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En fagpolitisk linie Al
Af Anker Madsen

Diverse A2, A3, A4

En fagpolitisk linie?

»Skriftet er alt for »stuerent« og det er en
skam. Med bl.a. disse ord anmeldte by¬
planborgmesteren i Københavns kommu¬
ne, Villo Sigurdsson det nye skrift »Park¬
politik - boligområderne, byerne og det
åbne land«. Hans begrundelse var den
påfaldende afstand mellem skriftets gode
eksempler og det, der faktisk sker i Kø¬
benhavn. Eller sagt på en anden måde:
Der er for langt mellem skriftets vellykke¬
de og inspirerende eksempler på, hvor¬
dan det kunne blive, og den politik det
politiske flertal vælger.

Men er ikke også Landskab for stue¬
rent? Umiddelbart virker det i hvert fald
som om skriftet »Parkpolitik ...« og
Landskab altovervejende er redigeret ef¬
ter det samme princip: Princippet om de
gode eksemplers magt.

Landskab skal være et blad, der bl.a.
formidler landskabsarkitekters arbejder
og tanker ud til en bredere kreds. Men
gør vi det ved at bringe de mange artikler,
der stort set kritikløst beskriver projek¬
ter? Er rene beskrivelser af tilsyneladen¬
de gode eksempler en rimelig måde at
vise fagets ansigt udadtil?

Bag udgivelsen af såvel skriftet »Park¬
politik ...« som Landskab står i samarbej¬
de med andre Foreningen af Danske

Landskabsarkitekter (DL). Det kunne
måske ligne en tilfældighed, at DL's tidli¬
gere udgivelse »Danske parker og haver«
og den nordiske haveguide, der er under
udarbejdelse, også er eksempelsamlinger
- vel og mærke af gode eksempler. Men
en ren tilfældighed er det vel næppe?
Måske er det snarere et bevidst fagpoli¬
tisk udspil? Når DL i efteråret uddelte en
Parkpris 1984, så var det utilsløret med
den bagtanke, at et godt eksempel ville
have en afsmittende positiv effekt.

Også på uddannelsesstederne er de go¬
de eksemplers princip i højsæde. Det
undervisningsmateriale, lærerne udarbej¬
der, er stort set udelukkende eksempel¬
samlinger. Og det sidste par år har det
blandt de studerende været populært at
afslutte studiet med at udarbejde en eks¬
empelsamling med gode eksempler.

I snart set enhver landskabsarkitekt¬

faglig forsamling fremhæves Carl Thor¬
vald Sørensen som fagets nestor - han
kunne åbenbart noget, som vi bør tilstræ¬
be at kunne!?! I 1931 skrev han bogen
»Parkpolitik i sogn og købstad«. Villo
Sigurdsson skriver i sin boganmeldelse af
den »nye Parkpolitik«, at »i C. Th. Søren¬
sens tid kunne de gode viljer måske frem¬
tvinge løsninger«, men at der i dag skal
mere til. Næ, end ikke i C. Th. Sørensens
tid var de gode viljer og eksempler nok! I
1975 skrev fagets nestor, at fra hans me¬

get roste bog »Parkpolitik« var det kun de
syv linier om skrammellegepladser, der
fik et resultat. Og alligevel ser det ud til at
hele landskabsarkitektfaget fortsætter
med at tro på de gode eksemplers magt.

Landskabs artikler er de seneste år i

højere grad begyndt at afspejle fagets
bredde. Men hvad nytter det at beskrive
fagets bredde, hvis vi stadig kun viser
hinanden de gode eksempler og forholder
os primært beskrivende til dem? Det ana¬
lyserende problemorienterede indhold,
som er afgørende for faglig udvikling, får
på denne måde en alt for lav vægt.

Det kræver selvfølgelig et større arbej¬
de at lave en problemorienteret artikel
end en beskrivende, men udbyttet er

langt mere frugtbart for alle. Vi må derfor
ophøre med kun at fremdrage beskriven¬
de eksempler. De må være mere pro¬
blemorienterede. Og vi må også vise de
dårlige eksempler, som netop kan være
hensigtsmæssige, når problemerne skal
behandles. Og sidst men ikke mindst, vi
må kunne give en konstruktiv kritik af de
eksempler der drages frem.

Det er min overbevisning at alle land¬
skabsarkitekter ikke som livsstil har en

harmoniopfattelse, der kræver at konflik¬
ter skjules. Lad os være vore forskellige
holdninger bekendt og tage en åben dis¬
kussion. Vi er alt for »stuerene«.

Anker Madssn
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Idékonkurrence i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en idé¬
konkurrence om udformning af to by¬
kvarterer i kommunen, nærmere bestemt
Egebjerggård og Østerhøjområdet. Der
er tale om et byggeri til 6-700 millioner
kr. med ialt 1200 boliger. Med konkur¬
rencen ønsker Ballerup kommune at få
opskriften på, hvordan man skaber et
splinternyt boligområde, så det fra star¬
ten har alle de menneskelige, sociale og
miljømæssige fordele, der er kendeteg¬
nende for mange ældre bydele. Konkur¬
rencen lægger helt naturligt op til et sam¬
arbejde mellem f.eks. en arkitekt, en
socialarbejder, en billedkunstner og en
landskabsarkitekt.

Bebyggelsen i Østerhøjs sydlige del
afgrænses til et plateau omgivet af relativt
stejle skrænter. Det visuelle indtryk af
bebyggelsen på plateauet og udsigten her¬
fra vurderes højt. Der forudsættes en
relativ høj lokal tæthed i bebyggelsen
samtidig med, at der friholdes store area¬
ler, så den landskabsmæssige kontinuitet
sikres.

Også i Egebjergområdet ønskes en
koncentration af boligmassen for at kun¬
ne bevare store sammenhængende friare¬
aler, der har visuel forbindelse med Hjor¬
tespringkilen (grønt område).

Konkurrencen er udarbejdet i samråd
med Danske Arkitekters Landsforbund,
og præmiesummen er på tilsammen
250.000 kr. Afleveringsfristen er 21. maj,
hvorefter en dommerkomité vil udpege
vinderne i midten afjuni.

Bebyggelsesplan i Esbjerg
Esbjerg kommune har udskrevet en of¬
fentlig idé-konkurrence om udformnin¬
gen af en bebyggelsesplan for et bolig- og
institutionsområde i den nordlige del af
Esbjerg (Spangsbjerg). Samlet præ¬
miesum 250.000 kr. Indleveringsfrist 10.
april 1985.

Forbedring af efterkrigstidens
boligområder
International Federation for Housing and
Planning (I.F.H.P) har udskrevet en na¬
tional/international konkurrence blandt
studerende ved højere læreanstalter, der
beskæftiger sig med arkitektur, byplan¬
mæssige studier, design samt byplan- og
regionplanlægning.

Den nationale konkurrence forestås af

Planstyrelsen i samarbejde med DAL.
Samlet præmiesum 100.000 kr. Frist for
forespørgsler 15. marts 1985.. Indleve¬
ringsfrist for forslag til konkurrencen den
17. juni 1985.

Fritidsområde i Hedehusene

Høje-Taastrup kommune vil udskrive en
offentligt idé-konkurrence om fritidscen¬
ter og bypark i Hedehusene. Indlevering i
slutningen afapril måned.

IFLA-Verdenskongres Japan 1985
Den næste IFLA-kongres, der har temaet
»Creative Environment«, afholdes fra 27.
maj til 1. juni i Tokio og Kobe. Fag¬
ekskursioner og efterkongresrejser tilby¬
des i perioden indtil 9. juni.

Tilmeldingsskema samt yderligere op¬
lysninger kan fås fra DLs sekretariat,
telf.: 01-15 33 66, Karen Permin.

Tilmelding inden 10. april.

Nordisk landskabsarkitektkongres 1985
Under mottoet »Nyt liv til byerne« skal
Danmark i eftersommeren 1985 være

værtsland for den 22. nordiske landskabs-

arkitektkongres, der holdes på Askov
højskole i tiden 29., 300., 31. august og 1.
september 1985. Med eksempler på by¬
omdannelse og byforbedring, behandles
dualismen i menneskets landskabs- og
bybehov, industrisamfundets krav til spe¬
cialisering og ensretning og sluttelig frem¬
tidens bysamfund.

Foreløbigtprogram:
Torsdag 29. august 1985. Tema: Nyt liv

til byerne. Kongressen starter kl. 12.00
med fællesspisning og præsentation af
programmet. Eftermiddagen og aftenen
bruges til en generel indføring i byomdan¬
nelse og byforbedringsproblematikken
og bud på, hvordan der kan grves nyt liv til
byerne.

Fredag 30. august. Tema: Mennesket -
Landskabet - Byen. Gennem foredrag og
debat behandles om formiddagen dualis¬
men i menneskets »landskabsbehov« og
»bybehov«. Om eftermiddagen er der
byvandring i Ribe - en selvgroet by,
præget af det landskab, der har skabt den.

Lørdag 31. august. Tema: Industri¬
udvikling - Specialiseirng - Fremmedgø¬
relse. Emnet behandles i foredrag og på
ekskursion gennem fire sanerede karreer
i Koldings centrale bydel, hvor bevaring,
genanvendelse og tilpasning har været
kodeordene i byomdannelsen.

Søndag 1. september. Tema: Byomdan¬
nelse og byforbedring. Nyt liv til byerne.
Gennem foredrag og debat belyses frem¬
tidens bysamfund, hvor mennesket med
den voksende fritid stiller krav om at

genskabe en harmonisk balance mellem
byen og landskabet.

Brosten
Chaussésten
Bordursten

Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumll Irru ii iI"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844
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Have i Skåne
Av Pelle Friberg
Kåre Annemarie!
Tack for ditt brev! Ja, det var långesen du
med en grupp landbohøjskolestudenter
kom i min have. Och nu vill du som

redaktor av Landskab ha den med i tid¬

skriftens serie av »professorshaver«, skri¬
ver du, (och det lonar sig, inte att prote-
stera!).

Har kommer nu med detta brev lite
material: Ett par planskisser, några bilder
med texter och några funderingar dårtill,
som kanske i all anspråksldshet kan ge
någon idé om vår trådgård. Forst något
om forhistorien, sedan en rundvandring
och till slut några reflexioner.

Om ens egen trådgård, om alia ens tan-
kar, erfarenheter, experiment, om både
besvikelser och glådjeåmnen kunde det
naturligtvis skrivas mycket - en hel bok -

men hårfår en rad bilder beråtta om stållet.
Vi har haft det i snart 25 år - forst som
enbart bostad, sedan också som kontor i
det till stållet horande stallet, sedan med
kontoret flyttat till hus på andra sidan
gatan. Summa ett tunnland have!

Forhistorien till vår trådgård år denna:
For 25 år sedan bodde vi i ett gammalt
jugendhus på Skeppsbron i Malmd, två
minuters våg till Kopenhamnsbåten men
på två kilometers avståndfrån den lekplats
som en familj med småbarn behdver på
nårmare håll. Ett litet sommarhus vid

Ostersjdstranden och ljungheden i Skanor
råddade sommaren men inte resten av året
- dårfor skissade vi ett helårshus och sokte
efter en boplats, någonstans att bygga det.
Det behovde viplotsligt inte heller når vi en
dag upptåckte ett obebottpråktigt gammalt
sommarhus vid Oresundskusten rakt
våster om Lund och norr om Malmd,
byggt några år efter sekelskiftet av dom-
kyrkoarkitekten Th Wåhlin.

Att Carl Larsson hade beråttat om sitt
Sundborn ungefår samtidigt som huset
blev byggt kan man ana med ledning av

många detaljer. Fråmst passade ju också
både tiden och platsen, stadsbornas bad-
ort. En stor trådgård horde till forutom ett
stall for tre håstar. De forstå åren blev det
till kontor innan vi kopte grannens hus på
andra sidan gatan - då blev trådgården
som sagt precis ett tunnland i en lång
rektangel i vinkel mot Oresund. A Ilt det
som hånt på de 25 år vi har rumsterat med
detta tunnland skulle kunna bli en lång
skildring forstås - hår skall bara några
bilder visa nulåget hosten 1984. Naturligt¬
vis har vi också framtidsplaner for tråd¬
gården - ånnu så lange hemligståmplade,
men något med vatten blir det nog!
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Om du nu ser på bilderna, Annemarie, i
ordningsfoljd, så skali jag tala om vad dom
visar.

Som du ser på planen ligger stallet på
båda sidor om vågen, som år smal, bara 5
m bred. Vi har dårforgjort en gårdpå båda
sidor med ingången til kontoret på ena
sidan och till bostaden på den andra. Når
man kommer til utvidgningen av vågen ser
man som hår på bild 1 gården med stallets
entré och en bank fremfor. Några årpå 60-
talet hade vi kontor dår. Når stallet bygg-
des fanns ju knappt några bilar.

Når stallet blev for trångt (på det glada
60-talet!) kopte vi huset som duskymtarpå
nåsta bild, som visar hur det ser ut på
andra sidan gatan.

Dår ser du parkeringsplatsen utanfor
tegnestuen bild 2, bilarna står under ett
lovtak av plataner framfor den helt slutna
kontorsvåggen i bakgrunden. Platanerna
har på ca. 10 år verkligen kommit att bilda
ett tått lovverk. På bilden år lovtaket inte så
distinkt i formen som meningen år - i år
har vi ånnu inte hunnit klippa tråden så
perfekt som onskvårt vore. Men fungerar
går det, som tak over bilarna.

Melian kontorets båda byggnader finns
en boské av bambu och parasollalmar -

bild 3 - och ett trådåck, som forbinder
husen med varann - bild 4. Man ser grås-
mattan med vårdtrådet, ett gammalt åpple-
tråd med många sorter inympade och till
hoger en påronspaljé.

Bild 5 från spaljén mot huset visar dess
uppglasade fasad mot trådgårdsrummet
och på bild 6 ser man ritborden genom de
oppna glasddrrarna. Det år skont att kun-
na låmna arbetsplatsen for en tur i haven
eller en siesta på gråset. Men kanske skulle
man gora om gråshaven till urtehave.

Framfor skjulets gavel - se planen -

finns en ortagård, indelad i kvarter med
buxbomshåckar under några gamla frukt-
tråd som bild 7 visar.

Kvarteren innehåller både perenner och
nyttovåxter - (i forgrunden purjolok). En
Ilten caprice år att kvarterens romboida
form kommer igen i belåggningens klin-
kerplattor, som detaljskissen visar.

2
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■ 1. The courtyard with entrance and a bench.
2. The car park outside the drawing office can
be seen on the other side of the road. After 10
years, the plane trees have formed a dense
foliage.
3. + 4. Bamboo and weeping elms between the
two office buildings, and the timber deck which
connects them to the house.
5. + 6. Elevation facing the garden. The draw¬
ing tables can be seen tthrough the open doors.
7. Garden divided into squares by box hedges,
under some old fruit trees. The squares are
planted with perennials and herbs.

5
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Nu går vifrån kontorets trådgård over til
huset dår vi bor. Om du nu på planen ser
hur det ser ut på andra sidan gatan (från
kontoret råknat) ser du att trådgården år en
till formen ar en långsmal rektangel, 37 x
35 m, med huset på mitten. Det blir
dårmed en stark uppdelning i två trådgår-
dar oster resp våster om villan. Den ostra
får med de sex taxusen i stram gruppering
på pelousen ofrånkomligt sin karaktår av

representativ klassicism (for att nu ta till
någrafina ord). Detta trots att husets stora
trågavel ju egentligen vill verka cottage -

bild 8. Når C. Th. Sorensen besokte stallet
utbrast han på gången upp till huset: »Er
det ikke mærkeligt hvor stærkt rumdan-
nende disse seks separate solitære volum-
ner virker!«

Det ser man ånnu tydligare på bild 9,
tagen uppe från husets overvåning. Taxu¬
sen har under alia de år vi har hållit på att
experimentera faktiskt skiftat gestalt mel-
Ian stereometrins olika grundformer: py¬
ramid, cylinder, kon, stympad kon etc. På
senare år har vi låtit dem anta en rått bullig
form, i kontrast till husgavelns skarpa
vinkel som forrå bilden visade.

Med en thujahåck, 3 m hog, i norr och
med ett plank i soder som forbinder villan
och stallet, bildas på denna sidan huset
forutom pelousen två mindre trådgårds-
rum: kokstrådgården och blomstergården,
avskårmade från den ovriga trådgården.

Bild 10 visar blomstergårdens gråsgång
mellan vår- och hostblommande perenner,
planterade i, bågformade grupper i mark-
tåckande mattor av Vinca, Pachysandra,
Asarum och murgrdna.

På andra sidan - se planen - finns
kokstrådgården bakom thujahåcken som
avgrånsar pelousen med taxusen. Bild 11
visar sittplats med formiddagssol nåra
koket.
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■ 8. We now go from the office garden over to
the house where we live. The plan shows the
situation on the other side of the street (from the
office) where the garden has a long rectangular
form, 37 x 35 m, with the house in the middle.
The gardens is, therefore, sharply divided into
two areas, respectively east and west of the
house. The six yews in their strict group, in the
eastern garden, are clearly characteristic of re¬
presentative classisism. This, despite the fact
that the fine gable of the house appears smaller.

9. From the roof of the house. Throughout all
the years of experimentation, the yews have
altered shape. All the basic forms - pyramid,
cylinder, cone, truncated cone, etc. have been
attempted.

10. The grass path in the flower garden, between
spring and autumn flowering perennials, plant¬
ed in curved groups in ground cover mats of
Vinca, Pachysandra, Asarum and Hedera.

11. Sitting area for morning sunshine, near the
kitchen.

LANDSKAB 1 -1985 5



Et dgonkast på planen igen och du ser
hur den våstra trådgården ser ut: nårmast
huset en halvrund rosengård och utanfor-
och nedanfor eftersom marken hår sluttar
ca. 3 m -finns blomsterången med en hel
del tråd, ek, aim, lind, lonn i kanterna och
frukttråd i mitten.

Går man upp i husets overvåning ser
man det hela och bild 12 visar också

oppningen i lovvåggen mot Oresund, en
månport nåstan mot oåndligheten men
med Kopenhamns torn synliga vid hori¬
sonten under klara augustimorgnar. Den-
na utblick från vår lilleverden ger forstås
sin sårskilda dimension åt denna del av

trådgården.
På marken från rosengården ser det ut

som på bild 13: buxbom, lavendel, rosor
och liljor i forgrunden och med oppningen
i lovvåggen i fonden.

Från rosengården passerar man genom
gammaldags bågar av armeringsjårn med
klångrosor, bild 14, ut i rhododendronbu-
skaget, bild 15, och vidare ner till ången
nåra stranden.

Dår råder full frihet som sig bor i ett
wilderness. Som bild 16 visar, får det
nåstan passa sig sjålv, utan det ni kalla
vedligeholdelse. Dårfinns forutom de van-
ligaste ångsblommorna åven blåsippor
och vitsippor.

13 14
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■ 12, 13, 14, 15, 16. Another look at the plan
and the design of the western garden can be
seen: a semi-circular rose garden closest to the
house and beyond and below, a flower meadow
with a number of trees - oak, elm, lime, maples
on the edge and fruit trees in the center.

Ifone looks down from the top of the house,
everything can be seen clearly and picture 12
also shows the opening in the foliage wallfacing
Øresund - a porthole to endlessness with the
towers of Copenhagen visible on the horizon,
on a clear August morning. This view from our
little world gives a special dimension to this part
of the garden.

Picture 13 shows a view of the meadow from
the rose garden: box, lavender, roses and lillies
in the foreground and the opening in thefoliage,
in the background.

From the rose garden one passes through old
fashioned, reinforcing iron arches covered with
rambling roses, picture 14.

Out in the rhododendron bushes, picture 15,
and so on down to the meadow near the beach.

Complete freedom reigns, like living in a
wilderness. As picture 16 shows, it can nearly
look after itself without any real maintenance.
Blue and white anemones grow here together
with the usual meadow flowers.

Efter den hår promenaden ska jag nu
beråtta for dig om min gamla kåpphåst,
som faktisk blivit ett tema, en barande idé,
inte bara for denna den egna trådgården
kring kontor och bostad utan också i arbe-
tet på ritbordet med små och stora projekt i
min verksamhet som landskapsarkitekt.
Når den overtygelsen klarnade kan faktiskt
exakt anges till år 1951, och ett tåvlingsfor-
slag (prisbeldnat) i tidskriften Hem i Sveri¬
ges trådgårdståvling (publicerat åven i
denna tidskrifts foregångare Havekunst).
Så hår skrev jag den gången for 33 år sen:

»Forslagen innebår ett forsok till att
genom sammanstållning av formeilt och
naturalistiskt uppnå en berikande kon-
trastverkan melian de båda trådgårdsfor-
merna. Stråvan efter anpassning till natur-
typ och terrång synes ofta drivas for långt
och framkalla obeståmda passiva losnin-
gar åven dår aktiv planlåggning vore
sjålvskriven. På åkertomen år trådgården
månniskoverk, på skogstomten natur, på
mellanformer år den båda delar i labil
spånning. Både det alltfor strånga och det
alltfor uppldsta trottar, man vill mårka
både det fria våxandet och den ordnande
handen.

Vid sidan om varandra framhåves det
karakteristiska, den klippta måbårshåcken
verkar ånnu stramare vid siden om det fria
slånsnåret.

vegetationen

terrången

si. <2P80gråset

belåggning etc.

Likadant terrången, gråset, belåggning
etc.

Man behdver ett program for att kunna
planlågga. Forutom av hus, situation, na-

turtyp m.fl. faktorer beståmmes ju losnin¬
gen av vad månniskorna vill med sin tråd¬
gård, deras intresse, deras ekonomi. For
att underlåtta den mångbesjungna inlevel-
sen har var uppgift losts efter en tånkt
familjetyp - med storre eller mindre intres¬
se och bankkonto. Trådgårdarna skall inte
kunna ses med en blickfrån terrassen eller
vardagsrumsfonstret - utan genom upp-
delning lockas, sedan ge sig bit for bit,
overraska, skifta karaktår.«
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Nu undrar du, Annemarie, hur det hela
har utfallit. Det fina och priviligerade i just
vår situation år ju att vi i vart yrke har
mojlighet attprova teserna på oss sjålva på
många olika sått.

Tomtens form och husets låge mitt på
gor det nåstan sjålvklart att av forhaven
med de sex taxusen som utgångspunkt ut-
bilda en formtrådgård på ostra sidan av
huset med vad dårtill horer. Lika sjålvklart
år det att på andra våstra sidan av huset i
baghaven ha en fri, obunden, frodig, ny¬
landskabelig have med blomsterång och
bara en klippt gråsgång som tuktad kon¬
trast till allt det frivåxande. I helheten,
situationsplan såvål som i detaljer och
behandlingen av våxtmaterialet kan såle¬
des tesen »kontrasterna framhåva varann«
komma till uttryck. Liksom den klippta
gråsgången år det enda som bryter mot
frodighetens wilderness våster om huset så
år situationen den omvånda på ostra sidan,
i klassicismens miljd. Dår har vi i gengåld i
många år låtit gråsmattan våxa fritt i 4 st
kvadrater 4 x 4 m melian taxusen for att
framhåva omgivningens tuktade karaktår.
T.o.m huset inordnas i systemet genom att
vi overallt på det byggda, på spaljéer och
plantor låter vildvin, åkta vin, murgrdna
och polygonum våxa ohåmmat over alia
tak och fasader. Det ser du på bilderna 17,
18 och 19.

17: Port i håcken från pelousen till
kokstrådgården. Mot de klippta elementen
gråsmatta-taxus thuja-håck står den lurvi-
ga ångmattan i stark kontrast.

18: Stallet klått med vildvin, en åkta vin
på spaljé baksom ångsrutan.

19: Våsterfasaden med fruktspaljé och
vinstock.

Ja, trådgårdens slutgiltiga karaktår år hår
som alltid en samverkan, en produkt av
den idé, de forestållningar som liggar bak-
om sjålva utformningen och av det våxtma-
terial som kommit till anvåndning och hur
det sedan behandlats når det vål kommitpå
plats. Så enkelt år det ju!

■ 17. Gate in the hedge from topiary garden to
the kitchen garden. The wild meadow carpet is
in sharp contrast to the pruned elements lawn -

yew and yew - hedge.
18. The stable covered with wild vine, a genuine
vine on trellises growing from the herbaceous
squares.
19. The west elevation with fruit trellis and
vines.
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Pelle Friberg, professor i trådgérdskonst och natur-
vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Detta med kontrasterna som framhåver
varandras egenart, med motsatserna som

går opp i en hogre enhet, ar ju ingen ny
uppfinning. På 1400-tallet kallade filoso-
fen Nicolaus Cusanus detta for coinciden-
tia oppositorum, som lika gårna kan galla
det våxelspel mellan natur och artefakt,
melian vision och verklighet; som egentli-
gen varenda trådgård år ett uttryck for
åven om det då avsåg religiosa forhållan-
den. Om man sysslar med begreppen
trådgård, park, landskap både i undervis¬
ning och praktisk verksamhet, kan ju in¬
genting vara naturligare ån att man provar
det man uppfattar som angelåget i sin egen
miljo, det man avser att formedla till an-
dras, liksom att man i sin sjålvklara plikt
utt utova denna praktiska verksamhet i
storre eller mindre skala soker finna om
inte de vises sten så åtminstone några
bårande tankar om yrket att ge over till sina
elever.

På gensyn i haven, Annemarie, til
foråret!
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1. Et eksempel på anvendelse af en agressor-
plante fra den vilde danske flora - skvalderkå¬
len sammen med bambus og Trachystemon sp.
Når blot naboplanterne har en hcevdelseskraft,
som er lige så stor, eller større, end skvalderkå¬
lens, sker der ingen fortrængning.

■ 1. An example of the use ofan agressor plant
from the Danish wild flora - goutweed together
with bamboo and Trachystemon spp. When the
neighbourplants show a strength ofcompetition
which is as great or greater than the goutweed,
repression does not take place.

Om stauder
- etforsøg på klassificering af 215
almindeligt anvendte stauder.
Af Benedikte Piil

Udgangspunktet for denne artikel er en
hovedopgave i faget planteanvendelse
ved afdelingen for Have og Landskab,
K.V.L. Da hovedopgaven fortrinsvis be¬
står af skemaer og lister, vil artiklen især
omhandle de tanker, som ligger til grund
for opgavens udformning, og hvilke for¬
hold omkring staudeanvendelse opgaven
afslørede, samt hvad der fremover kan
gøres for at udbygge staudekendskaibet.

Målsætning
Målet med opgaven er at give en uddy¬
bende karakteristik af 215 udvalgte fler¬
årige urteagtige plantearter og cultivarer
på grundlag af danske og udenlandske
dyrkningsmæssige erfaringer, samt at vise
hvordan man kan tilstræbe staudesam¬

mensætninger, der kan stabilisere sig
uden omfattende pleje, ud fra ovennævn¬
te karakterstik.

1

Mangelfulde udvælgelseskriterier
Baggrunden for denne målsætning skal
søges i stauders meget ringe anvendelse i
de »grønne områder« uden for de private
haver.

Årsagerne til staudernes ringe anven¬
delse i større bevoksningssammenhænge,
mener jeg, skyldes den store usikkerhed,
der hersker omkring, hvordan stauder
sammensættes og anvendes. Denne usik¬
kerhed er affødt af de hidtidige udvælgel¬
ses- og anvendelsesmåder, samt de pro¬
blemer, de har ført med sig.

De kriterier, der hidtil har ligget til
grund for staudeudvælgelse til givne for¬
mål har fortrinsvis været blomsterfarven

blomstringstidspunktet, plantens højde,
plantens fyldighed og i mindre grad dens
tålsomhed overfor skygge - næsten alle
udvælgelsesfaktorer, hvor den subjektive
holdning hos planlæggeren er afgørende
forvalget.

Når planternes jordbundsmæssige og
eksponeringsmæssige krav prioriteres så
lavt - eller helt tilsidesættes - i udvælgel¬
sesprocessen, må det uvægerligt føre til
plejemæssige problemer!

Staudebevoksninger sammensat efter
ovenstående udvælgelsesfaktorer kræver
næsten alle et højt plejeniveau. Sænkes
plejeniveauet vil de stærkeste stauder

samt de vilde planter efterhånden helt
fortrænge de svagere stauder og indtage
hele bevoksningen - jo mere plejeniveau¬
et sænkes, jo hurtigere forløber denne
proces. Jeg mener, at denne udvikling
viser:
• at man fremover må koncentrere sig

langt mere om at tilgodese plantens
krav til voksepladsen, hvilket kræver
en større præcisering af disse krav, da
de i den nuværende tilgængelige littera¬
tur angives i meget uklare vendinger -

fx. almindelig god havejord!?
• at man fremover må inddrage en række

af staudens egenskaber, som man ikke
hidtil har været opmærksom på, hvis de
plejemæssige problemer skal redu¬
ceres.

De af staudens karakteristika, man nu
bør fokusere på ved en udvælgelse, er
følgende:
• Plantens evne til at fortrænge nabo¬

planter,
• Plantens spredningsmåde,
• Plantens udseende efter afblomstring,
• Plantens aktive periode samt
• Plantens vintertilstand.
De tre sidstnævnte egenskaber har især
betydning for, hvordan stauderne sam¬
mensættes, og hvor megen pleje planlæg¬
geren finder nødvendig.
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2. Registreringsskemaet har 4 hovedtemaer:
plantens navn, plantens karaktertræk, plantens
foretrukne vækstvilkår samt bemærkninger. De
»nye« punkter indenfor plantens karaktertræk
erlf 2, 3 og 4.

3. En bevoksning afstauderne Alchemilla mol¬
lis, Tellima grandiflora, Ajuga sp. og de vilde
planter Ranunculus reptans og Equisetum ar¬
verne. Denne bevoksning kræver hyppig reduk¬
tion af de kraftigt voksende planter, da agresso-
rerne ellers helt fortrænger acceptorerne.

■ 2. The registration form has 4 main themes:
The plant name, the characteristics of the plant,
the ideal growth conditions and comments. The
»new« points dealing with plant characteristics
are If, 2, 3 and 4.

3. A group of the perennials Alchemilla mollis,
Tellima grandiflora, Ajuka spp. and the wild
plants Ranunculus reptans and Equisetum ar-
vense. This planted area requires regular reduc¬
tion ofthefastest growing plants or the agressors
will force the acceptors out.

Navn : CimicifuRa racemosa var. cordifolia. (Pursh.) A.Gray.

Synonymer : Cimicifuga cordifolia. Pursh. Ranunculaceae.

Dansk navn : Sølvlys.

KARAKTERTRÆK

1. Kendetegn

a. Plantehøjde : 50-100/150-200 cm.

b. Blade : 2-3 gange 3-talligt sammensatte blade med

store hjerteformede, 5-7 lappede småblade.

c. Blomster : Bitte små stjerneformede blomster i tætte,

akslignende klaser på stift oprette, grenede

stængler.

d. Blomstr.tidsp. : August - september.

e. Blomsterfarve : Hvid.

f. Udseende efter : Dekorative frugtstande af bælgkapsler dan¬

afblomstring nes og forveder, bladene bevares til frosten.

2. Aktiv periode : Maj - frosten.

3. Voksemåde : Udpr. stabil, acceptor, klyngedannende.

4. Spredningsmåde : Frø.

FORETRUKNE VÆKSTVILKÅR

1. Lysforhold : 3 - •

2. Jordbund : Humusholdig Jord.

BEMÆRKNINGER Er nogle år om at etablere sig; ynder ikke

omplantning.

Opgavens opbygning
Da det ikke var muligt gennem litteratur¬
studier at indhente oplysninger om oven¬
stående egenskaber hos stauderne, måtte
en ny registrering af staudernes karakter¬
træk, deres foretrukne vækstvilkår samt
deres navnemæssige forviklinger foreta¬
ges. Første del af opgaven udgøres af
denne registrering, et eksempel ses på ill.
2. I opgaven findes en forklaring til hvert
af punkterne, men det vil her føre for vidt
at komme ind på disse.

For at gøre sammenligningsprocessen,
som enhver planteudvælgelse bygger på,
lettere, opstilledes staudernes egenska¬
ber og krav til vækstvilkårene i et stort
skema - se næste side.

Sammenligningsskemaet indeholder
næsten de samme oplysninger, som regi-
streringsbladene, og er opbygget således
at en direkte søgning efter stauder til et
givet formål er mulig. Den rækkefølge,
udvælgelsesfaktorerne optræder i, angi¬
ver prioriteringen i udvælgelsesprocessen
- de vigtigste står først, til venstre, de
mindst vigtige (= de, som præges mest af
planlæggerens subjektive holdning) står
sidst.

Sidste del af opgaven består af et forsøg
på at klassificere stauderne ud fra deres
egenskaber, i håb om dermed at gøre

2

3
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NAVN

AGRESSOR ACCEPTOR Bladmuld Sandjord Lerjord ♦Humus
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FARVE-
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H
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m

Aster amellus X X X X X X Hele vs. X 40-60 8 10 Blålilla X

Aster ericoides

'Herbstmyrte' X X X X X X Hele vs. X 100-110 9 11 Hvid
Aster novi-belgii (X) X X X X Hele vs. X 100-120 9 11 Flere X

Astilbe arendsii X X X X X X X X Hele vs. X 30/60-70 7-8 Flere X

Astilbe chinensis
'Pumila' (x) X X X X X X Hele vs. X 15/30 8-9 Lillarosa X

Astilbe japonica X XXX X X X X Hele vs. X 30/50 6-7 Lys rosa X

Astilbe simplicifolia
'Atrorosea' X X X X X X X Hele vs. X 30/40-50 8 Rosa X

Astrantia major (x) X X X X X X X Hele vs. X 60-80 6 8 frost • Hvidrosa
Aubrieta cultorum X X X X X X - X 10-15 4-5 Lilla

Baptisia australis X X X X X X Hele vs. X 100 6-7 Lillablå
Bellis perennis (x) X X X X X - X 10 5 9 Hvid,rød
Bergenia cordifolia X X X X XXX X - X 20/50 4-5 Rosa

Brunnera macrophylla (x) X X X X X Hele vs. X 30/50 4-5 Blå

Buphthalmum salici-
folium X X X X X X X Hele vs. X 30-70 6 9 Gul X

Campanula lactiflora X X X X X X X Hele vs. X 100 7-8 Lyseblå X

Campanula persicifolia X X X X XXX X - X 60-100 6 8 Lyseblå X

Campanula porscharsky-
- X 10-20 6 8 Lillablå

Carlina caulescens X X X X X X X X Hele vs. X 15/20-30 7 9 Sølv
Centaurea montana

'Grandiflora' X X X X X X X Hele vs. X 40-50 5-6 Blå X

Centranthus ruber
'Coccineus' X X X X X X X X (x) Hele vs. X 40-100 5 a Blårød

Chiagtophyllum opposi-
tifolium X X X . X X X X Hele vs. X 10/15-30 6-7 Gul

Chrysanthemum coccineum X X X X X X X Hele vs. X 20/30-80 5-6 Flere X

Chrysanthemum hortorum
'Duchess of Edinburgh' X X X X X X Hele vs. X 40-60 9 ii Purpur X

Chrysanthemum maximum X X X X X X X Hele vs. X 60-100 6 9 Hvid

Cimicifuga cordifolia X XXX X X X X Maj-frost X 50-100/150-200 8-9 Hvid

Cimicifuga racemosa X XXX X X X Maj-sept. X 50/150-200 7-8 Hvid
Cirsum rivulare

Et udsnit af sammenligningsskemaet. En direkte udvælgelse af ■ Part of the comparison schedule. The form can be used to select
stauderne til et givent formål kan foretages ved brug af dette skema. perennials for a particular purpose.

fremtidig staudeudvælgelse lettere. Stau¬
derne er inddelt i overordnede og under¬
ordnede grupper på grundlag af udvælgel-
sesfaktorernes betydning for en staude¬
bevoksnings udvikling.

Det har vist sig, at planternes agressive
hhv. accepterende egenskaber samt plan¬
tens stabilitet er særdeles afgørende for
denne udvikling. Blandes agressorer med
acceptorer, vil det som regel medføre en
fortrængning af acceptorerne, forudsat
begge vokser under deres foretrukne
vækstvilkår.

En agressor-plante er en plante, som på
grund af stor udbredelseskraft og stor
hævdelseskraft vil fortrænge naboplanter
med ringere hævdelseskraft.

Acceptor-planter er planter, der sjæl¬
dent helt vil fortrænge naboplanter, og de
kan ofte stå i fin harmoni med hinanden.

Plantens stabilitet eller livsvarighed er
plantens evne til at forblive på samme
voksested i en længere årrække og stadig
bevare sin vitalitet. Dette er afgørende
for fastholdelsen af et bestemt beplant-
ningsbillede, og hvor lang tid der kan gå
før genplantning er nødvendig, hvilket
ofte vil være forbundet med økonomiske
betragtninger.

Den overordnede gruppering er derfor
foretaget ud fra ovenstående forhold. De
efterfølgende underopdelinger er sket på
grundlag af de mest betydningsfulde af
plantens krav til voksepladsen.

Denne klassificering af stauderne bety¬
der, at det nu er muligt at slå op i en liste
og finde de stauder, som uden at forårsa¬
ge store plejemæssige problemer kan an¬
vendes til en given situation, når blot
planlæggeren har gjort sig klart, om der
skal anvendes agressor eller acceptorer,
stabile eller ustabile plantearter, samt har
kendskab til jordbunds- og eksponerings-
forholdene på den fremtidige vokseplads.

Løsning: Prøvedyrkning
Grupperingen af stauderne giver ikke no¬
gen endelig løsning på problemerne om¬
kring staudeanvendelse, men er et ar¬
bejdsredskab, der kan gøre staudeudvæl¬
gelse lidt mindre vanskelig, og dermed
forhåbentlig formindske de plejemæssige
problemer i fremtidige staudebevoksnin¬
ger, samt øge interessen for staudeanven¬
delse generelt.

Arbejdet med opgaven har vist mig, at
den hidtidige møbleringsagtige anvendel¬
sesmåde af stauder, hvor især form og

farve er afgørende, næsten altid vil give
anledning til store plejemæssige proble¬
mer, og at disse kun kan løses,hvis
stauderne anvendes på en måde, som er i
overensstemmelse med almindelige dyrk¬
ningsmæssige principper.

Derfor mener jeg, at man fremover må
koncentrere sig om at få et nøjere kend¬
skab til så mange af staudernes egenska¬
ber som muligt samt at få præciseret deres
krav til voksepladsen.

Tyske undersøgelser har endvidere
vist, at staudernes toleranceområde over¬

for vækstvilkårene (voksepladssamplitu-
den) har stor betydning for den enkelte
staudes anvendelighed. Voksepladsamp-
lituden kan variere meget stærkt fra plan¬
teart til planteart, selv om de foretrukne
vækstvilkår er sammenfaldende.

Dette viser, at behovet for prøvedyrk¬
ning til afklaring af alle disse forhold er
meget stort.

Min hovedopgave må altså betragtes
som et bidrag til det store arbejde, der
ligger i at få skabt klarhed over stauders
anvendelse, og den kan forhåbentlig ani¬
mere andre til at arbejde videre med
problemet.

Benedikte Plil, landskabsarkitekt, MDL.
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Kolonihavekulturen længe leve
Af Henrik Hvidtfeldt

Planstyrelsen har udsendt en rapport til
kommunerne om planlægning af koloni¬
haver. Artiklen er et foredrag, holdt i den
anledning på landbrugsministeriets semi¬
nar i slutningen afaugust 84.

Inden for de beskedne arealmæssige og
økonomiske rammer, som er karakteristi¬
ske for kolonihaverne, er der mange mu¬
ligheder.

En af de oprindelige tanker bag koloni¬
haverne var at få et bidrag til den daglige
husholdning i form af grøntsager og frugt.
I det hele taget at få mulighed for at dyrke
jorden med den mangfoldighed, det rum¬
mer. Det vil sige både for det nyttige og
det smukke.

I sin tanke og sin udformning er koloni¬
haven et overkommeligt økonomisk al¬
ternativ til sommerhuse og parcelhuse.

Haverne ved etagebebyggelsen Vollsmose i
Odense er nærhaver.
Fotos: Box 25 Arkitekter.

Det er vigtigt at fastholde dette alterna¬
tiv, også for den voksende del af befolk¬
ningen, der må forventes at stå uden for
arbejdsmarkedet. Det vil sige med små
økonomiske muligheder og megen fritid.

I kolonihaven kan man være sig selv -

med sin familie. Men kolonihavesamfun¬
det rummer rige muligheder for sociale
kontakter i det små og i det store. De
fleste kolonihaver har et udbygget socialt
netværk, som blandt andet er etableret
gennem traditioner om fælles fester og
fælles arrangementer på faste tidspunkter
i løbet af året. I det små kan det være

■ The gardens at the multi-storey development,
Vollsmose, in Odense are local gardens. Photos
Box 25 Arkitekter.

fællesskab om vandhanen, kompostbun¬
ken eller redskabsskuret.

Kolonihavesamfundet kan være sig selv
nok, men det kan også have eller få
funktioner for de, der bor omkring eller
nær på kolonihaven. Her kan nabo-boli¬
gernes børn lege, man kan gå tur eller
tage solbad på græsset, og måske endda i
et eller andet omfang være med i de fælles
fester.

Kolonihavesamfundet kan give mulig¬
hed for intimitet og selvudfoldelse, og det
kan give mulighed for afveksling og rigt
samvær.

Oprindelig var det også et spørgsmål
om at få lys og luft og motion - ofte i
kontrast til de muligheder, der var i de
tættere bebyggede etageboligområder i
de ældre bydele.

Selv om friarealkrav og bestemmelser
om bebyggelsesprocenter i nogen grad
har rettet op på de tætte bydeles manglen¬
de kvaliteter på disse områder, er der
stadig væk langt igen for en meget stor del
af befolkningen. Set i et overskueligt hi¬
storisk perspektiv vil der altid være brug
for kolonihaveområder.

Behovet må forventes at være voksen¬
de i takt med presset for at bygge tæt og
højt i byernes centrale dele. Muligheden
for kolonihaver med små huse, hvor man
kan bo den lyse del af året vil fortsat være
aktuel.

Kvaliteter og funktioner
For de, der skal overveje eller tage stilling
til omdannelsen og videreførelsen af et
eksisterende kolonihaveområde eller op¬
bygning af et nyt, er det vigtigt at gøre sig
klart, hvilke kvaliteter og funktioner ko¬
lonihaven skal rumme.

Dette politiske valg må ses i sammen¬
hæng med kolonihaveområdets beliggen¬
hed i forhold til de boliger, det skal
betjene. Drejer det sig om Umiddelbar
tilknytning til en etageboligbebyggelse,
om et nær-rekreativt område eller en

placering i byens omegn?
I sammenhæng hermed må man først

og fremmest gøre sig klart, om der er brug
for nærhaver/dyrkningshaver, daghaver
eller fritidshaver.

Nærhaver og dyrkningshaver er dem,
som indgår i »de bolignære friarealer«.
De kan indgå i en boligbebyggelse. Eller
de kan være forbeholdt særlige grupper,
f.eks. pensionister i tilknytning til en in¬
stitution. Skolehaver hører også til den
type haver. Haverne er normalt beliggen¬
de inden for gangafstand fra boligen og
anvendes først og fremmest som nytteha¬
ver. Havelodderne er små, 50-200 m2 og
er oftest uden bebyggelse.
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1. Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg er
anlagt ca. 2 km fra byens centrum. Haverne må
kun benyttes til dagophold.
2. Haverne i haveforeningen Bernhardsminde i
Odense må benyttes til beboelse i sommerhalv¬
året samt til weekendophold og kan karakterise¬
res som fritidshaver.

■ 1. The Garden Association Rynkevang in
Kalundborg is located approx. 2 km from the
town center. The gardens can only be used
during the day.
2. The gardens under The Garden Association
Bernhardsminde in Odense can be used for
habition in the summer and at the week-ends
and can be characterised as recreative gardens.

Tre typer kolonihaver
I det følgende er beskrevet tre eksempler,
der kan illustrere karakteristiske træk ved
hver af de tre typer kolonihaver.

Daghaver er haver beliggende i byom¬
råder, f.eks. som del af en bypark eller et
større friareal.

Haverne anvendes til dyrkning og op¬
hold og benyttes sædvanligvis ikke til
overnatning.

Afstanden mellem bolig og have er
normalt så lille, at brugerne kan cykle til
haven.

Haveloddernes størrelse varierer mel¬
lem 200 og 400 m2, og de kan være
bebygget med lysthuse, redskabsskure og
drivhuse.

Fritidshaver er haver, der kan anvendes
til fritidsbeboelse i sommerhalvåret. De
ældste af disse haver er nu omgivet af
byen, mens fritidshaver fra de senere år er

placeret i kanten af byområder eller i det
åbne land.

Afstanden mellem bolig og have er ofte
så stor, at haverne kun benyttes i week-
end'er og ferier.

Haveloddernes størrelse i disse områ¬
der varierer mellem 400 og 600 m2, og de
er ofte bebygget med fritidshuse på ca. 40
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nord.

HAVEFORENINGEN SKOVMOSEN, LYNGBY / . qooo

3. Dyrkningshaverne i haveforeningen Skov¬
mosen i Lyngby dyrkes efter en samlet plan for
grupper af haver.
4. ... til hver 3-4 haver hører et redskabsskur og
eventuelt en lille fælles opholdsterrasse.

■ 3. Kitchen gardens under The Garden Asso¬
ciation Skovmosen in Lyngby are cultivated in
accordance with an overall plan for garden
groups.
.. .A shed or perhaps a little terrace are attached
to every 3rd. or 4th. garden.

Dyrknings- og nærhaver
Haveforeningen Skovmosen i Lyngby
kan karakteriseres som dyrkningshaver
og nærhaver.

Havekolonien er anlagt i 1949 på initia¬
tiv af lærer Folke Jacobsen og tegnet af
arkitekt Schonheider Muller.

Havekolonien er beliggende ved Erme-
lundsstien ca. 1 km fra Jægersborg station
i et åbent, kuperet landskab med græs¬
marker og skovbryn.

Haverne drives af Københavns kom¬
munes aftenskole som undervisnings¬
haver.

Da de blev etableret, havde stedet en

landlig karakter. Siden er byområderne
kommet tættere på, og Helsingørmotor¬
vejen er ført tæt forbi områdets østlige
kant.

Grusstier opdeler dyrkningsarealet i
storparceller med ca. 12 haver i hver.
Bebyggelsen, der omfatter redskabs- og
fælleshuse, er placeret i områdets kant.
Fælles for haverne er etableret 4 kom¬

postpladser og vandforsyning.
Midt gennem området er ført en ca. 2 m

bred kørevej. Parkeringspladser findes
lige inden for lågen. Både kørevej, P-
pladser og gangstier er grusbelagte.

Mellem husene og i kanten af haveom¬
rådet er der plantet buske og flerårige
stauder.

Afgrænsning mellem haver og stier
dannes af kanter af sommerblomster.

Der dyrkes efter en samlet plan for
grupper af haver, der danner undervis¬
ningshold. Til hver 3-4 haver hører et
redskabshus og eventuelt en lille fælles
opholdsterrasse. Haverne danner sam¬
menhængende dyrkningsarealer, idet der
ikke findes nogen form for hegning mel¬
lem de enkelte havelodder.

Daghaver
Haveforeningen for Nærum og Omegn er
daghaver.

Havekolonien er anlagt i 1949 efter
projekt af havearkitekt C. Th. Sørensen.
Området udlejes af Søllerød kommune.

Haveforeningen er beliggende ved eta¬
gebebyggelsen Nærum Vænge. Mod øst
grænser den op til Jægersborg Hegn, og
mod syd ligger store grønne områder
omkring Mølleåen. Fortrinsberettigede
som medlemmer er personer fra høj be¬
byggelse og bosiddende i Nærum og
omegn.

Området er anlagt med fritbeliggende,
ovale haver i et græsklædt terræn. Area¬
lerne mellem haverne er fælles græsplæ¬
ner til ophold og leg. Et fælleshus er
placeret ved en lille sø i områdets lavest
beliggende del. Fællesarealerne skal være

:
s >• '
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HAVEFORENINGEN FOR NÆRUM OG OMEGN, NÆRUM 1:4000

Natt-urng3.roU>\/tj

I daghaverne i haveforeningen for Nærum og
Omegn er husene placeret efter en af havearki¬
tekt C. Th. Sørensen udarbejdet plan, der sik¬
rer, at ingen kommerfor nær til naboen.

■ The day gardens under The Garden Associa¬
tion for Nærum and Neighbourhood are de¬
signed by C. Th. Sørensen, ensuring that no one
gets too close to their neighbour.

*

tilgængelige for offentligheden. En smal
grusvej er anlagt fra indgangsporten til
fælleshuset, hvor der findes parkerings¬
mulighed for 4-5 biler. Adgang til haver¬
ne sker over græsarealerne. Uden for
havekolonien findes desuden parkerings¬
pladser, som benyttes såvel i tilknytning
til haverne, som til de grønne områder og
skoven.

Haverne skal være omgivet af hække.
For de enkelte haver er man frit stillet
med hensyn til hækkenes højde, planteart
og til at holde dem klippede eller uklippe¬
de. I haverne kan der plantes frugttræer
og andre mindre træer.

Haverne må kun benyttes til dagop¬
hold. De fleste af husene er placeret i det
nord-østlige hjørne. Ved planlægningen
af området blev der udarbejdet 4 type¬
forslag til anlæg af haverne med opholds¬
plads, køkkenhave og frugttræer og
-buske.

Fritidshaver

Haveforeningen Solbakken ved Helsing¬
ør består af fritidshaver.

Kolonihaveparken er anlagt af Hel¬
singør kommune i 1935 efter et projekt af
havearkitekt G. N. Brandt.

Havekolonien er anlagt på et højt lig¬
gende areal ca. 2 km vest for Helsingør
centrum. Området lå oprindeligt i byens
kant, men er nu helt omgivet af en blan¬
det bebyggelse af etageboliger, parcelhu¬
se og institutioner.

Haverne er anlagt i &t kuperet land¬
skab. De ligger omkring et offentligt
parkareal, der ved sin udformning frem¬
hæver stedets særlige kvaliteter. I parka¬
realet findes en lille dam, omgivet af
skrånende græsarealer, samt festplads og
fællesbygninger. Herudover er der udlagt
fællesarealer som grønninger mellem
haverne.

Hovedstier gennem området er grusbe-
fæstede og fungerer som offentlige re¬
kreative stier. Derudover er der halvof¬

fentlige stier, hvorfra man har adgang til
haverne.

På det offentlige parkareal findes kraf¬
tige skovagtige plantninger mod haverne,
samt store fritstående træer. Langs veje
og mod grønningen er haverne afgrænse¬
de af ensartede klippede hække.

Haverne må benyttes til beboelse i
sommerhalvåret. Det bebyggede areal
må højst være 10% af havelodden. Frugt¬
træer og buske må plantes på den forreste
halvdel af lodden, mens den bageste halv¬
del skal holdes som køkkenhave uden

skyggende beplantninger. Haverne af¬
grænses af hække,hvis højde maximalt
må være 120 cm.
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/ fritidshaverne i haveforeningen Solbakken
ved Helsingør må huse, frugttræer og lignende,
der kan give skygge, kun placeres i den forreste
del afparcellerne. Den bageste del skal holdes
som køkkenhave uden skyggende beplant¬
ninger.

■ The Garden Association Solbakken in Hel¬
singør prohibits the location of houses, fruit
trees, etc. in the front section of their recreative
gardens. The rear part must be kept as a kitchen
garden without shade giving plants.

Kolonihaven - et kulturelement
De tre kolonihaver er hver for sig gode
eksempler på overensstemmelse mellem
formål, placering, udformning og anven¬
delse. Men de er også eksempler på noget
andet.

De tre haver er også en kultur hver for
sig. Det er nødvendigt at leve med i et
kolonihavesamfund for at opfatte dens
særlige kulturtræk. Men at de er der, er
der mange, der kan bekræfte.

Det er vigtigt, at vi fastholder og helst
udvider mulighederne for den slags kul¬
tur, som kolonihaverne rummer.

Og det er vigtigt, at vi er os variations¬
mulighederne bevidst, når nye koloniha¬
ver skal bygges eller eksisterende vurde¬
res og eventuelt omdannes.

Vi må fastholde kolonihaver som et

alternativ til sommerhuse og parcelhuse.
Noget man kan være med i med en beske¬
den økonomi inden for en overkommelig
afstand - ikke mindst for dem uden egen
bil.

Det er vigtigt, at vi fastholder den
decentraliseringstanke, der ligger i, at
kolonihavesamfundet er selvbærende og
selvbesluttende om en række væsentlige
spørgsmål.

Vi må sikre den rationelle og irrationel¬
le dyrkning af jorden, som der er mulig¬
hed for i kolonihaven. Vi må sikre de

fristeder, som kolonihaverne er for en

ganske stor del af befolkningen. Og vi må
fastholde traditionerne, hvor de findes og
helst skabe nye for nye grupper af menne¬
sker, som får brug for dem.

Jeg tror på kolonihaven som et væsent¬
ligt kulturelement i vores samfund.

Med den kommuneplanorientering,
som planstyrelsen har udsendt, har vi
villet bidrage til at støtte kolonihavekul¬
turerne - dem der er, og dem der gerne
skulle komme.

Henrik Hvidtfeldt er civilingeniør og kontorchef i
Planstyrelsen.
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Kolonihaver i Holbæk
Af Kaj Fuglsang og Hans Preisler

Tanken om kolonihaveanlæg er tidligt
opstået i byplanlægningen, allerede Fre¬
derik den III foreslog anlæg af dyrknings¬
haver udenfor voldene i forbindelse med

planlægningen af Fredericias fæstning i
1665. Senere i 1800-tallet blev anlæg af
havelodder en social foranstaltning under
fattighjælpen, men først i 1884 for et
hundrede år siden, anlagdes i Ålborg ko¬
lonihaver, som vi kender dem i dag.

Ideerne om kolonihaver bredte sig has¬
tigt, og der anlagdes kolonihaver over
hele landet, oftest på statsejet eller kom¬
munalt ejede arealer udlagt til andre for¬
mål, hvorved koloniernes status blev af
midlertidig karakter, anlagt på lejebasis
med intet eller kun kort opsigelsesvarsel.
Kolonihavernes antal toppede i 1940erne

med ca. 100.000 haver, senere er mange
kolonihaver blevet nedlagt, idet jorden
blev inddraget til byformål, boliger,
trafikanlæg m.v., således at man i dag har
under 50.000 haver i Danmark.

Kolonihaver i Holbæk

Anlæg af kolonihaver i Holbæk har gen¬
nem tiderne haft Byrådets bevågenhed.
De første haver blev anlagt 1940, på kom¬
munal jord og udlejet til Kolonihavefor¬
bundet for Danmark. Før 1940 eksistere¬
de alene et mindre antal nyttehaver om¬
kring 25 i antal. Udviklingen til i dag
fremgår af tabellen.

1940 1955 1970 1980 1984

Kolonihaver 430 460 412 452 482

Nyttehaver 25 25 39 103 158

I alt 455 485 451 555 640

Som det fremgår af tallene har antallet
af kolonihaver ligget forholdsvis stabilt,
dog bemærkes, at der også i Holbæk har

været omfattende havenedlæggelser, såle¬
des resterer af haverne fra 1940'i dag
under 25%. Derimod har antallet af nyt¬
tehaver været støt stigende, især sidst i
perioden, hvor det er de sociale boligsel¬
skaber, der anlægger nyttehaver på egne
arealer

Med gennemførelse af planlovkom¬
plekset tilvejebragtes mulighederne for
en overordnet planlægning og sikring af
kolonihaverne i den fysiske planlægning. I
Holbæk viste en undersøgelse foretaget i
forbindelse med igangsætningen af kom¬
muneplanarbejdet, at denne sikring var
tiltrængt. Byens dækningsgrad var rimelig
over landsgennemsnittet med 1 have pr. 8
etageboliger mod 19 på landsplan, men
der eksisterede ingen formuleret, politisk
målsætning for kolonihaverne, eller en

fysisk planlægning for området. Bl.a. vi¬
ste det sig, at blandt byens 640 haver
kunne 48% (302) opsiges med et års varsel
eller derunder, uden der kunne stilles
krav om erstatningsarealer.
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Holbæk Fjord
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Den fysiske planlægning
Bl.a. på denne baggrund, men iøvrigt som
et led i den rekreative planlægning der var
opstartet som konsekvens af planlovsre¬
formen, udarbejdedes politiske målsæt¬
ninger samt en sektorplanlægning for hele
den grønne sektor, parker, skove, stier,
idrætsanlæg, sommerhusområder, kolo¬
nihaver o.s.v.

Denne sektorplanlægning er tiltrådt af
Byrådet og indarbejdet i forslag til kom¬
muneplan, offentliggjort efteråret 1984.

Herved ændres status for 125 af de
førnævnte haver, idet arealerne udlægges
permanent til kolonihaveformål.

Den grønne hovedstruktur i Holbæk
består af 4 hovedkiler, der fra det åbne
land strækker sig til bykernen og Holbæk
Fjord.

En del af arealerne er sikret yderligere
gennem fredningsdeklarationer,

De nye haveområder er lokaliseret in¬
denfor denne parkstruktur, idet den sene¬
ste udbygning af kolonihaveanlæggene er

LANDSKAB 1 -1985

1. Grøn hovedstruktur.
2. Fantasi og farveglæde kombineret med flid
og virkelyst er kendetegnende for koloniha¬
verne.

3. Haverne dyrkes for en stor det intensivt og
giver et sundt tilskud til husholdningen.

placeret i den sydligste kile. Indenfor
området findes en rummelighed på 60
haver, hvilket sammenholdt med bolig¬
forsyningsplanens nybyggeri i planperio¬
den 1984 - 1995 på omkring 700 etageboli¬
ger skønnes tilstrækkeligt til at opfylde
målsætningen om 1 have pr. 10 etagehus-
bolig.

Projektet
På grundlag af et registreret behov beslut¬
tede Byrådet i 1979 at anlægge et nyt
kolonihaveområde på 160 haver umiddel¬
bart syd for byen, 2,5 km fra bymidten.
Første etape omfattende 100 haver er
anlagt i perioden 1980-82, og haverne er
udlejet til Kolonihaveforbundet for Dan¬
mark for et årligt beløb på 8% af anlægs¬
udgifterne.

De 160 haver placeres på et 22 ha stort
område i et smukt kuperet landskab, dan¬
net under sidste istid af de store gletcher-
tunger. Området udtrykkes visuelt ved de
store bløde bakkeformationer afgrænset

■ 1. Primary open space structure.
2. Phantasy and colour combined with effort
and enterprise are characteristic of allotment
gardens.
3. Most of the gardens are cultivated intensively
and provide a healthy contribution to house¬
keeping.

mod vest af engdrag, moser og skov, mod
øst af jernbanen og mod syd af et typisk
agerland. Den eksisterende beplantning
består af lave pilekrat i moser, nåle- og
løvskov samt slåen, hyld og syren i mark¬
hegn.

Intentionen ved placeringen af haver¬
nes ca. 7,5 ha har været at skabe optimale
muligheder for både havedyrkning og fæl¬
les aktiviteter for børn og voksne. Ved
havernes placering samlet i landskabet,
dannes der således centralt en stor sam¬

menhængende fælled på 2,5 ha til plads¬
krævende aktiviteter som boldspil, have¬
fester og drageopsætning. Fælleden får et
veldefineret rumforløb markeret af hæk¬
ke, og vil visuelt fremtræde som en stor
savannelignende græsflade med grupper
af frikronede ask.

Andre af de store fællesarealer i alt ca. 9
ha. placeret på engdraget, indgår i en
flersidet arealanvendelse gennem udnyt¬
telse til afgræsning af kødkvæg via for-
pagtningsaftaler.
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For at sikre gode dyrkningsforhold
samt lette vejadgangen er stierne lagt
parallelt med højdekurverne, således at
hovedparten af haverne ligger på moderat
skrånende terræn. Alle haver ligger på
eksisterende terræn med en jordbonitet
på 5 og 6. Der er ikke foretaget jordregu¬
leringer på arealet, hvorfor jordbundens
naturlige struktur og permeabilitet er be¬
varet. Gennemsnitshaven er 470 m2.

Veje og parkeringspladser er udført i
asfaltbunden macadam afdækket med

perlesten, stier er udført i grus.
Herudover er haverne forsynet med et

vandstik samt med hæk af almindelig ligu¬
ster. Der er ikke fremført kloak, el eller
telefon til området, dels for bedre at
kunne bevare området som et koloniha¬
veområde nær byen, dels for at sikre en
rimelig lav anlægsudgift.

Kolonien omgives af en 3 ha stor
skærmplantning, dels for at skabe læ, dels
for at sløre havernes brogethed mod det
åbne land. Skærmplantningen holdes ad¬
skilt fra haverne af et bredt græsbælte og
består af løvfældende danske arter som

ask, tjørn, slåen, syren, hyld og med
popler som ammetræer. Beplantningen er
udført med en planteafstand, der tillader
en rationel, mekanisk renholdelse med
traktor.

Den fremtidige udvikling
Gennem de seneste år er der således sket
en generel forbedring for kolonihaverne.
Der er udarbejdet en politisk målsætning,
haverne sikres i planlægningen og forsy¬
nes med langtidskontrakter, udvidelserne
udføres af kommunen, der ligeledes står
for pleje og vedligeholdelse af fællesom¬
råderne, mod at disse som led i den rekre¬
ative benyttelse er åbne for alle.

Set i lyset af den voksende fritid i
samfundet, frivillig som ufrivillig, samt
under indtryk af havernes store betydning
for sundheden og den aktive rekreative
udfoldelsestrang, bør mulighederne for
en viderudbygning styrkes.

Det kunne ske ved en ligestilling af
kolonihavebegrebet med de øvrige fri¬
tidstilbud til borgerne, andre mere flek¬
sible former for haveanlæg kunne indfø¬
res, og man kunne motivere boligselska¬
berne til at vurdere deres muligheder ved
en anden benyttelse og pleje af etagehuse¬
nes store, fælles friarealer.

Kaj Fuglsang er stadsgartner, Hans Preisler land¬
skabsarkitekt I Holbæk kommunes Idræts- og park¬
forvaltning.

1. Adgangsvejen til haverne føres i en kurvet
linie gennem naturområderne med dyrehold.
2. De fælles friarealer omfatter vidt forskellige
biotoper, her søen sydfor haverne.
■ 1. The access road to the gardens follows a
curved course through the nature areas and
paddock.
2. The communal open spaces comprise totally
different biotopes, here the lake south of the
gardens.
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Tantolundens Koloniområde. Stockholm. Maleri afPål Borg.

Bogomtale

Planlægning af kolonihaver
Kommuneplanorientering nr. 11, Plansty¬
relsen 1984, 90 sider illustreret. Pris
35, - kr.

Samtidig med at Grønne Internationa¬
le holdt kongres i København i august,
inviterede Landbrugsministeriet danske
planlæggere og politikere m.fl. til seminar
om kolonihaver.

Planstyrelsens rapport: »Planlægning
af kolonihaver« blev ved denne lejlighed
præsenteret i et indlæg af kontorchef i
planstyrelsen Henrik Hvidtfeldt. Rap¬
porten er udarbejdet for planstyrelsen af
Box 25, arkitekter.

Rapporten er tænkt som inspirations¬
kilde og hjælpemiddel i det kommunale
planlægningsarbejde på både kommune-
og lokalplanniveau, og starter da også
med en kort gennemgang af plansy¬
stemet.

I kommuneplanloven nævnes koloni¬
haver for første gang særskilt som et emne
for den kommunale arealanvendelses¬

planlægning. Dette kan betragtes som en
formel anerkendelse af kolonihavernes

betydning som en integreret del af vore
bysamfund og som en tilskyndelse til at
sikre kolonihaveområderne permanent
status i forbindelse med kommuneplan¬
lægningen.

Rapportens hovedafsnit indeholder 13
eksempler på eksisterende kolonihave¬
områder fra forskellige dele af landet.
Eksempelsamlingen indledes med en op¬
deling af kolonihaver i 3 kategorier. Af¬
stand mellem bolig og have, havernes
størrelse, samt mulighederne for at bygge
på arealet har været afgørende for opde¬
lingen.
Nærhaver/Dyrkningshaver: Afstand: gang¬
afstand fra bolig. Størrelse: 50-200 m2.
Bebyggelse: ingen.
Daghaver: Afstand: cykelafstand fra bo¬
lig - ca. 5 km. Størrelse: 200^100 m2.
Bebyggelse: lysthuse, drivhuse, red¬
skabsskure.
Fritidshaver: Afstand: bilafstand - stor

afstand. Størrelse: 400-600 m2. Bebyg¬
gelse: fritidshus ca. 40 m2.

Det er desuden karakteristisk for kolo¬

nihaver, at de er kollektivt organiseret.
Haverne er således ikke selvstændigt ud¬
matrikuleret, men lejes ud af stat, kom¬
mune eller boligselskab.

De 13 eksempler beskrives systematisk
efter samme model. Dette gør sammen¬
ligning mellem eksemplerne og med kolo¬
nihaveområder iøvrigt lettere. Det skrev¬
ne illustreres i rigt mål af planer, fotogra¬

fier, skitser og skemaer. Eksemplerne,
som er meget forskelligartede, skal an¬
skueliggøre emnets bredde. Det er dog
ikke alle de valgte eksempler, der passer
ind i systemet. Afstande fra bolig, have¬
størrelser og mulighederne for at bygge
varierer på tværs af kategorierne.

Er det så noget værd at systematisere i
denne sammenhæng, kunne man spørge?
Det tror jeg. Det er nødvendigt at søge et
fællessprog, i vores arbejde, men dette
må aldrig blive en begrænsning for fantasi
og udfoldelse. At hele den brogede mang¬
foldighed, som beskrives med eksempler¬
ne, og som er kolonihavebevægelsens væ¬
sen og styrke, ikke umiddelbart kan til¬
passes en enkelt systematik, kan ikke
overraske.

Efter gennemgangen af eksemplerne
følger 5 afsnit, som har forskellige pro¬
blemstillinger, der er relevante i forbin¬
delse med planlægning af nye og omstruk¬
turering af ældre kolonihaveområder,
som emne. I disse afsnit bruges de gen¬
nemgående eksempler til at belyse løs¬
ningsmuligheder m.v. Emnerne er: loka¬
lisering af kolonihaver, disponering af
områderne, trafikforhold, terræn og be¬
plantning og haveloddernes indretning.

Nogle ideologiske forskelle træder
frem i gennemgangen. Forholdet til og
graden af fællesskab i de enkelte haveom¬
råder kan aflæses i afsnittene.

Fælleshuse og fælles dyrkningsarealer,
festplads og fodboldbane kan ses i kon¬
trast til de nyere områders strammere
bestemmelser vedrørende bebyggelse,
hegn, parkering m.v., der bringer som¬
merhus- og parcelhusområdernes indivi¬

dualiserede bosætningsmønster og fritids¬
anvendelse i erindring.

I sidste afsnit redegøres for lokalplan¬
instrumentets anvendelsesmuligheder
ved planlægning af kolonihaver. Vigtig¬
heden af at bruge lokalplanen rigtigt i
forhold til lejekontrakt og foreningsved¬
tægter for det samme område fremhæves.
Denne diskussion er vigtig bl.a. fordi de
forskellige regler indeholder forskellige
muligheder for offentligheden.

Rapporten slutter med konkrete lo¬
kalplanbestemmelser med tilhørende
kortbilag for 3 tænkte kolonihaveområ¬
der, hver svarende til en af de omtalte
kategorier: nærhaver, daghaver og fri¬
tidshaver. Rapporten skal ses i fOTlængel-
se af planstyrelsens rapport fra 1979,
»Kolonihaver i Danmark - økonomi, an¬

læg, organisation«. Sammen indeholder
rapporterne en masse oplysninger og er et
udmærket grundlag for planlægning og
projektering af kolonihaver.

Der er dog stadig emner, som det vil
være vigtigt at få belyst: Det store areal¬
forbrug pr. have i nyere områder, bringer
spørgsmål om fortætning på bane. De
store områders ensformighed gør integra¬
tionen mellem kommunens alment til¬

gængelige grønne områder og koloniha¬
veområderne aktuel. Planlægning på re¬
gionalt niveau er især omkring de store
byer en nødvendighed, hvis behovet for
kolonihaver skal tilgodeses.

Der er emner nok!

Rapporter løser ikke i sig selv proble¬
merne, men en god rapport - som den
foreliggende - er en god hjælp på vejen.

Susanne Guldager
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Springforbiplan 1983
Planlægningsrapport 37, 28 sider, ill. Pris
30,- kr. Hovedstadsrådet, Sankt Annæ
Plads 26,1250 København

I rapporten redegøres for den aftale ved¬
rørende de planlægningsmæssige forhold,
som er truffet for arealerne langs Øre¬
sund i Lyngby-Taarbæk kommune stræk¬
kende sig fra Trepilelågen i syd til Strand¬
møllen i nord. Aftalerne er truffet mellem
Hovedstadsrådet, som i 1976 overtog for¬
valtningen af Strandvejsrapporten, der
danner grundlaget for Regionplanens fri-
lægningsintentioner for området og Lyng¬
by-Taarbæk kommune, som i forslag til
kommuneplan offentliggjort i 1981 bl.a.
har foreslået, at området omkring Spring-
forbivej fastlægges til boligformål, parke¬
ring, offentlige formål, forskning og ad¬
ministration.

Der har ikke tidligere foreligget et
plandokument, skønt tankerne om at for¬
ene Jægersborg Dyrehave med Øresunds¬
kysten blev fremført allerede i 30'rne, og
det offentlige (staten) siden 40'rne ved
opkøb af arealer har gjort en stor del
tilgængelige og ved nedrivning af huse,
hegn og hække har frilagt arealer, så der
nu er blevet visuel forbindelse mellem

Eremitagesletten og vandet.
Plandokumentet, der er udarbejdet af

en arbejdsgruppe under Hovedstadsrådet
med repræsentanter for Lyngby-Taarbæk
kommune, Fredningsstyrelsen og Skov¬
styrelsen, er tiltrådt som administrations¬
grundlag for området af alle parter i slut¬
ningen af 1983, idet der dog for delområ¬
det omkring Springforbivej ikke har kun¬
net opnås enighed, således at dette områ¬
de foreløbig skal bevare status quo og
senest genvurderes i 1995.

Det er en sober rapport med pænt lay¬
out, klart opdelt i korte kapitler, der
gennemgår: 1. Arbejdsgruppens kom¬
missorium, 2. Status og målsætning for
området, 3. Hidtidig udvikling i området,
4. Forudgående planlægning, 5. Beskri¬
velse af delområder og planforslag, 6.
Arbejdsgruppens indstilling: Den er illu¬
streret med enkelte fotografier, gode kort
og et løst kortbilag i større mål, der
opsummerer målsætning og realisering.

Som gammel Strandvejsfarer kan jeg
ikke nære mig for at slutte omtalen af
Springforbiplan 1983 med et lille person¬
ligt suk. Det var fremsynede ideer, der i
30'rne blev udkastet for at give Hovedsta¬
dens brede befolkning del i den eneståen¬
de kystnatur mellem Klampenborg og
Strandmøllen.

Første del af planerne: Anlæggelse af
Bellevue Strandbad, frilæggelse af

Staunings plæne og åbning af Cottage
parken blev gennemført med succes,
kendte arkitekter og havearkitekter med¬
virkede.

Andel del: »Springforbiområdet« har
været længe undervejs, og jeg tvivler på,
at det bliver helt så vellykket og populært.

Personligt finder jeg, at området er
blevet fattigere og ubehageligt at færdes i.
Det skyldes flere forhold. Fjernelse af
hegn, hække og buskadser har givet vin¬
den frit spillerum.

Variationen langs vejen med de store
villahaver med forskellig indhegning, fine
indkørsler og husenes forskellighed var
spændende, bedst oplevedes det hele fra
bus, hvor man sidder så højt, at man kan
se over hegnene.

Stoppestederne, som annonceredes
med navne som Havslunde, Beaulieu
o.s.v. vil forsvinde. Ingen vil til hverdag
stå af og på langs Strandparken. Den vil
kun blive brugt af seje hundeejere og
kondifolk. Kyststrækningen er ikke egnet
til badning.

Kulturhistorisk er et afsnit af Strandve¬

jen ved at blive slettet på trods af, at
enkelte arkitektoniske værdifulde byg¬
ninger bevares.

De italienske villaer, de klassicistiske
og neoklassicistiske huse, de funktionali¬

stiske huse og de grimme kasser er for¬
svundet, og deres haver skabt af profes¬
sionelle havearkitekter, anlægsgartnere
og amatører er væk. Tilbage står spor, en
stensætning, en trappe, en gruppe taks,
en blågran og en vingevalnød og nogle
forklippede busketter, som fortæller, at
her var engang store haver.

Omkring de bevaringsværdige huse er
haverne også så godt som sløjfet, dog har
man reddet Måneporten ved villa Stokke-
rup, synd at det ikke kunne lade sig gøre
at bevare resten af haven. Her tænker jeg
især på den afgrænsende beplantning mod
syd og dyrehavehegnet mod Strandvejen,
gennem hvilket man om vinteren kunne
skimte Måneporten.

For flere af de bevarede villaer gælder
det, at husene ikke er bygget til at skulle
ligge i et åbent parklandskab eller i en
skov. De kommer til at ligge som tabte
byggeklodser på et tæppe eller dystre
spøgelseshuse uden deres haver.

Man må håbe, at yngre og kommende
generationer af »rekreationssøgende
storbymennesker«, som rapporten kalder
publikum, uden kendskab til, hvad der er

gået tabt, vil skønne på indtrykket af
udbrudt natur fra Eremitagen til Øresund
og den uhindrede adgang til arealerne.

Jette Abel
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Et idékatalog
Michael Littlewood: Landscape Detailing.
The Architectural Press Ltd. London.
1984. 160 sider. Illustreret. Pris: £ 7.50.
ISBN 085139 8956.

Landscape Detailing vil kunne bruges bå¬
de af studerende fra Kunstakademiet og

Landbohøjskolen og af færdiguddannede
landskabsarkitekter.

Bogen indeholder detail-tegninger af
næsten samtlige »hardwares«, der hører
under landskabsarkitektens arbejdsområ¬
de: fritstående mure; støttemure; hegn;
låger; fodhegn; befæstelser for let og tung
trafik; trapper, ramper og skråninger;
kantsten; afvanding i render; markering
af grænser og overgange; og befæstelser
omkring træer.

Opbygningen af bogen er simpel. Hver
af de førnævnte emner er behandlet i et

selvstændigt kapitel. Alle kapitler indle¬
des med tekniske oplysninger om, hvad
der generelt gør sig gældende for dette
kapitels emne, og derefter følger tegnin¬
ger af varierede måder emnet kan udføres
på. Tegningerne er tydelige med en tilhø¬
rende kortfattet tekst. De er alle udført i
målet 1:10 eller 1:20, og er tænkt at kunne
fotokopieres eller aftegnes fra bogen.
Dette er naturligvis hverken ønskeligt el¬
ler muligt udenfor England. Det engelske
sprog og de forskelle, der er fra land til
land i materialer og brugen af disse, hin¬
drer en direkte efterligning. Men som en
introduktion til hvorledes man laver deta¬

iltegninger, og 'som et idékatalog over
forskellige formgivninger af udstyr i have
og landskab, er bogen meget inspireren¬
de. Lisbet Edinger Plum

Vejledning i plantning
Plantgruppen: Generel vejledning i plant¬
ning. Forlaget Grønt Miljø. 1984. 49 sider.
A5 format. Pris kr. 48,85.

»Plantgruppen« blev nedsat i 1980 af de
fire foreninger Dansk Planteskoleejerfor¬
ening, Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter, Landsforeningen Danske An¬
lægsgartnermestre og Stads- og Kommu¬
negartnerforeningen. Gruppen havde til
formål på grundlag af erfaringerne med
publikationen »Plant og Plej« at udarbej¬
de en vejledning i plantning. Arbejdet er
afsluttet med udgivelsen af publikationen
»Generel vejledning i plantning«.

Bogen er opdelt i fire hovedafsnit under
overskrifterne: Planteproduktion og di¬
stribution, Projektering af plantninger og
tilhørende jordarbejder, Jordbehandling
og plantning samt Pleje af tilplantede
arealer.

Opdelingen i disse fire hovedafsnit er
en god og klar disponering. I modsætning
hertil står opdelingen af de enkelte afsnit
med et meget detaljeret nummereringssy¬
stem med op til fire led, fx. B.2.1.8.
Systemet mere slører end det letter over¬
blikket, og det er umuligt at se, hvilken
berettigelse det indviklede nummere¬
ringssystem kan have i en vejledning som
denne.

Jeg tror, at vi er mange, der formodede,
at Plantgruppens arbejde ville munde ud i
en uddybning og præcisering af Plant og
Plej's handlingsanvisninger. Plantgrup¬
pen har derimod valgt at udarbejde en
selvstændig vejledning uden direkte for¬
bindelse til Plant og Plej. Det er i og for sig
et glimrende valg, ligesom det må hilses
med glæde, at vejledningens sprogbrug er
mere sammenfaldende med almindelig
sprogbrug end Plant og Plej's kryptiske
fagsprog.

Indholdet i vejledningen kan karakteri¬
seres som dels anvisninger af faglige be¬
greber og udtryk dels generelle tekniske
retningslinier.

Anvisningen af faglige begreber er
værd at hilse velkommen, fordi den kan
hjælpe med til, at alle led i et plantnings-
projekt taler »samme sprog«, således at
misforståelser lettere undgås. Denne del
af vejledningens indhold er derfor rele¬
vant for alle inden for fagområdet.

Hvad angår de generelle tekniske ret¬
ningslinjer er målgruppen mere snæver. I
modsætning til de tidligere udarbejdede
handlingsanvisninger Plant og Plej, Nor¬
mer for anlægsgartnerarbejde og Græs er
de tekniske retningslinjer nemlig for ge¬
nerelle og overfladiske til at kunne bruges
som grundlag for projektbeskrivelser.
Dem, der vil kunne få gavn af denne del af
vejledningens indhold, er derfor perso¬
ner, der ønsker en oversigtlig indføring i
emnet. Dette vil i praksis sige studerende,
elever og visse teknikere samt embeds¬
mænd, som ikke er uddannede inden for
det grønne fagområde, men alligevel i
praksis har en berøring med det.

Vejledningen er således et godt bud på
det undervisningsmateriale, der stadig
mangler inden for fagområdet, og den vil
derfor sikkert finde sin plads i skolernes
undervisning.

Det er min overbevisning, at den ude på
tegnestuerne med de erfarne medarbej¬
dere også hurtigt vil finde sin plads, nem¬
lig på de støvede bogreoler. Det er svært
at forestille sig en flittig brug afvejlednin-
gen her.

Vejledningen er som nævnt ikke anven¬
delig som grundlag for konkrete projekt¬
beskrivelser. I bedste fald vil den blive

brugt som en udmærket huskeliste for den
medarbejder, der for første gang deltager
i en projektering.

Det er en gevinst for vejledningen, at
der findes en ordliste og litteraturliste for
det første af de fire hovedafsnit. Denne
idé burde være gennemført konsekvent til
de tre øvrige afsnit.

De nævnte forbehold til trods skal

Plantgruppen have ros for veludført ar¬
bejde. Fortsæt arbejdet! - der er bl.a.
brug for yderligere vejledninger om drift,
pleje og vedligeholdelse af friarealerne.
Et godt råd - prøv at ramme den ønskede
målgruppe mere præcist.

Anker L. Madsen

Plantenavne- Navngivningsregler.
Johan Lange: Haveplanternes danske og
latinske navne samt plantenomenklatur;
191 s., ill., kr. 213,50. Gartnerinfo 1983,
Anker Heegårdsgade 2,1572 Københ. V.

En længe savnet håndbog er kommet på
markedet. Indtil 1983 har J. Jensens ord¬

bog for gartnere og botanikere været det
vigtigste opslagsværk af sin art for folk,
der beskæftiger sig med planter til park,
have og drivhus.

I den mellemliggende periode udkom
ganske vist i 1975 en lille bog om plante¬
nomenklatur af Johan Lange - ligesom nu
afdøde professor Odvin Reisæter ved
Norges Landbrukshøgskole i 1948 sam¬
men med Arne Thorsrud udgav bogen
»Norske plantenavn«

I forordet skriver Johan Lange bl.a., at
hovedformålet med bogen har været at få
standardiseret de danske plantenavne af
arter, der dyrkes i have, park, væksthus
og stue, dernæst at få befolkningen til at
anvende disse plantenavne - og endelig
sikre sig at de skrives grammatisk korrekt
med ret betoning og udtale.

Bogen er inddelt i 7 hovedafsnit, med et
vægtigt indledningskapitel om planternes
nomenklatur. Dernæst følger lister over
latinske og danske plantenavne - en over¬
sættelse af artsbetegnelserne i alfabetisk
rækkefølge, hvilken er praktisk at have
ved hånden, når man har brug for supple¬
rende oplysninger om planternes karakte¬
ristika, og for de særligt interesserede har
forfatteren redegjort for de internationale
nomenklaturregler.

»Plantenavne - Navngivningsregler« er
udgivet af Fællesudvalget for Gartneriets
Informationstjeneste (Gartner INFO),
der repræsenterer Havebrugscentret,
Landbohøjskolen, Gartnerskolerne og
Dansk Erhvervsgartnerforening.

Karen Permiri

LANDSKAB 1 - 1985 23



Summary

Garden in Skåne, p. 1
By Pelle Friberg

Much could be written about one's own

garden - about one's thoughts, experien¬
ces, experiments, disappointments and
joys - but, here, a series of pictures must
suffice to tell about the place.

The author has lived there for 25 years -

first, exclusively as a private home, later,
with offices in stables on the property and
finally, after the office moved to premises
across the road.

That Carl Larsson had written about his
Sundborn at about the same time as the
house was built, can be traced through
many details.

There is a large garden to the house as
well as a stable, for three horses, which
became the office until a neighbouring
house was purchased, on the other side of
the road. The garden then became exactly
1,4 acres in area in a long rectangle, at
right angles to Oresund.

The garden, at first a passion, became a
theme, a bearing idea for the author - not
just as a garden surrounding home and
office but also in his work, on the drawing
board, as a landscape architect.

The plan shows how the stable is situ¬
ated on both sides of the road. As a result
court yards have been formed on both
sides with the entrance to the office on

one side and to the house on the other.
As a whole, the master plan and its

details as well as the treatment of the plant
material support the theory that »the con¬
trasts emphasize each other«.

Perennials, p. 10
-an attemp to classify 215 common

perennials
By Benedikte Piil

The goal of this major project, underta¬
ken at The Royal Veterinary and Agricul¬

tural University, is to present a thorough
characterization of 215 selected perennial
plants and cultivars, based upon Danish
and foreign growers experiences and to
show how perennial compositions, which
stabilise themselves without extensive care,
can be undertaken on the basis of the
characteristics described. The motivation
for this goal is the meagre use of perenni¬
als in public lay-outs and the reasons for
this.

The author has determined that the
traditional organised use of perennials,
where form and colour are of prime im¬
portance, will invariably lead to mainte¬
nance problems and that these can only be
resolved when the plants are used in ac¬
cordance with normal growing principles.

In the future, the characteristics and
requirements of as many perennials as
possible must be examined to improve our
knowledge base. The need for growth
trials to illuminate all these features is also

very important.

Long Live The Allotment Garden
Tradition, p. 103
By Henrik Hvidtfeldt

The National Planning Board has recently
published a report on the planning of
allotment gardens.

The demand for the stablishment of
different types of allotment gardens must
first be established from the start. The
different categories are described below;

Local gardens and kitchen gardens are
part of the local public open space in a
housing development. The can also be
reserved for specific groups, like old age
pensioners, in connection to an institu¬
tion. School gardens are also of this type.
The gardens are normally located within
walking distance of the building and are
primarily used to grow vegetables. The
plots are small, 50-200 m2, and seldom
furnished with buildings.

Day gardens are located in urban areas,
perhaps as part of a park or larger open
space. The gardens are used for growing
and recreation, and are seldom used for
staying the night. The distance from dwell¬
ings to the gardens is normally so short
that the users can cycle to them. The size
of the plots varies from 200 to 400 m2 and
can be provided with a summerhouse,
shed or greenhouse.

Recreative gardens are gardens which
can be used for habitation in the summer

season. The oldest of these gardens are
now surrounded by urban development
whilst the newer ones are located on the

edge of towns or in the countryside. The
distance from home to the garden is often
so great that they can only be used at the
weekend or in the holidays. The plot size
varies from 400 to 600 m2 and are usually
furnished with a summerhouse of about
40 m2 in size.

It is important that we preserve and
expand the cultural potential offered by
allotment gardens. We must maintain al¬
lotment gardens as an alternative to the
summer house and single family dwelling.
Something we can participate in with limi¬
ted economic resources, at a relatively
short distance from home.

Allotment Gardens in Holbæk, p. 18
By Kaj Fuglsang and Hans Preisler
A short appraisal

The establishment of allotment gardens,
over the years, has been favoured by
Holbæk Town Council. The first were laid
out in 1949 on public land and rented out
to The Danish Allotment Garden Asso¬
ciation.

The main open space structure in Hol¬
bæk comprises 4 primary wedges which
stretch from the open land into the town
center and Holbæk Fiord. The new alot-
ment areas are located within this park
structure where the latest extension of the

garden lay-outs is placed in the southern
wedge. On the basis of registered de¬
mand, The Town Council decided, in
1979, to establish a new allotment garden
area comprising 160 gardens, immediate¬
ly south of the town, 2.5 km from the town
center.

The 160 gardens are located on a 22
hect. large area in an attractive undulating
landscape, formed by great glacier tongues
under the last ice age. A large coherent
green covering 2,5 hect. is located in the
middle of the colony to cater for space
demanding activities like ball play, garden
parties and kite flying.

The green is given a well-defined spaci-
al boundary by hedgerows and will look
like a large savanna plain with groups of
full crowned ash.

The rest of the large recreative areas,
covering approx. 9 hect., contribute to a
versatility of uses where boundaries are
controlled by tenancy agreements for
cattle grazing.

The colony is surrounded by a 3 hect.
large shelter belt, partly to form shelter
and partly to camourflage the variegated
appearance of the gardens in relation to
the surrounding countryside.

Jeremy Dean.
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Lappset-programmet som bl.a. omfatter
legepladsudstyr, broer, sportsudstyr og
udemøbler har udvidet med Lappset-mo-
bile og Lappset fantasia legepladsudstyr.

Lappset-mobile er vippedyr til uden¬
dørs og indendørs leg. Der findes 6 mo¬
deller: rensdyr, hest, høne, hare, kamel
og motorcykel. Vippedyrene er fremstil¬
let i lamineret finsk garn, der fremstår i
træets egen farve.

De stærke stålbladsfjedre er malet klart
røde eller blå og plastovertrukne, og kan
modstå store belastninger. Fjedrene får
dyrene til at vippe i en blød, fjedrende
frem- og tilbagevevægelse.

Mobilen kan være flytbar-monteret på
fødder - eller kan fastmonteres med bolte
i beton.

Lappset mobile er TUV-godkendt.

Lappset fantasia.

Lappset fantasia er et legesystem i sam¬
me gedigne kvalitet som de eksisterende
Lappset-legesystemer, men adskiller sig
ved at dele af systemet er imprægneret i
afstemte gule, blå og røde farver og ved at
indeholde buede elementer til tårnbyg¬
geri.

Yderligere oplysninger: Lappset, Ros¬
kildevej 328, 2630 Tåstrup. Telf.: 02-99 84
68.

Vi sender
BLOMSTERLØG

i mange sorter
over hele Danmark

en gros-en detail

Få Katalog og prisliste

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel J
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Nyheder fra Lappset
. 720

Lappset mobile: hare, motorcykel og høne.

OK-1046
Bord-bænkesæt
transportabel
180x185 cm

OK-1040
Bænk, transportabel
kan fastboltes
160x57 cm

sæde og ryg
fjedrer
uafhængigt
af hinanden

Agent i Sverige: BENNY KULLGREN Telefon: 03 03 919 50
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK Telefon: 02 • 22 93 50
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Landskab 1985

Tidsplanen for Landskab 1985 er som
følger:

Deadline

(artikler)
Udkommer

Nr. 2 14.1 19. marts

Nr. 3 22.2 30. april
Nr. 4 12.4 18. juni
Nr. 5 2.5 13. august
Nr. 6 14.6 17. september
Nr. 7 30.8 5. november
Nr. 8 4.10 10. december

Structura Ex byggesystem
Lyfa - Fog og Mørup har fra Italien
introduceret et nyt udendørs byggesystem
- Structura Ex. Structura har nogle år
eksisteret som indendørs system.

Systemet består af forskellige triangu¬
lære gitterdele, som kan sammenbygges
på utallige måder og med flere former for
belysninger påmonteret: spots, skotlam¬
per, kupler.

Systemet er behandlet med en speciel
vejrbestandig lak og fremtræder i en grå¬
lig farve.

Yderligere oplysninger: Lyfa - Fog og
Mørup, 229-233 Måløv Byvej, DK 2760
Måløv. Telf.: 02-9727 78.

Klostersten kurvesæt fra SF-sten
SF-sten har introduceret et Klostersten
kurvesæt, som kan kombineres med både
rektangulære og kvadratiske klostersten.

Kurvesættet kan danne kurvede forto¬
ve og overkørsler.

Kurvesættet er lavet med forbillede i

kurveløsningerne fra SF-sten og Uni-sten,
to andre produkter fra SF-sten.

Sættet består af 10 sten med 4° vinkel¬

drejning og kan lægges i kurver med en
radius på helt ned til 1 meter. Det giver
mulighed for løsning af vanskelige opga¬

ver, og skæmmende tilhugninger i kurver¬
ne undgås.

Klostersten er velegnede til fortove og
overkørsler, da de tåler at blive vibreret
efter udlægning. Tykkelsen på 7 cm er
tilstrækkelig ved overkørsler. Klostersten
leveres i 3 størrelser: 7 x 21 cm, 14 x 21
cm og 21 x 21 cm. Kurvesættet kan
benyttes til alle tre stenstørrelser og leve¬
res i den velkendte SF-sten kvalitet. Det

betyder, at Klosterserien på grund af sin
høje trykstyrke tåler skiftende påvirkning
af frost og tø samt vintersaltning - allere¬
de fra nedlægningstidspunktet.

Yderligere oplysninger om Klostersten
og kurvesæt fås fra: SF-sten i Roskilde,
telf: 02-75 7788.

Gartnerkatalog 1985 fra Dæhnfeldt
Gartnerkatalog 1985 fra Dæhnfeldt udgør
en hel lille håndbog. Af særlig interesse
for Landskabs læsere er informationerne
græstørv, jordbundsundersøgelser, blom¬
sterfrøsortiment samt fortegnelsen over
de prikleplanter, der sælges via Frisa-
planter.

Gartnerkatalog 1985 fra Dæhnfeldt.
Henvendelse: Havefrøafdelingen, Åløkke
Allé 5-7, 5100 Odense C. Telf: 09-13 06
06.

faerdigt

(i er velkommen til at af
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »De
res« træer;, I

P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej tO, Kappendrup
5550 Langeskov • Tit. (09) 97 26 56

' •'
DPF

Fnllesmnrka tor
sundhødtkontroll.

planteskoler

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

Henrik Ravn i
Træ «c»rvieo MTanU»#lsok»

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206, 6051 Alminde, tlf. 05 - 55 23 60
Forretningsfører John Moorhouse

Øst for Storebælt: Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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Nyt fra DL- Ny radioudsendelse
Fra d. 1. april 1985 vil Danmarks Radio
dagligt kl. 11.50 på PI sende et nyt pro¬
gram »Det grønne hjørne«, som vil be¬
skæftige sig med emner fra land-, skov- og
havebrugssektoren.

Det er meningen, at udsendelserne skal
være igangsættende f.eks. med gode ek¬
sempler, og der vil blive lagt vægt på
optagelser på »stedet«. Programmet vil
komme til at spænde over alt grønt stof
lige fra bladlusevarsling til lancering af
naturprægede friarealer.

Selve modellen for de nye ti minutter
lange udsendelser bliver den form, som
Bent Hansen bruger i det nuværende ra¬
dioprogram »ud på landet«. Disse udsen¬
delser er kendte for deres aktualitet og

saglighed, fremlagt på en interessant og
folkelig måde.

DL's repræsentant i radioudvalget for
havebrug og gartneri - Torben Dam - har
taget initiativ til udarbejdelse af emne¬
forslag og dertilhørende kontaktpersoner
til dækning af emnerne på havebrugs¬
siden.

Foreløbige emner, der sikkert skal ta¬

ges op i nogle af de kommende udsendel¬
ser, er følgende:

- Boligens og byens friarealer
- Byens parker
- Rekreation og friluftsliv
- Naturprægede friarealer
- Almennyttige boligselskabers friare¬

aler
- Havens planter i og uden for haven
- Miljø-økonomi Eva Meyle

Konkurrence om Tivoli-Friheden i Århus
Århus byråd har udskrevet en offentlig
idékonkurrence om forlystelsesparken
Tivoli-Friheden. Idékonkurrencen skal

bruges som grundlag for en fremtidig ge¬
neralplan.

Tivoli-Friheden ønskes bevaret som en

børne-, familie- og ældrevenlig forlystel¬
sespark. Konkurrencen skal ses i forlæn¬
gelse af, at kommunen har været aktiv i re¬
konstruktionen af det gamle driftsselskab.

Formelt udskrives konkurrencen efter
DAL's konkurrenceregler, men dommer-
kommiteen er indstillet på også at præ¬
miere bidrag, der indsendes uden for kon¬
kurrencen.

Konkurrencematerialet vil kunne udle¬
veres ved henvendelse til Århus kommu¬
nes Fritids- og Kulturforvaltning, Vester¬
gade 55, telf.; 06-190755, lokal 55. Frist
for indlevering afforslag er 9. maj 1985.

vilde blomster betragtes som ukrudt. For
os, der skal planlægge og pleje det grøn¬
ne, er spørgsmålet ikke hvilken parktype,
der er den bedste. Der er behov og plads
til begge og til mange andre varianter.

A 5



Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krmaill friumil"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

A 6

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Eks¬

peditionstidfor bilagsmateriale ca. 6 dage.

Idékonkurrence i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en idé¬
konkurrence om udformning af to by¬
kvarterer i kommunen, nærmere bestemt
Egebjerggård og Østerhøjområdet. Sam¬
let præmiesum 250.000 kr. Indleverings-
fristil. maj 1985.

Konkurrence om Københavns havn

Byggeriets Realkreditfond har med bi¬
stand af Københavns kommune udskre¬
vet en offentlig nordisk idé-konkurrence
om Københavns havns fremtidige anven¬
delse og udformning. Samlet præmiesum
750.000 kr. Indleveringsfrist 28. marts
1985.

Bebyggelsesplan i Esbjerg
Esbjerg kommune har udskrevet en of¬
fentlig idé-konkurrence om udformnin¬
gen af en bebyggelsesplan for et bolig- og
institutionsområde i den nordlige del af
Esbjerg (Spangsbjerg). Samlet præmie¬
sum 250.000 kr. Indleveringsfrist 10. april
1985.

Forbedring af efterkrigstidens
boligområder
International Federation for Housing and
Planning (I.F.H.P) har udskrevet en na¬
tional/international konkurrence blandt
studerende ved højere læreanstalter, der
beskæftiger sig med arkitektur, byplan¬
mæssige studier, design samt byplan- og
regionplanlægning.

Den nationale konkurrence forestås af

Planstyrelsen i samarbejde med DAL.
Samlet præmiesum 100.000 kr. Indleve¬
ringsfrist for forslag til konkurrencen den
17. juni 1985.

Fritidsområde i Hedehusene

Høje-Taastrup kommune vil udskrive en
offentligt idé-konkurrence om fritidscen¬
ter og bypark i Hedehusene. Indlevering i
slutningen afapril måned.

Bøger modtaget i redaktionen
Husene i Hesnæs. Stubbekøbing kommu¬
ne. Fredningsstyrelsen. 1984.

Landsbyer og bygningsmiljøer i Vejle
Amt. Museumsrådet for Vejle Amt. Vej¬
le Amtskommune. 1984.

Landsplanlægning. 1984 redegørelsen
fra miljøministeren. Miljøministeriet.
1984.

Metoder til levevilkårsplanlægning.
Miljøministeriet, Planstyrelsen. 1984.

Fortætning af parcelhusområder. Kom¬
muneplanorientering nr. 12. Planstyrel¬
sen. 1984.

Meddelelser nr. 21. Oversigt over pu¬
blikationer, medlemmer m.m. Hoved¬
stadsrådet. 1984.

Herbert Keller: Freiraumplanung. Paul
Parey. Berlin. 1985.

John Brinckerhoff Jackson: Discove-
ring the Vernacular Landscape. Yale Uni¬
versity Press. Mass. 1984.
Jette Østerlund: Bind blomster med Be¬

ring. Høst og søn. 1984.
Knud Erik Jensen: Landbrugsarealer,

landskabeligt og rekreativt. Licentiataf¬
handling. Institut for land og byplanlæg¬
ning. KVL. 1982.

De gode hensigter - en mosaik om

byplanlægning. Dansk Byplanlaboratori¬
ums Skriftserie. Nr. 31. 1984.

Roland Thomas: Brunnen im Garten.

Callwey. 1984.
Hallmann, Rohn und Lignau: Bauen

mit Holz in Park und Garten. Callwey.
1984.

Hermann Grub: Griin zwischen Håu-
sern. Callwey. 1984.

Morten Holme: Regulering af vandløb.
DSR forlag. 1984.

Birgit Bjerre Laursen: Samkvem med
natur. DSR forlag. 1984.

Jørgen Primdal: Lokalplanlægningen
og landskabet. DSR forlag. 1984.

Malene Hauxner: Parkeringspladser.
DSR forlag. 1984.

L'Invention du Pare. Pare De la Vi-
lette, Paris. International competition.
Editions Graphite, 1984.

Landbrugsarealer- landskabeligt og
rekreativt

Licentiatafhandlingen belyser ændringer i
perioden 1950-1977 i en række landskabs¬
elementer på landbrugsarealer som følge
af udviklingen inden for landbruget. End¬
videre beskrives befolkningens mulighe¬
der for at benytte landbrugsarealer til
rekreative formål.

Undersøgelsesmaterialet er 153 land¬
brugsejendomme i det sydlige Jylland for¬
delt på 4 områder. Undersøgelsens data
er fremkommet ved kartografiske sam¬
menligninger og interview af landmæn¬
dene.

Afhandlingen indeholder en belysning
af de kvantitative ændringer i form af



kortbilag og tabeller. De registrerede da¬
ta er analyseret i forhold til landskabsty¬
pe, beliggenhed, ejendoms- og driftsfor¬
hold samt ejernes personlige forhold, her- •
under syn på naturværdier.

Ifølge afhandlingen er en stigende del
af landbrugsarealet i intensiv drift. I de
flade landskabstyper opdyrkes vedvaren¬
de græsmarker, mens vedvarende græs og
skovene udvides i kuperet terræn. Endvi¬
dere udlægges vedvarende græs på fugtige
arealer. Udyrkede arealer og vådområder
har været i hastig tilbagegang.

De levende hegn blev reduceret med
0,5% pr. år, hovedsagelig begrænset til
interne hegn på de enkelte ejendomme.

Vandløbene er reduceret med 1 % om

året, og det er ligeledes koncentreret om
interne vandløb.

Mergelgrave og andre huller er reduce¬
ret med 1,5% om året.

Omkring 85% af landmændene tillader
fremmedes uskadelige færdsel til fods på
deres ejendomme.

Bortset fra lystfiskere færdes imidlertid
kun få mennesker med rekreativt formål
på de undersøgte landbrugsejendomme.

Yngre og driftige landmænd fjerner i
højere grad naturelementer end øvrige

landmænd. Derimod har landmændenes
syn på naturværdier ikke haft indflydelse
på landskabsændringerne.

Licentiatafhandlingen er udarbejdet af
Knud Erik Jensen og udgives afInstitut for
Land- og Byplanlægning. Den kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole, Bulowsvej 13,
1870 Kbh. V. Pris kr. 35,00 + porto kr.
9,00.

Fiskerlejet Hesnæs
Fiskerlejet Hesnæs på Falsters østkyst er
emnet for en lille bog, udgivet af fred¬
ningsstyrelsen og Stubbekøbing kommu¬
ne. Med sine huse, der ikke kun har strå¬
tag, men også stråbeklædning på gavle og
facader, er fiskerlejet kendt og værdsat af
bygningsinteresserede og af danske og
udenlandske sommergæster. Ikke mindst
er samspillet mellem den særprægede byg¬
geskik og placeringen midt i Det classen-
ske Fideicommis' vidstrakte skove på
kanten af Østersøen, med til at gøre ste¬
det enestående.

Publikationen, der er på 61 sider med
sort/hvide illustrationer er udarbejdet af
arkitekterne Ebbe Keld Pedersen fra
fredningsstyrelsen og Steen Kronborg,
Teknisk forvaltning i Stubbekøbing kom¬

mune samt historikeren Tommy P. Chri¬
stensen, fredningsstyrelsen.

Bogen kan rekvireres ved henvendelse
til fredningsstyrelsens 10. kontor, Ama¬
liegade 7, 1256 København K, tlf. 01 -
11 95 96 lok. 297 eller Stubbekøbing kom¬
munes tekniske forvaltning, 03 - 84 15 88.
Pris 50,- kr.

Lov om håndhævelse af forskellige
miljø- og planlægningslove
Hensigten med loven er generelt at sikre
en bedre overholdelse af miljø- og plan¬
lægningslovgivningen. Loven tilsigter at
klargøre og forbedre de retshåndhævel-
sesmidler, der står til myndighedernes
rådighed. Der sættes ligeledes ind med
hensyn til at forbedre mulighederne for et
mere hensigtsmæssigt samarbejde mellem
de myndigheder, der er involveret i rets¬
håndhævelsen, bl.a. for at give mulighed
for en opstramning af praksis med hensyn
til straf for borgeres og virksomheders
lovovertrædelser. Straffebestemmelserne
i naturfredningsloven, miljøbeskyttelses¬
loven og levnedsmiddelloven er ændret.

Lov om håndhævelse afforskellige mil¬
jø- og planlægningslove (Håndhævelse)
(lov nr. 250 af23. maj 1984).

VEKSØ TAULOV,r Telefon- 05 - 56 22 99 Agent i Sverige: BENNY KULLGREN Telefon: 03 03 919 50
ApS Taulov DK 7000 Fredericia Forhandling i Norge ROSINGS GJERDEFABRIKK Telefon: 02 • 22 93 50

VEKSØ - kataloget med det store udvalg.

4
veksø er kendetegnet på gode produkter med god formgivning til fornuftige priser. Dette image vil vi fortsætte
med at leve optil.
veksø har gode kontakter til arkitekter og designere, hvilket har præget vore produkter, som vi stadig søger at
forbedre og indpasse i tidens krav.
veksø har egne montører, der kører over hele landet og monterer cykelstativer, cykelskure, bænke, papirkurve
og flagstænger m.m. Når vi står for montagen, sikres en korrekt og fagmæssig udførelse.
veksø har en landsdækkende konsulenttjeneste, der altid er parat til at yde gratis råd og vejledning uanset
projektets størrelse.



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

Flere farvenuancer.
Øvrige specialelementer
fra Klostersten passer hertil. TJ

Standard¬
farve grå.
Andre tykkel¬
ser efter ordre

Belægningen skal ses.
Vi har prøveudlægninger
ved vort kontor.

Flere farvenuancer.
Hertil findes
afslutningssten
og kurvesten.

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

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

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

Standardfarve grå og brun.
Indgår i Klosterstensmodulet.

Flere farvenuancer.

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

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

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

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

Kvalitet:
Produkterne er garanterede frost/tø-sikre og tåler
tøsalte. Også den første vinter.
Ca. 20 år gamle belægninger viser dette.
Der har ikke været foretaget udskiftninger
af vore belægninger som følge af ovennævnte
påvirkninger.
Dette kræver en beton med kvalitet svarende til

trykstyrker på 60 MPa (600 kp/cm2). På vort labo¬
ratorium foretages desuden frost/tø-prøver.

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

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

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

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

Kolding Betonværk ApS
Østerbrogade 15 - 6000 Kolding - 05-52 5311



Ukrudt er planter, der forringer afgrøden
kvantitativt og/eller kvalitativt.
(Georg Noye, Institut for ukrudtsbekæm¬
pelse, Statens Planteavlsforsøg.)

Spontan blomstereng på mager bakkemoræne.
Blåklokke, røllike, høgeurt vokser tæt mellem
fløjlsgræs og meget andet. Den klippede græssti
er grøn og blomsterløs.

■ Spontaneous flower meadow on poor, hilly
terrain. Harebells, milfoil and hawkweed grow
densely between wild grasses and many other
species. The mowed grass path is green and
flowerless.

Blomsterbund i græs og undertræer
Af Agnete Muusfeldt

Hvor blomstrer den vilde kørvel i Fælled¬

parken? Og døvnælderne? Hvor i Gen¬
tofte er der kodrivere, og er der slet ingen
dagpragtstjerner i Glostrup?

Mange undrer sig over, at såvel de
kommunale parker som de grønne friare¬
aler omkring boligbyggerierne er så ens¬
artede og så fattige på blomster.

Man begynder at røre på sig, tale om
detaljemangel, naturkontaktbrist, farve¬
forsømmelse, understimulering, blom¬
stertrang og at stille krav om blomstrende
buske, o. \ langt græs med vilde blomster,
om frodighed og frigjorthed fra maskiner¬
nes hårdhændede parkpleje.

Årtiers ensidige målsætning mod stati¬
ske bevoksninger, egnede for maskinel
vedligeholdelse har udløst drømme om
naturens generobring af det tabte land
lige udenfor vinduerne.

Men for andre grupper af befolkningen
er store træer i tættrimmet græs ensbety¬
dende med lov, orden og renlighed, og

vilde blomster betragtes som ukrudt. For
os, der skal planlægge og pleje det grøn¬
ne, er spørgsmålet ikke hvilken parktype,
der er den bedste. Der er behov og plads
til begge og mange andre varianter.

For os bliver det aktuelle spørgsmål
snarere: hvordan bærer vi os ad med at få
blomstrende urter til at trives og brede sig
i mangeårige bevoksninger af græs, buske
og træer? Og i de helt unge bevoksninger?

Det er ikke så enkelt, som man kunne
fristes til at tro.

Igennem de senere år har jeg forsøgt
mig indenfor kunsten, og vil gerne give
nogle iagttagelser videre for at undgå de
skuffelser og nederlag, der følger i køl¬
vandet på den, der altfor begejstret tror,
at lidt håndhøstet frø, spredt her og der vil
give et blomstrende resultat.

På Institut for Have og Landskab ved
K.V.L. er emnet i de seneste år taget op
af flere studerende, og udmærket belyst
gennem de opgaver og afhandlinger, der

her er henvist til. De har alle været af

banebrydende teoretisk lødighed, der
hæver emnet op fra natursværmeri til
naturvidenskab.

Også disse arbejder har været en til¬
skyndelse for mig til at samle og beskrive
mine iagttagelser og det kendskab til ek¬
sempler på vellykkede blomsterbestande,
som jeg gennem år har opsøgt og fotogra¬
feret.

I græs
Der findes parkområder, hvor natur¬
grundlaget endnu er intakt. Hvor jord¬
bunden er uændret af terrænarbejder, og
hvor en eng, en græsmark eller en lund er
taget i brug som fælled og i tidens løb som
en park med højere kulturpræg.

På sådanne steder kan man sommeti¬

der, kun ved at højes med enkelte slånin¬
ger i stedet for den vante snes om året, se

blomsterenge brede sig i løbet af få
somre.
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1. Langs de klippede græsgange i Arboretet i
Hørsholm kan engkarsen brede sig frit.
2. Spontan blomstereng på let, sydvendt jord,
der ikke gødes. Pc3 Sophienholm bliver en af
plænerne til en margeritmark, når klipningen
udsættes til efter midsommer.
3. Et nedlagt vejstykke blev af G. N. Brandt
anvendt til en blomstereng på Ordrup Kirke¬
gård. Vejbanen ligger i klippet græs, og fortove¬
ne er langt græs med blomster. Mange af de
indplantede stauder er forsvundet. Tilbage er
kun spinkle grupper mest af liljer og løgvækster
i græs og vild kørvel, og alligevel er det smukt.

■ 1. Lady's smok can spread freely along the
mowed grass path at Horsholm Arboretum.
2. Spontaneous flower meadow on light, south-
facing area which is not fertilized. At Sophien¬
holm one of the lawns becomes an ox-eye daisy
meadow when mowing is left until late summer.
3. G. N. Brandt established a flower meadow
oil an abandoned stretch of road at Ordrup
Cemetery. The carriageway is mowed grass and
the pavements are long grass with flowers.
Many of the perennials have disappeared. Only
limited groups, mostly of lillies and bulbs in
grass and wild chervil, are left, but it is still
pretty.

Et smukt eksempel på en sådan spon¬
tan blomstereng er den nordligste del af
Lyngby Parkkirkegård, hvor de lave mo¬
rænebakker nu i en lang årrække har
ligget urørte hen som en blomstereng
med blåklokker, høgeurter, kællinge¬
tand, røllike, fløjlsgræs og vild gyldenris.
Her er der en summen af insekter som i en

glemt fortid. En klippet sti fører som et
blomsterløst grønt bånd gennem dal¬
sænkningen.

Bernstorffsparken i' Gentofte ligger
højt på fed lermuld med sivende vand i
grøfter og bække. Den er kendt for sin
dejlige anemonebund i den skovbevokse¬
de del, hvor træer i alle vækststadier
udvikler sig i skiftende lys og skygge. I
området, hvor der tidligere var gartneri,
og hvor hække endnu indrammer plæner¬
ne, er der engkarse overalt i græsset.
Hvor de vokser i et tæppe af ærenpris og
tusindfryd kan man ikke tænke sig noget
smukkere. Men al dejligheden er afhæn¬
gig af gartnerens forgodtbefindende. De
fleste år slås græsset tidligt, fordi det er
det nemmeste, og straks er verden blevet
fattigere.

Også i Arboretet i Hørsholm blomstrer
engkarsen langs de klippede græsstier og
helt tæt i en solåben plæne, mens de
tidligere så dejlige blomsterenge i Forst-
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haven i Charlottenlund nu er »en saga
blott«, uvist hvorfor.

Sophienholm i Lyngby har en sydskrå¬
ning med mager jord, hvor der nogle år
vokser hvid okseøje i det lange græs. Hvis
det da bliver ladt i fred tilstrækkelig
længe.

Hvad sker der nu, hvis man begrænser
græsslåningen i friarealer, hvor der er
foretaget store terrænændringer, og hvor
muldens struktur ikke er hvad den har
været? Man kunne jo fristes til at tro, at
resultatet blev den blomstereng, man
drømmer om, men det er langtfra sikkert.

Selv er jeg ikke sluppet godt fra mit
første forsøg. Et gymnasium havde på øn¬
skesedlen for friarealer: Vilde blomster i

langt græs, og skråningerne mod en lav¬
ning var godt egnet til det. Selv om græs¬
set kun slås to gange årligt og gødning er
bandlyst har kun kløver begyndt at indfin¬
de sig i det tynde græs, selv om en heste¬
fold er nærmeste nabo.

På en anden skråning samme sted blev
resultatet, at græsset domineredes af tids¬
ler og gråbynke inden der var gået tre år,
så nu klippes også her de bekendte 22
gange årlig.

Hvis først den oprindelige urtebevoks¬
ning er udryddet af terrænregulering,
sprøjtning eller måske også intensiv land¬

brugsmæssig dyrkning, så står det ikke i
noget menneskes magt at genskabe de
oprindelige vækstvilkår, og heller ikke at
genindføre den rigdom af plantearter,
som det oprindelige vækstsamfund be¬
stod af.

Jeg er kommet til det resultat, at på alle
de steder, hvor naturgrundlaget ikke me¬
re er intakt, og hvor vi alligevel gerne vil
have en blomsterbund, i græs eller under
træer, så drejer det sig ikke om at genska¬
be eller efterabe naturen, men om en
bevidst planlægning, en form for plante¬
plan, hvor det er graden af naturpræg/
kulturpræg, der sammen med de givne

. vækstfaktorer er medbestemmende for

plantevalget.
I de fleste tilfælde er det netop på

sådanne ødelagte jorder - i de nye om-
egnsparker og i friarealerne ved det nyere
boligbyggeri - at vi kunne drømme om at
få de barberede plæner til at vrimle med
blomster.

Hvilke muligheder findes der? Hvilke
metoder og hvilke plantematerialer?

Til såning i græs findes der i handelen
en svensk og en schweizisk frøblanding,
der angives at stamme fra vildtvoksende
arter.

Jeg har prøvet at så den svenske samti¬
dig med græs på en sydvendt mager jord

med det resultat, at hvid okseøje viste sig
en så voldsom agressor her, hvor den var
uden konkurrence fra græs, at den totalt
dominerede hele haven i løbet af et par
år, mens græsset ikke fik mulighed for at
danne en tæt bestand.

Blandingen fra Schweiz blev prøvet i en
toårig plæne, hvor den blev sået i opkrad-
sede riller af meget beskedent omfang, da
frøet er ret kostbart. Ifølge deklarationen
indeholder posen frø af både skygge- og
solelskende planter, såvel som frø af plan¬
ter til våd og tør bund, så det kan vel ikke
undre, at der slet ingenting kom op.

Når man tænker på hvor meget frø der
spredes i naturen, og hvor lidt af det, der
kommer op, så fristes jeg til at slutte, at
man ikke kommer meget videre af den
vej. Der er dog noget der tyder på, at frø
af ærteblomstrende planter kan klare sig
på mager jord med tyndt græs, fordi de er
selvforsynende med kvælstof, men mulig¬
heden for at de bliver dominerende over¬

for græsset er nærliggende. Det kan ses på
vejskråninger, hvor lupiner er sået, og
hvor de har bredt sig stærkt. Her er det for
så vidt på sin plads, selv om de brogede
haveformer med højt kulturpræg af al
magt modarbejder indtrykket af den na¬
tur, der omgiver vejene. Hvis de dog bare
var blå!

At plante urterne direkte i græsset kun¬
ne også være en mulighed. Men da det
netop er de tætte, velgødede græsørkner
vi vil forbedre, er jeg temmelig sikker på,
at urterne vil tørre ud i konkurrence med
græsset.

Kun hos træer og buske kan vi få hjælp,
fordi skyggen alene svækker græssets do¬
minans, og planter vi her, kan urtefloraen
hævde sig, for langsomt at brede sig ud i
græsset.

Så måske var det en idé at begynde
blomsterengen med at plante letløvede
småtræer i græsset, som selvfølgelig i be¬
gyndelsen må holdes i forsvarlig afstand
fra planterne.

Undertræer
I »naturen« findes den rigeste urtevegeta¬
tion under træer i løvenge, lunde og i
stævningsskove, hvor lysindfaldet va¬
rierer med træernes alder og tæthed.

Det er disse vidunderlige vækstsam¬
fund, der foresvæver os, når vi tænker på
blomster under træer.

Denne vekslende halvskygge er slet
ikke uopnåelig i vores parker og friarea¬
ler, hvor der netop ofte er plantet buske
under træer.

Den vilde urteflora får vi aldrig tilbage,
hvor den først er gået tabt. Men der er
andre udveje. Vi kan plante.
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Paradoksalt nok findes det smukkeste

eksempel i selve hjertet af København.
Indenfor de gamle volde. I Botanisk Ha¬
ve ses i maj og juni de dejligste vækstsam¬
fund, hvor træer og buske, såvel som
blomsterbund ganske vist består af plan¬
ter, der ofte er ukendte for os, men hvor
helhedsindtrykket er velkendt som vores
idealforestillinger om den hjemlige lund.

Der er ingen grund til at nævne arter på
urter og løg, for kun de færreste findes i
handelen. Se det hellere selv.

Med hensyn til eksempler på helt nye
skovbunde står det mere skraldt til. Et

lyspunkt er dog Bergmannsdalsparken i
Helsingør, hvor staudeanvendelsesudval-
get har formidlet plantning af omkring
500 planter af forskellige arter for at kun¬
ne iagttage deres evne til at overleve og
brede sig, når de indplantes under træerne
i en ældre park, hvor de overlades til sig
selv uden pleje af nogen art.

Den samme metode kunne måske tages
i brug i boligbyggeriets parker og i de
»nyskove« der er plantet i de senere år på
tidligere landbrugsmæssig drevne area¬
ler, hvor de nærmeste anemoneskove lig¬
ger kilometer borte, og en spredning ad
naturens vej derfor kun er en ønskedrøm.

Vi må tage sagen i vores egen hånd,
hvis vi vil se blomster omkring os.

28

Stiles der mod et vækstsamfund med

høj grad af naturpræg kan det have sine
vanskeligheder. Selv har jeg gjort mange
fejltagelser, da jeg for nogle år siden satte
mig i hovedet at få vilde skovbundsplan¬
ter til at vokse i en ganske lille nyskov, der
dengang var ca. 10 år gammel.

Dagpragtstjerner var det første mål.
Forsigtigt, ulovligt og forgæves stjal jeg
en plante i skoven, mens den blomstrede
og derfor kunne findes i mylderet. Senere
hentedes beskedne mængder af frø, der
omhyggeligt blev opbevaret i pose og
udsået dels direkte i skoven, dels under
mere kontrollerede forhold. Resultatet
var yderst magert, men næste år vidste jeg
bedre. Frøet blev sået i september i bænk
på god gartnerisk vis. Om foråret stod
frøplanterne så tæt som karse i bænken,
og der blev de stående til næste forår,
hvor plantemassen deltes i »tørv«, der
blev plantet hele ud i skovbunden, hvor
de nu danner centrer i langt større be¬
stande.

Fladkravet kodriver og skovforglem¬
migej er indpodet på samme måde med
held, og sammen har de bidraget til at
gøre den lille skov langt mere værdifuld.

Jeg er sikker på, at denne form for
indpodning med hele tørv af frøplanter er
den bedste mulighed for, på en sikker,

nem og billig både at opnå frodighed og
blomsterrigdom over store arealer i par¬
ker og nyskove.

Men hvor køber vi forglemmigej? Og
vild kørvel?

Konklusion

Blomsterbund i græs kan opnås ved ned¬
sat antal af klipninger, men kun hvor
jordlagene ligger urørte, og bevoksnin¬
gen til stadighed overvejende har været
græs.

Hvor jordbunden er mager og ugødet
opnås en mere udbredt og artsrig flora
end på næringsrige jorder.

Blomsterenge på arealer, der er ter-
rænregulerede må anses for utopi. Undta¬
gelsen er tørre vejskråninger med præste¬
krave eller lupiner.

Blomsterbund under træer på såvel
uændret som ændret terræn opnås kun
ved indplantning. I kulturprægede parker
ved plantning af stauder og i naturpræge¬
de ved indpodning med tørv af frøplanter.

Med disse påstande er bolden givet op
til en debat, hvor modargumenter og
modbeviser skal være velkomne.

Agnete Muusfeldt, landskabsarkitekt M.D.L.
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2. Even goutweed and nettles become beautifull
forest floorplants when they grow in contrast to
the mowed grass surface. Bramstrup. Funen.
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and bushes. The Botanical Gardens in Copen¬
hagen.
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1. G. N. Brandt fotograferet i sin have somme¬
ren 1944. Politikens Pressefoto©
2. G. N. Brandts staudegartneri, hvor han eks¬
perimenterede med sammensætninger af
stauder. Ordrup 1912.
3+4. Hellerup Strandpark, staudehave (ca.
1945) og lindearkade.

■ 1. G. N. Brandt photographed in his garden
in the summer of1944.
2. G. N. Brandt's perennial nursery where he
experimented with compositions ofplants. Or¬
drup 1912.
3+4. Hellerup Strandpark, perennial garden
(approx. 1945) and lime arcade.

Havekunstneren G. N. Brandt
Af Asger Ørum-Larsen

Hvis man her fra 80'erne med henblik på
havearkitekturens udvikling i Danmark
kaster blikket tilbage over den forløbne
del af vort århundrede, så er det efterhån¬
den blevet klart, at der i de første decen¬
nier heraf inden for denne kunstart skete
en nyorientering og kulmination, som
man ikke siden har set magen til.

Den centrale skikkelse i dette gennem¬
brud var gartneren og havekunstneren G.
N. Brandt. Han og hans medarbejdere og
elever, C. Th. Sørensen, Troels Erstad og
Aksel Andersen, der hver for sig havde
deres kunstneriske særpræg, arbejdede
med planterne på en naturligere måde og
skabte hermed et nyt grundlag for haver¬
nes og parkernes æstetik. Ved deres ar¬
bejde og ideer virkede de inspirerende på
udviklingen og skabte en særpræget og
stor epoke i dansk havekunst, som også
vakte interesse i Sverige og Norge og
fremkaldte faglig respekt i Tyskland. Al¬
lerede da den unge G. N. Brandt dukkede
op i Dansk Anlægsgartner- og Havearki¬
tektforening, som da havde mange dygti¬
ge og fremsynede medlemmer, blev han
modtaget som den, der bragte klart dag¬
slys til dansk havearkitektur (I. P. An¬
dersen).

Ved sin personlighed, sit virke og for¬
fatterskab knyttede han de unge fremad¬

stræbende havearkitekter til sig og inspi¬
rerede dem til livslang værdifuld indsats.
Som lektor i havekunst på Kunstakade¬
miets Arkitektskole begejstrede han også
de vordende arkitekter for haven og be¬
plantningens betydning, så det satte sine
spor i det efterfølgende danske byggeri.

I april 1985 er det 40 år siden G. N.
Brandt døde i Gentofte, 67 år gammel.
Han havde her og andre steder i Danmark
og Sverige i løbet af sit virksomme liv
skabt en række smukke have- og parkan¬
læg, hvoraf flere i dag betragtes som
hovedværker i dansk havekunst: Helle¬

rup Strandpark, Mariebjerg Kirkegård,
Marienlyst Slotshave, Tivolis Parterreha¬
ve og Radiohusets taghave. Af privatha¬
ver skabte han samtidig en række fine og
afklarede anlæg med en ny og naturinspi-
reret beplantningsmåde, f.eks. haver i
Hellerup og Vedbæk, ikke at forglemme
den storslåede have ved lystejendommen
»Svastika« i Rungsted for brygger Vagn
Jacobsen.

Hvem var G. N. Brandt?
Hans fulde navn var Gudmund Nyeland
Brandt, og han blev født 1878 som søn af
den da meget kendte gartner Peter Chri¬
stoffer Brandt. Den unge Brandt voksede
op i dette solide gartnerhjem. Han blev

elev på Latin- og Realskolen i Ordrup
(det senere Ordrup Gymnasium), hvor
han tog nysproglig studentereksamen i
1897. Derefter studerede den unge
Brandt til filosofikum hos professor Ha¬
rald Høffding på Københavns Universitet
og blev cand. phil. i 1898.

G. N. Brandt uddannede sig så til gart¬
ner, først på en planteskole i Valby og
derefter fra 1899-1901 ved en studierejse
til England, Frankrig og Tyskland.

I England blev Brandt tilknyttet en
kendt planteskole og erfarede om de ba¬
nebrydende gartneriske og nylandskabe-
lige ideer om brug af stauder i haverne,
som blev fremsat af den geniale irske
gartner William Robinson og praktiseret
af den store kvindelige beplantnings-
kunstner Miss Gertrude Jekyll i samar¬
bejde med arkitekten Sir Edwin Lutyens.

G. N. Brandt oplevede i det hele taget i
England den meget rige havekultur, som
var vokset op af en dybfølt interesse og
gammel tradition hos det engelske bor¬
gerskab. Det har uden tvivl sat mange
tanker i gang hos den unge gartner.

I Frankrig blev G. N. Brandt volontør i
den botaniske have i Paris Jardin des
Plantes, hvorfra han havde lejlighed til at
studere de berømte franske barokhaver i
omegnen. Endelig fik han i Tyskland
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kontakt med de mange beplantnings- og
parkteoretikere, som netop da virkede i
dette land.

De første år

Hjemme i Danmark i 1901 blev G. N.
Brandt ansat som leder af den nye Ordrup
Kirkegård.

Gentofte havde netop samtidig ud¬
nævnt den unge polytekniske kandidat V.
A. Vestergaard til kommuneingeniør. I
de følgende år byggede han (i begyndel¬
sen helt alene) kommunens vejsystem og
øvrige nødvendige tekniske anlæg. Ve¬
stergaard opdagede hurtigt den unge,.be¬
gavede gartner og knyttede ham til kom¬
munen som beplantningskonsulent. En af
de første opgaver var bevaringen af de
gamle træer i Jægersborg Allé, en sag,
som Brandts onkel Stephan Nyeland net¬
op havde rejst ved en artikel i Berlingske
Tidende. Vestergaard og Brandt udstak i
de følgende år i samarbejde med sognerå¬
det, senere kommunalbestyrelsen, ram¬
merne for Gentofte kommunes parkvæ¬
sen. Vestergaard var en dygtig ingeniør og
dertil et fremragende menneske, og han
forstod at værdsætte den unge gartners
faglige kvalifikationer. Samarbejdet gjor¬
de, at kommunen i mange år blev et
forbillede på det parkmæssige område.

I 1905 fik Almindelig Dansk Gartner¬
forening øje på den unge velformulerede
gartner og ansatte ham som midlertidig
redaktør af deres tidsskrift »Gartnerti¬
dende«, hvor Brandt til 1907 skrev en
række artikler om alle mulige gartneriske
emner.

1 1905 fik Brandt også tid til at deltage i
en konkurrence om Fælledparkens frem¬
tidige udformning. Forslaget udførtes
sammen med ingeniør A. Klixbiill, og det
blev præmieret.

Da faderen i 1905 var blevet bankbesty¬
rer, overtog Brandt dennes handelsgart-
neri, der blev videreført som planteskole
for stauder, stenbeds- og vandplanter.

Han eksperimenterede i sit gartneri
med sammenplantninger af stauder, som
egnede sig for danske forhold, og indret¬
tede i 1911-12 til det formål et dobbeltsi¬
det staudebed, der også virkede som de-
monstrationshave for publikum. Han del¬
te de lange bede i mindre afsnit hver med
hovedplanten af en art Delphinium, for¬
delt rytmisk hele vejen igennem. Heri¬
mellem udfyldtes med Phlox, Solidago,
Chrysanthemum og asters. Naturligvis
med hensyntagen til blomstringstid og
farvesammensætning. De eneste farver,
de skulle undgås, var blålilla og skarla¬
genrød (i visse Phlox).

4

Hellerup Strandpark
Fra 1910-12 anlagde ingeniør Vester¬
gaard Hellerup Lystbådehavn nord for
Tuborg. Her på den såkaldte »Strand¬
park« bag havnebassinet havde Hellerup
Idrætsklub nogle fodboldbaner. Efter en
lokal konkurrence i 1912, som G. N.
Brandt vandt, blev disse af ham i samar¬

bejde med E. Erstad-Jørgensen omdan¬
net til 5 tennisbaner og en engelsk blom¬
sterhave. Ved tilplantningen af staudebe¬
det brugte Brandt de erfaringer, som han
havde indhøstet i sit gartneri. Den let
forsænkede plæne blev omkranset af bede
med lave tidligtblomstrende stenbeds¬
planter og buske.

I 1917-18 udførtes yderligere i samar¬
bejde med arkitekt Edvard Thomsen en
rosenhave på den lange mole. To forvitre¬
de »satyrvaser« af sandsten fra Amalien¬
borg Slot blev anbragt på den lange plæne
som nødvendige tyngdepunkter i det
smukke anlæg. Brandt knyttede det hele
sammen til et anlæg ved hjælp af en
klippet lindearkade og andre trærækker.
Hellerup Strandpark blev højt værdsat
både af idrætsfolkene og de omboende.
Hele anlægget blev et forbillede på en
rigtigt fungerende bypark, og staudebe¬
det blev beundret og efterlignet i ind- og
udland.
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Brandts egen have i Ordrup
11914 købte Gentofte kommune Brandt's
gartneriejendom, hvoraf noget blev lagt
ind under Ordrup Kirkegård og villaen
gjort til embedsbolig for kirkegårdslede¬
ren. I de næste år anlagde Brandt her sin
egen have, der blev noget særligt inden
for dansk havekunst. Anlægget er stærkt
engelsk inspireret, ikke mindst af stats¬
manden, filosoffen og essayisten Francis
Bacon (1561-1626), der i London 1612
udgav en essay-samling, hvoraf en »Of
Gardens« handler om haver. Heri slår
Bacon til lyd for, at hver måneds planter
samles i særhaver, hvor deres grønne
blade eller blomstring kan nydes. Han
giver også her opskriften på en »fyrstelig
have«: Huset skal ligge på en bund af græs
med enkelte dekorative træer. Den efter¬
følgende blomsterhave skal være kvadra¬
tisk, omgivet af hække. En naturhave
(wildernessgarden) bør være afslutnin¬
gen. Haven må omgives af skyggefulde
alleer, hvorfra man blandt andet kan
komme direkte ind i hver haveafdeling.
Bacon tænkte sig en sådan have ca. 12 ha
stor. Brandt havde kun 800 m2 til sin
rådighed, men gennemførte alligevel pro¬
grammet med godt resultat. Hans blom¬
sterhave er udformet som et vandparti, en
stiliseret dansk grøft med rig vegetation af
vand- og sumpplanter. I 1904 havde Ed¬
win Lutyens og Gertrude Jekyll i England
arbejdet med et lignende vandløbsmotiv i
haven til Deanery House i Berkshire,
publiceret i bogen »Gardens for small
Country Houses«.

Desuden er der i haven et stendige til
udligning af en højdeforskel og et rustikt
lysthus. Naturhaven er en lille lund med
frodig beplantning af bregner, vilde tuli¬
paner og liljer. Den smalle sti er belagt
med grannåle. Haven er imod kirkegår¬
den indrammet af en smal sti og til den
anden side af en lang smal hæk indram¬
met græsplæne (bowling green?).

Bøgerne
I 1914 udsendte G. N. Brandt sin første

bog under titlen »Stauder«. Heri går han
stærkt ind for rigtig brug af denne plante¬
gruppe i danske haver. Han omtaler den
irske gartner William Robinson's wild-
gardening-ideer og haveæstetikeren Ger¬
trude Jekyll's landskabelige brug af
stauder i de nye engelske by- og landha¬
ver med det formål at skabe mindre vege¬
tations-scenerier. Brandt kommer også
ind på tyskeren Willy Lange's teori om
kun at plante vækster sammen, der kom¬
mer fra identiske naturforhold. Det giver
et behageligt og derfor æstetisk indtryk.
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Fra G. N. Brandts have: 1. Kig ind i haverum
med lysthus. 2. Plan ca. 1:750. 3. Den stilisere¬
de grøft i blomsterhaven. 4. Det lange græsrum.
5. Ramsløg i naturhaven.

■ From G. N. Brandt's garden: 1. View into the
garden room with summer house. 2. Plan
1:750. 3. The stylised ditch in the flower mea¬
dow. 4. The long grass room. 5. Ransons in the
nature garden.
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Ellers beskriver og behandler bogen
grundigt ca. 300 staudearter, som er egne¬
de for det danske klima. Brandt var jo
fagmand på dette område. Bogen blev en
stor succes og udkom hurtigt i et nyt
oplag. Derefter fulgte i 1915 »Roser«,
som G. N. Brandt redigerede og forsyne¬
de med et indledningskapitel »Roserne i
Danmark«, der blandt andet byggede på
det historiske materiale, som onklen
Stephan Nyeland havde indsamlet. 11917
kom bogen »Vand- og Stenhøjsplanter«.
I den (og i den tidligere »Stauder«) går
PBrandt stærkt ind for, at man bringer
elementer fra kulturlandskabet ind i vore

haver og parker og tilplanter dem med de
samhørende vækster: kampestendiget,
engrenden, løvengen, fæstningsvolden,
kanalen og de uklippede hegn, som de
findes f.eks. langs de fynske veje.

Det er også i denne bog at Brandt
formulerer sin efterhånden berømte defi¬
nition af forskellen på det arkitektoniske
og det landskabelige indenfor havekun¬
sten: det plantede kontra det groede.
Endelig kom i 1920 bogen »Chrysanthe¬
mum og Lathyrus«.

Samtidig med disse bøger blev Brandt
medarbejder ved en ny udgave af Nordisk
Illustreret Havebrugsleksikon, der ud¬
kom i 1920 og i flere senere udgaver
(1934-36 og 1945-48). Heri skrev han en
række artikler om haveæstetiske og have¬
arkitektoniske -emner. Vigtig er navnlig
den illustrerede 40-siders afhandling om
»Havekunstens Historie særlig med Hen¬
blik på danske Forhold«, hvori han af
praktiske grunde principielt deler udvik¬
lingen i to afsnit, den arkitektoniske og
den landskabelige, som i almindelighed
ikke kan sammenblandes. Her omtaler
Brandt også indførelsen af elementer fra
kulturlandskabet, og at man ved at side¬
stille motiver fra begge retninger kan
opnå fine og virkningsfulde kontraster af
stor havekunstnerisk virkning.

Samarbejdet med Frits Schlegel
På grund af de omtalte bøger og flere
artikler i fagtidsskrifter bredte G. N.
Brandts ry som beplantnings-rådgiver og
havekunstner sig hurtigt ikke alene i Dan¬
mark, men også i Sverige. I den pengeri¬
gelige tid i slutningen af den første ver¬
denskrig (1914-18) skabtes mange formu¬
er, og der blev bygget talrige store villaer
og lystejendomme i Gentofte, nordpå
langs Strandvejen og i de nordøst-sjæl-
landske egne. Det var på den tid et vel-
standssymbol at eje en smuk have, og G.
N. Brandt fik derfor en række store opga¬
ver. Han havde allerede som gartner for
Gentofte kommune indledt et nært sam-
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arbejde med arkitekt Edvard Thomsen
(den senere arkitektur-professor), der
byggede en del for denne kommune. På
hans tegnestue arbejdede den unge bega¬
vede arkitekt Frits Schlegel, som blev
Brandts medarbejder de følgende år.

Omkring 1920 arbejdede flere danske
arkitekter i en bunden ny-klassicistisk
præget stil, som var fransk inspireret,
bl.a. Schlegel. Andre var begejstrede for
den tyske arkitekt Heinrich Tessenow's
enkle og forfinede arkitektur og tegnemå¬
de. Også Brandts haver blev præget heraf
og var desuden bemærkelsesværdige ved
de frodige blomsterhaver, hvor han prak¬
tiserede sit store plantekendskab. Nogle
af de mest kendte anlæg fra den tid er
ejendommen Ørsholt i Gurre, højeste¬
retssagfører G. Shaws have i Fredensborg
og »Egenæs« ved Strandvejen. Dertil
kom de to historiske anlæg, den historisk¬
botaniske have på Vordingborgs Slots¬
banke og det nye haveanlæg ved Marien¬
lyst Slot i Helsingør med et parterre i
Louis Seize-stil, der passede fint til Jar-
dins smukke slot. I en artikel havde
Brandt forinden behandlet havens histo¬
rie og mulighederne for en rekonstruk¬
tion. Disse haver er i nær slægt med de
fine arkitektoniske by- og landhaver, som
Edwin Lutyens og Gertrude Jekyll nogle
år forinden havde tegnet i England.

På grund af det resultatrige samarbejde
med de to nævnte arkitekter blev Akade¬
misk Arkitektforening opmærksom på G.
N. Brandts betydningsfulde virksomhed
og gjorde ham til medlem i 1918.

G. N. Brandt og Stephan Nyeland
I 1905 måtte G. N. Brandts onkel på
grund af økonomiske vanskeligheder op¬
give ledelsen af havebrugshøjskolen »Vil¬
vorde«. Brandt besøgte ham ofte, sidst på
Christiansø, hvilket førte til, at han fik
interesse for dette særprægede sted og
skrev en afhandling om fæstningsøens
historie og som konklusion gik ind for en

.totalfredning af øen for at sikre dette
værdifulde miljø for nationen.

I 1924 blev G. N. Brandt knyttet til
Akademiets Arkitektskole som den før¬
ste lektor i havearkitektur og beplant-
ningsspørgsmål. Lektor Brandt var vel
ikke nogen flydende forelæser, men blev
dog uhyre populær hos de studerende,
fordi han altid sluttede med kla;e og ind¬
lysende konklusioner. Han støttede sin
undervisning med en udsøgt og efter¬
hånden berømt samling af lysbilleder.
Han var censor ved Landbohøjskolens
havebrugseksamen i årene 1926-41 og
blev meget benyttet som dommer i kon¬
kurrencer om have- og parkplanlægning.

6

6+7+8. Den Historisk-Botaniske Have i Vor¬

dingborg. Plantegning ved Frits Schegel, 1919.
Mål ca. 1:1000

■ 6+7+8. The Historical-Botanic Garden in

Vordingborg. Plan drawing by Frits Schegel
'1919. Scale approx. 1:1000.
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Ordrup Kirkegård: 1. Skovparti. 2. Kirsebær¬
allé ved kistegrave. 3. Hovedallé med uægte
akacier (ældre foto). 4. Engen med klippet
græsgang og lupiner og vild kørvel i højt græs
(ca. 1950).

■ Ordrup Cemetery: 1. Forest plot. 2. Cherry
avenue with graves. 3. Main avenue of robinia
trees (older photograph). Meadow with mowed
grass path and lupins and wild chervil in high
grass (approx. 1950).

G.N. Brandt tegnede ikke
Efter krigen 1914-18 udviklede Brandt
sig til at blive Danmarks førende have¬
kunstner. Han udførte i de næste år mere

end 200 større eller mindre have- og
parkprojekter, ikke alene i København
og nordlige omegn, men oVer hele landet
og i Skåne.

G. N. Brandt arbejdede »pr. medium«,
som det blev sagt, og derfor udvalgte han
selv i årenes løb sine medarbejdere blandt
fagets mest kunstnerisk begavede unge,
som forstod hans intentioner. Foruden de
allerede nævnte arkitekter var følgende
havearkitekter knyttet til hans virksom¬
hed i kortere eller længere perioder: Ja¬
cob Bergmann, Eigil Kiær, Georg Georg¬
sen, C. Th. Sørensen, Sven Hansen, Tro¬
els Erstad og Aksel Andersen. Dertil
kom så samarbejdet med flere arkitekter.
I de sidste år fra 1942-45 gik G. N. Brandt
i kompagni med den unge Troels Erstad
om forskellige opgaver.

Gentofte
I 1918 købte kommunen patricier-ejen¬
dommen »Øregård« på Strandvejen i
Hellerup. Den blev gjort anvendelig til
offentlig park ved nødvendig udtynding
af beplantningen, ved anlæggelse af stier
og opstilling af bænke og skulpturer. Par¬
ken er i dag kendt for sin farverige blom¬
sterplæne om foråret og for Gentofte
kommunes lokalhistoriske museum i den
fine gamle ejendom. Senere fulgte Gen¬
tofte Folkepark og i 1920'rne anlæggelsen
af Gentofte Stadion.

Som kommunens konsulent udpegede
G. N. Brandt visse skovområder i Gen¬
tofte som bevaringsværdige, deriblandt
Ordrup Krat, hvor han selv,havde levet
sine første år (»Krathuset«). En udstyk¬
ningsplan til dette smukke og karakteri¬
stiske område førte til en offentlig avis- og
tidsskriftspolemik med et uretfærdigt an¬
greb på Brandt. Et ikke publiceret vold-
giftsforlig førte til, at han ved et åbent
brev i Poul Henningsens tidsskrift »Kri¬
tisk Revy« i 1928 meldte sig ud af Akade¬
misk Arkitektforening og brød med Na¬
turfredningsforeningen. Gennem nævnte
tidsskrift og dets redaktør P.H., som var
Brandts nære ven, rettede han heftige
angreb på Naturfredningsforeningens le¬
delse for manglende faglig kompetence.
»Brandt støbte kuglerne, og jeg skød dem
ud,« som P.H. senere skrev.

I 1912 blev en ny kirkegård i Hellerup
åbnet og i 1918 påbegyndtes en udvidelse
af Ordrup Kirkegård, hvor Brandt ved
plantning af fyrretræsgrupper gav en af¬
deling skovkarakter. Til sidst byggede
professor Edvard Thomsen et nyt kapel i
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Mariebjerg Kirkegård: 5. Fyrreallé med gede¬
rams og vedbend. 6. Gravgård beplantet som
løveng med grupper af egetræer og ensartede
trækors (ældre foto). 7 + 8. Urnehave med
brolægning og uægte akacier (ældre foto).
Plantegning af Frits Schegel.

■ Mariebjerg Cemetery: 5. Pine avenue with
willow herb and ivy. 6. Burial area planted with
groups of oak with uniform wooden crosses
(olderphoto). 7+8. Urn garden with set paving
and robinia (olderphoto).

7
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1926, og ved siden af det anlagde Brandt
den efterhånden berømte »Eng«, en sti
der gik ud i retning af Holmegårdsvej.
Her lå tidligere en vej.

G. N. Brandt arbejdede her med kon¬
trasten mellem det tætklippede græs på
midterstien og en fritvoksende engvege¬
tation af vild gulerod, påske- og pinselil¬
jer og andre vilde løgvækster og lupiner.
Brandt havde allerede brugt dette eng¬
eller skovstimotiv fra Munstead Wood i
flere af sine haver, blandt andet ved Store
Mariendal (1921) og en anden have i
Ryvangen (1923).

G. N. Brandt havde ved mange rejser i
udlandet - navnlig Tyskland - nøje fulgt
den senest udvikling indenfor kirkegårds-,
arkitekturen. Ikke mindst interesserede
han sig for de nye skovkirkegårde i Tysk¬
land og Sverige (Stockholm 1904), som
var anlagt i eksisterende skove. I en af¬
handling i 1922 »Kirkegårde og Gravste¬
der« skrev G. N. Brandt herom og formu¬
lerede for første gang på dansk kirke-
gårdsplanlæggerens æstetiske problem, at
få de mange små enheder (gravstederne)
til at gå op i en havearkitektonisk helhed.

Hovedværkerne
I Gentofte kommune var det endelig ble¬
vet nødvendigt - trods nævnte udvidelser
- at anlægge en centralkirkegård. Valget
stod imellem forskellige arealer, men i
1925 besluttede man sig for at købe »Vin-
tappergården« ved Lyngbyvej i den vest¬
lige ende af Gentofte. G. N. Brandt fik til
opgave at projektere den nye Mariebjerg
Kirkegård. Med havearkitekt C. Th. Sø¬
rensen som tegner og medarbejder kunne
han i marts 1926 aflevere den færdige
hovedplan.

Ved sin præcise kvadratiske udstræk¬
ning, med yder-, inder- og tværalléer af
forskellige markante træarjer for at lette
orienteringen, og med de kultiverede
gravmæleservitutter, blev Mariebjerg da¬
tidens idealkirkegård. Yderrammernes,
gravafdelingernes og urnegårdenes blan¬
dede træplantninger, som kunne ryddes
efter behov, var en idealisering af vor
nationale løvskov, og anlægget blev såle¬
des et dansk sidestykke til de tidligere
skovkirkegårde i bl.a. Hamburg (Ohls-
dorf) og Stockholm (Sodra Begravnings-
plats), men med en mere menneskelig
virkning.

Alléernes lige linie gav en fin kon¬
trast til den landskabelige beplantning
af blandt andet de to eksisterende grus¬
grave, som blev indrettet til urnebe¬
gravelser. Et kapel blev opført af Frits
Schlegel, og hele anlægget blev taget i
brug 1936.
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Som erkendtlighed for det vellykkede
planlægnings-arbejde ansatte Gentofte
kommune G. N. Brandt som den første

kommunegartner i 1927, og i 1928 ud¬
nævntes han desuden til Ridder af Danne¬

brog.
1 1925 fik G. N. Brandt også til opgave

som storbryggeriet Carlsbergs beplant-
ningsrådgiver at planlægge parken ved
brygger Vagn Jacobsens sommerejen¬
dom »Svastika« ved Strandvejen i Rung¬
sted. Her kultiverede han de eksisterende

havebeplantninger og tilføjede nye, så
det hele blev harmonisk indpasset i det
omgivende kystlandskab. I den udstrakte
parks yderplantninger, som indrammede
en stor plæne med solitærtræer, blev an¬
lagt fire særhaver med årstidernes blom¬
ster, en junihave, en forårshave med
landbohavekarakter og den berømte run¬
de rosenhave.

Anlægget ved »Svastika«, som desvær¬
re nu er helt forsvundet, var en af de få
danske eller skandinaviske haver, der tål¬
te sammenligning med de berømte anlæg,
som Edwin Lutyens og Gertrude Jekyll
nogle tiår forinden havde skabt i
England.

Artikler og afhandlinger
G. N. Brandt udsendte ikke flere bøger,
men da han var enormt interesseret i sin

professions udvikling og forhold, skrev
han en række artikler og afhandlinger om
mange forskellige faglige emner, når han
følte trang eller grund til at fremsætte sine
meninger. Artiklerne havde ofte en pole¬
misk kårakter, og i afhandlingerne samle¬
de han sine erfaringer på et bestemt ge¬
bet. I »Træer« fra 1920 skrev Brandt om

dyrkning af træer, om rigtig beskæring af
dem, om deres æstetik og anvendelse som
alléer, solitærtræer m.m. I en anden pole¬
misk og læseværdig afhandling fra 1924
fremsætter Brandt sine synspunkter om
naturfredning. Han deler naturbetragt¬
ninger i tre stadier, den vitale, den æsteti¬
ske og den biologiske. En bestemt central
del af Dyrehaven i Klampenborg foreslår
han, at man lader ligge urørt i fremtiden,
så den »kan dø i skønhed«. Det vil til¬
fredsstille dem med de to sidste former
for naturfølelse. Udenom dette areal
skulle skovplantningerne så forynges
forstligt til benefice for dem med den
førstnævnte naturfølelse. Dyrehaven er
hele Danmarks naturpark og skal tilfreds¬
stille befolkningens forskellige former for
naturfølelse. Brandt polemiserede stærkt
imod fredning af en bestemt tidsalders
landskab og hævdede, at »landskaber er
noget, mennesket selv laver« (artiklen
»Dyrehavens Deling« fra 1924).

36 LANDSKAB 2 - 1985



Modsatte side: Radiohusets Taghaver. Plan ca.
1:500. Buede stier løber mellem organisk for¬
mede bede. Foto: Parti med havtorn og tretorn
underplantet med kæmpestenbræk, vedbend og
bispehue.
Denne side: Parterrehave i Tivoli, forår og
sommer. Planca. 1:800.

■ Opposite page: Roof garden on Radiohuset.
Plan approx. 1:500. Winding paths run between
organic shaped beds. Photo: Area with buck¬
thorn and honey locust, ground cover planted
with bergenias, ivy and Epimedium.
This page: Parterre garden at Tivoli, spring and
summer. Plan approx. 1:800.

De sidste arbejder
G. N. Brandt trak sig efterhånden ud af
de fleste af sine offentlige hverv. Når der
alligevel var noget, som han partout men¬
te at måtte gøre, ringede han fra Ordrup
til venner eller kolleger »for diskret at
trække i trådene«.

Som havekunstner blev Brandt mere

og mere interesseret i havens og parkens
praktiske anvendelse, og de fik en friere
landskabelig udformning.

Nogle af de vigtigste projekter, som G.
N. Brandt udførte i de seneste år, var i
1940 Radiohusets taghave, hvor de tekni¬
ske problemer blev løst på en glimrende
råde, Universitetsparken på Nørre Fæl¬
led i København og direktør K. F. Ulrichs
have i Vedbæk.

I 1943 fejrede Tivoli sit 100-års jubilæ¬
um og hertil gav Brandt som dens havear¬
kitekt ideen til den populære parterreha¬
ve. Hans inspiration stammede fra en
lignende nyere springvands-terrasse ved
slottet Fiirstenstein i Schlesien, som han
tidligere havde besøgt. Aksel Andersen
udførte det praktiske projekteringsarbej¬
de med egetræsskålene og den rige blom¬
sterbeplantning. Sammen med Tivoli's
chefarkitekt Poul Henningsen udarbejde¬
des en udviklingsplan for havens fremtid.
Heri understregede Brandt, at Tivoli er
en have, og foreslog, at promenaden blev
strammet op, så den atter fik sin oprinde¬
lige voldkarakter. De manglende elme¬
træer her indplantes igen. Til havens an¬
dre solitærtræer, som holdes væk fra vol¬
den, plantes efterhånden andre og lettere
træarter. Græsarealerne udvides og gøres
sammenhængende, eventuelt anlægges
en stor plæne i Tivoli's centralt område.

Samtidig udarbejdede Brandt en be¬
tænkning om Roskildevejen imellem
Ndr. Fasanvej og Pileallé. Disse to arbej¬
der, G. N. Brandts sidste, blev afleveret i
marts, få uger før hans død i april 1945.
Kort forinden blev G. N. Brandt tildelt
den fornemme C. F. Hansen-Medaille.

G. N. Brandts betydning
som havekunstner
Brandt betegnede altid sig selv som gart¬
ner, og han havde også det store plante¬
kendskab, som er nødvendigt for en have¬
arkitekt.

Sammen med en talentfuld kollega,
Jens K. Jørgensen fra Det Kgl. Danske
Haveselskab, indførte han for alvor
stauderne, de flerårige blomsterplanter, i
de danske haver. Med ham blev græsset
også i højere grad brugt og udbredt som
almindelig bund i haverne, så de grusede
stier blev færre.
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Typiske temaer og plantesituationer af G. N.
Brandt.
1. Klippet og uklippet græs. Have i Vedbæk.
2. Græsgang mellem skovbryn og jorddige be¬
vokset med brombær og vilde roser. Guy Shaws
have.
3. Blomstrende løg under træer. Øregårds-
parken.
■ Typical themes and plant situations by G. N.
Brandt.
1. Mowed and unmowed grass. Garden at
Vedbæk.
2. Grass path between forest edge and earth
mound planted with brambles and wild roses.
3. Flowering bulbs under trees. Øregårds-
parken.

G. N. Brandt havde en eminent med¬
ført evne til at vurdere et terræns gartneri-
ske muligheder, fornemme stedets ånd,
genius loci, som den kaldes i England, og
vælge netop den beplantning, som bedst
passer hertil. Han brugte for det meste
kun planter i grupper eller bede, der
havde samme vækstvilkår i naturen og var
dermed i tidlig overensstemmelse med
den nye økologiske og landskabelige bøl¬
ge, som brød igennem med fuld kraft i
Europa efter den anden verdenskrigs
slutning. Endvidere havde Brandt en højt
udviklet sans for træers og planters for¬
mer og stoflige virkninger, og han forstod
at rendyrke dem i haverne, så de ikke
modvirkede hinanden æstetisk set.

Brandt hadede visse unaturlige plantefor¬
mer som for eksempel den stive blågran,
de kostagtige toppodede japanske kirse¬
bærtræer og de forkert beskårne vejtræer,
som han altid agiterede imod. Brandt var
heller ikke ynder af visse blandingsfarver
som f.eks. blårød. Blodbøgen fandt han
afskyelig, og han advarede imod brugen
af blomster med krap- eller skarlagenrø¬
de farver.

Det vigtigste i en have var efter Brandts
mening planternes trivsel. Han arbejdede
med noget, der er essentielt i al god
havekunst: konstrasten imellem det arki¬
tektonisk retlinede og det selvgroede,
hvad enten det var en pude af stenbeds¬
planter, der kryber over en stenkant, en
klippet lige græssti i kontrast til sidernes
fritvoksende eng- eller skovbundsplan¬
ter, et arkitektonisk anlæg eller en særha¬
ve i modsætning til de mere frie og land¬
skabelige omgivelse, hvilket giver en rige¬
re virkning. Han blev i sine senere år
mere interesseret i den frie landskabelige
haveform og hævdede, at man ikke kunne
vurdere den havekunstneriske værdi af en

landskabelig haveplan, men må opleve
den på stedet.

G. N. Brandt gjorde sig i sit forfatter¬
skab og i sin praksis til fortaler for brugen
af elementer fra kulturlandskabet i haver¬
ne og parkerne som stendiget, engrenden
eller grøften, fæstningsvolden, kanalen,
løvengen o.s.v.

Ved sine grundigt udarbejdede ar¬
bejdsbeskrivelser og ved sit samarbejde
med anlægsgartnere, gjorde Brandt også
sin store del til, at der opstod nogle meget
dygtige firmaer inden for anlægsbran¬
chen. Det gode og resultatrige samarbej¬
de, som således udviklede sig i Danmark
imellem havearkitekt og anlægsgartner i
disse år, har vakt megen respekt og beun¬
dring blandt udenlandske fagfolk.

Ved sine skrifter og sin personlighed
skabte G. N. Brandt respekt for sit fag, så
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det blev mere accepteret og ligestillet
med arkitektens og ingeniørens i projek¬
teringsarbejdet. Gennem utallige rejser
til udlandet, navnlig til Tyskland, havde
Brandt tæt kontakt med udenlandske kol¬

leger og holdt sig derved nøje orienteret
om alt, hvad der skete inden for havekun¬
sten. Til gengæld erfarede de gennem
ham, om alt hvad der skete faglig set i
Danmark.

Som havekunstner var G. N. Brandt
særdeles ambitiøs. Af naturen var han
den fødte skeptiker og dertil yderst selv¬
kritisk, ærekær og sensibel. Brandt fulgte
altid stærkt interesseret sit fags udvikling
og indlod sig gerne i diskussioner, hvor
han ved spirituelle og næsten inj urerende
udtalelser gjorde dybt indtryk på delta¬
gerne.

Efterhånden havde Brandt oparbejdet
en sådan faglig autoritet, at klienterne
ikke ventede nogen forhandling med
ham. Han vidste nøjagtig, hvordan det
pågældende anlæg skulle udformes, og
præsenterede sin plan, som så blev real¬
iseret uden diskussion. De naive menne¬

sker, som af gode grunde ikke havde
Brandts medfødte havekultur og højst
udviklede æstetiske sans, kom let ud for
hans slet skjulte sarkasme.

I en lille artikel på tysk, dansk og
svensk, »Den kommende Have«, Brandt
oprindelig skreV som korresponderende
medlem af Deutsche Gesellschaft fiir
Gartenkunst i 1927 i forbindelse med en

udstilling og påfølgende enquete, gav han
udtryk for sit syn på havekunstens mulig¬
heder. Brandt var heri skeptisk med hen¬
syn til folks forståelse for havekunst i
almindelighed og for deres naturfølelse i
særdeleshed. Derfor frarådede han at

projektere dyre terrasseanlæg og skabe
varierede rumvirkninger.

Planternes trivsel og blomsternes duft
og farvepragt havde derimod alle en
umiddelbar og ægte glæde ved, så penge
til jordforbedring i en have var aldrig
spildt. En have måtte også betragtes som
klientens legeplads og burde derfor ikke
projekteres mere »massivt«, end at min¬
dre omlægninger ikke ændrede anlæggets
hovedkarakter.

Af og til ville der dog tilfalde have¬
kunstneren mere avancerede opgaver,
sluttede han. En nations havekunst er

aldrig højere end den levende havekultu¬
relle tradition, uanset hvor mange bega¬
vede havekunstnere og kræsne enkeltper¬
soner, der lever i landet. Derfor er det
også en vigtig opgave for fagfolk gennem
skrift og tale at højne og stimulere forstå¬
elsen for havekunst og havekultur.

Asger Ørum-Larsen
5
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4. Smalle klinkegange mellem artsrig bund¬
plantning, heri enkelte fritvoksende buske og
træer.

5. Blomsterhave i græs med en eller to arter eller
varieteter i hvert felt. Blomsterhaven i Vindby-
holt.

■ 4. Narrow brick path between rich, ground
coverplanting with solitary bushes and trees.
5. Flower garden in grass with one or two
species or varieties in each square. Flower gar¬
den at Vindbyholt.



Drømmen om haven
Af Jens Fr. Nørbæk

Under Christian III blev der bygget en del
om på Københavns slot, og i 1552 omtales
for første gang en have, en urtegård. Man
ved ikke, hvor den har ligget i forhold til
slottet, men da vandet fra den omliggen¬
de gravede vandrende gik næsten helt op
til slottets mure, kan dens udstrækning
have været begrænset. Havens udseende
har man ingen kendskab til. Af den beva¬
rede korrespondance mellem kongen og
lensmanden Peder Godske fremgår det
endvidere, at Godske 1554 skal sørge for,
at muren omkring urtegården færdiggø¬
res, et arbejde, er synes at trække i lang¬
drag. 1558 skriver kongen til en anden
embedsmand, at vindeltrappen fra slottet
og ned til haven skal gøres færdig, ligele¬
des en vandkunst med tilhørende brønd.
At haven har ligget klods op ad slottet
understreges af, at der også skal laves
render af træ til bortledning af regnvan¬
det, der fra taget drypper ned i urte¬
gården.

En større have omtales af en rejsende
1567 under navnet »Kongens Lysthave«,
beliggende på den anden side af Frede¬
riksholms kanal ved ankersmedien, det
nuværende Holmens kirkes kapel. Heller
ikke denne haves udseende har man en

pålidelig gengivelse af. Senere anvendtes
den til kvæggræsning.

Christian IV's haveinteresse var kon¬
centreret uden for Slotsholmen, idet han
siden 1606 var ved at anlægge en renæs¬
sancehave ved Østervold, senere kendt
som »Kongens Have«. I hele hans rege¬
ringstid var der stille omkring Køben¬
havns slot og dermed også om havepla¬
nerne.

Først med Frederik IV begyndte der
igen at ske noget. Som kronprins foretog
han en rejse til Italien, hvorved hans
interesse for italiensk bygnings- og have¬
kunst blev vakt. Dette satte sig spor i
ombygningen af Frederiksberg slot og
anlæggelsen af haven.

Samtidig, i årene 1707-09, påbegyndte
han det lille haveanlæg på terrænet op
mod Frederiksholms kanal, indtil slottets
nedrivning i årene efter 1731 kendt som
Ridebanehaven. Den var beliggende
stort set på det sted, hvor Marmorbroens
portaler nu ligger. Det vil sige, at de står
som et monument over en ganske vist lille
have, men også som en virkeliggørelse af
drømmen om en have. Portalerne er ha¬

vepavilloner en treillage sat om i sten.
Man ved, hvordan haven så ud, bl.a.

havde den blandt andre kunstfærdige ting
malede perspektiver. 1697 tog haven sin
begyndelse, da kongen efter den forrige
ejers død opkøbte en grund, der blev

hovedparcellen i den kommende have.
1708 afgaves der nogle grunde, der lå op
til Trompetergangen. Denne lå parallel
med løngangen (nedrevet 1668 og erstat¬
tet med Stormbroen 1682).

At den lille Ridebanehave havde male¬
de perspektiver på et plankeværk, vil
undre os i dag, men i samtiden var det
noget almindeligt. Haverne ved Rosen¬
borg og Charlottenborg havde disse male¬
rier, dels for at skjule et ellers ubehageligt
udsyn, dels for at gøre haven større. Også
private haver i København var forsynet
med denne foreteelse.

Fra udgravningerne i Herculaneum og
Pompeji har man kendskab til malede
prospekter med fugle, fontæner, pergola¬
er og træer. Disse fund blev sammen med
andre publiceret i et stort kobberstikværk
1760 og litterært er de malede haveper¬
spektiver kendt fra Plinius og Vitruvius.
Da man i den størknede lava fandt aftryk
af planterødder, fik man mulighed for at
rekonstruere de pompeianske haver gan¬
ske nøje. Det er disse peristyl-haver, der
har dannet forbillede for de moderne
atrium-haver.

De på mur malede perspektiver er al¬
mindelige i Italien og Frankrig, men sjæl¬
dent forekommende nord for Alperne.
Dog fik en engelsk maler 1703 betaling
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1. Murmaleri. Have med fugle, fontæner, per¬
golaer og træer. Fundet i Portici og publiceret i
kobberstikværk 1760 (2. stil).
Det kgl. Bibliotek, foto ved samme.
2. Ridebanehaven. Nederst Københavns Slots
uregelmæssige bygning. Nr. 10 ridebanen med
omgivende bygninger (nr. 6, 7, 8 og 9). Nr. 12
»Ridebanehaven«, nr. 13 Trompettergangen,
nr. 60 og 61 broer over Frederiksholms kanal.
Nationalmuseet, 2. afd., foto ved samme (deta-
ille).Nord nedad.
3. Fire fontæner på Christiansborg ridebane,
ikke udført. Grundplan E. D. Hausser 1736.
Nationalmuseet, 2. afd., foto ved samme.

■ 1. Wall painting. Garden with birds, foun¬
tains, pergolas and trees. Found in Portici and
published as a copper engraving 1760 (2nd.
style).
The Royal Library, photo from same source.
2. Ridebanehaven (The Riding Ground Gar¬
den). Bottom the irregular buildings of Copen¬
hagen. No. 10 the riding grounds with sur¬
rounding buildings (no. 6, 7, 8 and 9). No. 12
»Ridebanehaven«, no. 13 Trompetergangen
(Trumpeter path), no. 60 and 61 bridges over
Frederiksholms canal.
National Museum, 2nd. dept., photo from same
source.

3. Four fountains in the riding grounds at
Christiansborg Castle, not carried out. Master
plan by E. D. Hausser 1736.
National Museum, 2nd. Dept. Photo from
same source.

for et frescomaleri på en havemur ved
slottet Chatsworth i England.

Ved at udstyre sin Ridebanehave med
malede prospekter fulgte Frederik IV en
udbredt mode.

Stor var forskellen på Frederik IV's
have ved de to kongelige slotte Frederiks¬
berg og Københavns slot, men et ligheds¬
punkt havde de dog. I slotsgården på
Frederiksberg og på havesiden ved begge
af slottets gavle opsatte Johan Conrad
Ernst 1707-09 fontæner i kummer af fir-
pasform. Det samme skete i de samme år i
Ridebanehaven, hvor en af i alt tre fontæ¬
ner har samme kummeform som den på
Frederiksberg. Dette kom senere til at
sætte sig spor på ridebanen ved Christi¬
ansborg slot.

I de projekter, bl.a. Lamberg van Ha¬
vens fra o. 1680, der fremkom i forbindel¬
se med opførelsen af et nyt residensslot,
byttede man om på ridebanens beliggen¬
hed i forhold til slottet, hvilket er ret
logisk.

Dette gennemføres også i E. D. Haus¬
sers projekt I fra 1731, men i den endelige
udformning droppes haven, og ridebanen
kommer til at fylde hele området, dog
med en aldrig projekteret balustrade
tværs over den, både Haussers og senere
Niels Eigtveds idé.
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11781 skulle ridebanen istandsættes og
indhegnes med borner og kæder, og C. F.
Harsdorff foreslog, at billedhuggeren A.
Weidenhaupt skulle modellere to ægypti¬
ske løver (model udstillet på Salon 1794),
men planen i sin helhed blev droppet. En
rest af det påtænkte arrangement kan
endnu ses ud for Marmorbroen.

Vigtigst i denne forbindelse - drømmen
om haven - var det dog, at Niels Eigtved
byggede Marmorbroen med to tilhørende
portaler, der i daglig tale kaldes for pavil¬
loner.

Måske har Eigtved haft en idé om at
bygge et par østerlandske portaler ved
Marmorbroen vel vidende, at der ved
hoffet var stor interesse for østerlandske
ting, synlig i Kunstkammerets allerede da
store samling af eksotisk kunsthåndværk,
hvor der var kinesiske tårne og pagoder.
Dette sammenholdt med inspirationen
fra østerlandsk arkitektur i europæisk til¬
snit, som han så i Dresden, kan have fået
Eigtved til at bygge sine pavilloner.

Men han kan også have anvendt andre
kilder som udgangspunkt, bl.a. gengivel¬
se af havearkitektur i kobberstik. Vi ved,
at han havde en bogsamling og også kob¬
berstik, men vi ved ikke, hvad han har
ejet. Sandsynligvis har han bl.a. kunnet

se et fantasiprospekt af fransk oprindelse,
stærkt udbredt her i landet, idet emnet for
stikket efter dets tekst at dømme skal
være hentet i Danmark. Selv om denne

angiver, at det skal forestille Kongens
Have betyder dette ikke eksakt, at have¬
arkitekturen er taget fra denne lokalitet
(hvad den ikke kan være), men det er blot
en fantastisk gengivelse af en havearki¬
tektur i en kongelig lysthave, for nu at
bruge det ord, der til alle tider har været
anvendt i forbindelse med den type
haver.

I kobberstikket er både arkitektur og
personer anbragt i en komposition, bun¬
det til stikkets midtakse, et typisk træk fra
baroktiden. Ser vi bort fra den domine¬
rende arkitektur i midten, halvbuen bag
denne og helt fremme i billedet de små
vandfald, der vælder ud over bolværket,
har vi et skema for Marmorbroens porta¬
ler, før disse blev opført. Deres stil er
barok og materialet er træ i tremmeværk,
en treillage. På siden af hver pavillon er
der endvidere en antydning af de såkaldte
lige bygninger langs Frederiksholms ka¬
nal, tegnet af Hausser, men ændret af
Eigtved.

Efter dragterne og midtpartiets arki¬
tektur at dømme befinder vi os i den korte

rokokoperiode, så stikket realistisk kan
dateres o. 1730. 11 år senere besluttede
Christian VI, at Eigtved skulle opføre
Marmorbroen med de to pavilloner efter
egen tegning.

Det kan forekomme mærkeligt, at C.
F. Hansen til et haveprojekt 1803 i Prins
Jørgens gård valgte en engelsk landskabe¬
lig have med slyngede gange mellem nåle-
og løvtræer, lune siddepladser og endog
et engelsk rundtempel i havens midte
fremfor en anden udformning i et helt
lukket rum.

Man kunne tænke sig, at Hansen havde
benyttet sig af middelalderens hortus in-
clusus, der nok arealmæssigt har været
mindre end Prins Jørgens gård, men be¬
liggende op til Dronningefløjen ville en
sådan have været mere forståelig, efter¬
som middelalderens lukkede haver især
var til brug for damerne.

»En klassicistisk have var en umulig¬
hed, man vidste ikke, hvorledes oldtidens
haver havde været,« skriver Steen Eiler
Rasmussen i sin smukke bog om London
(1934). Det er selvfølgelig rigtigt, efter¬
som grækerne ikke æstetisk dyrkede ha¬
ven som selvstændigt kunstværk. Og først
da Alexander den Store havde set de per¬
siske haver, blev disses skønhed åbenbar
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for den øvrige verden. Men da nyklassi¬
cismen også har sit udgangspunkt i ud¬
gravningerne i Pompeji og Herculaneum
(og som Hansen efter al sandsynlighed
har set), kunne han som alternativ have
valgt en peristyl-have.

Hvis man på den anden side nøjere
studerer Hansens haveanlæg og arkitek¬
tur, klargøres det, at også hans forbille¬
der, bl.a. Wiliam Kent i dennes interiører
til Chiswick Palace fra o. 1730 i en salon
bruger et søjlearrangement, hentet fra de
konstantinske bade i Rom - det samme

som Hansen gør i riddersalen på Christi¬
ansborg slot 100 år senere, men samtidig
anlægger Kent for første gang en såkaldt
engelsk have.

Samspillet mellem nyklassicistisk arki¬
tektur og engelsk have er altså logisk nok,
men i Hansens tilfælde uheldigt. Det mo-
nopteros, han 1796 med så megen held
havde opført i parken ved Eutin i Slesvig-
Holsten, forblev i København på tegne¬
brættet.

I naboen til Prins Jørgens gård, Thor¬
valdsens Museum, kan man inde i den
lukkede gård se frescomalede træer på
den omgivende peristyl-agtige facade,
næsten som et polemisk indlæg mod Han¬
sens stemningspark.

1. Anonym fransk kunstner. Fantasiprospekt af
den danske konges have. Akvareleret kobber¬
stik, ikke signeret, ikke dateret.
Det kgl. Bibliotek, billedsamlingen, foto ved
samme.

2. Niels Eigtved. Marmorbroen med de to
pavilloner. Færdigbygget 1745. Mellem pavillo¬
nerne ses et af træerne omkring ridebanen. Foto
ca. 1910. Privateje.
3. C. F. Hansen. Projekt til engelsk have i Prins
Jørgens gård, Christiansborg slot. Selv om pro¬
jektet blev approberet af Christian VII, blev
haven ikke udført (1803).
Rigsarkivet, foto ved samme.

■ 1. Anonymous French artist. Phantasy pro¬
ject of the king of Denmark's garden. Water
colour, copper engraving, unsigned, undated.
The Royal Library picture collection, photo
from same source.
2. Niels Eigtved. Marmorbroen (the marble
bridge) with two pavillions. Completed 1745.
One ofthe trees, surrounding the riding ground,
can be seen between the pavillions. Photo c.
1910 (privately owned).
3. C. F. Hansen. Project for English garden in
Prince Jørgen's courtyard, Christiansborg
Castle. Despite being approved by Christian
VII, the garden was never built (1803).
National Arkives, photo from same source.

3
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1. Thorvald Jørgensen. Tegning med de spink¬
le, endnu ubeskårne træer omkring ridebanen.
Yderst th. en afdefire lygter omkring fontænen
i midten. Bagest det i 1884 afbrændte kongeslot.
Tv. noget afden bevarede buegangfra detførste
Christiansborg slot. Bet. n.th.: Thorvald Jør¬
gensen. 13.4.86. Kunstakademiet, Samlingen af
arkitekturtegninger. Foto: Jørgen Watz.
2. Vilh. Fischer og Chr. Sylows projekt til et
tredie Christiansborg slot, setfra Nationalmuse¬
ets tag ind over Marmorbroens portaler. Ride¬
banen foreslås beplantet med bibeholdelse afde
i 1857plantede træer, der endnu har fritvoksen¬
de krone (1904). Kunstakademiet, Samlingen
afarkitekturtegninger. Foto: Jørgen Watz.
3. Andreas Clemmensensprojekt I til skitsekon¬
kurrence 1904 om det tredie Christiansborgs
opførelse. Ridebanen foreslås beplantet og ud¬
lagt med bede med bibeholdelse af fontænen i
midten. Kunstakademiet, Samlingen afarkitek¬
turtegninger. Foto: Jørgen Watz.

■ 1. Thorvald Jørgensen. Drawing showing the
young, still unpruned trees surrounding the rid¬
ing ground. Extreme right, one of the lamps
around the fountain, in the middle. Hindmost,
the royal castle burnt down in 1884. To the left,
part of the preserved arcade from the first
Christiansborg Castle. Bottom, to the right.
Thorvald Jørgensen, 13.4.86.
The Academy ofArts, collection ofarchitecture
drawings. Photo: Jørgen Watz.
2. Vilh. Fischer and Chr. Sylow's project for a
third Christiansborg Castle, seen from the roof
of The National Museum, in over the portals of
the Marmorbro (marble bridge). Planting is
proposed with retention of the trees planted in
1857, still with a full crown (1904). Academy of
Arts, collection of architecture drawings. Pho¬
to: Jørgen Watz.

3. Andreas Clemmensen's project 1 for a sketch
design competition, 1904, for the building of the
third Christiansborg Castle. He proposed that
the riding ground be planted and laid out with
beds and with retention of the fountain in the
middle. The Academy of Arts, collection of
architecture drawings. Photo: Jørgen Watz.

På ridebanen skete der det rent have-

mæssige opsigtsvækkende, at der 1857
plantedes lindetræer på de to langsider og
på kortsiden mod Marmorbroen. Til at
begynde med voksede trækronerne frit,
nu er de klippet i stammehæk. Samtidig
anlagdes en græsrabat hele ridebanen
rundt, og i midten opstilledes fontænen i
firpasform, hentet ind fra Frederiksberg
slot, et ekko af fontænen fra Frederik IV's
tid.

At man plantede træer omkring rideba¬
nen kan skyldes, at man derved brød den
perlefarve, der dengang dominerede i
hovedstaden, af en samtidig skribent be¬
nævnt »visdommens trivielle kulør«.

Buegangene var et yndet spadserested
for folk, og lægerne ligefrem anbefalede
svagelige mennesker at færdes der p.gr.a.
ammoniaklugten fra de kongelige stalde.

Da konkurrencen om det tredie Chri¬

stiansborg gik for sig, dukker haveplaner¬
ne op igen. I et projekt fra 1904 vil
arkitekten Andreas Clemmensen beplan¬
te hele ridebanen med bibeholdelse af
fontænen i dens midte, samt bede i skøn-
virke-stil (hvis man tør anvende dette
udtryk i forbindelse med en have).

Planen blev ikke udført. Eigtveds pa¬
villoner står stadig alene i drømmen om
en have. Jens Fr. Nørbæk
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Ballonen markerer IFLA kongressen i Siofok.

■ The balloon marks The IFLA Congress in
Siofok.

IFLA kongres i Ungarn 1984
Af Eyvind Thorsen

I dagene 26.-29. september i år samledes
landskabsarkitekter og landskabsplan¬
læggere fra hele verden til The Internatio¬
nal Federation of Landscape Architects
22. kongres i Siofok i Ungarn. Det var
første gang i denne organisations historie,
at kongressen var henlagt til et østeuropæ¬
isk land, derfor var interessen og spændin¬
gen omkring kongressens faglige indhold
og afholdelse særlig stor.

Urban Fringe
Indlæggene eller måske nærmere forelæs¬
ningerne var bygget op omkring kongres¬
sens tema: Urban Fringe eller på tilnær¬
met dansk byernes randzoner. IFLA's
præsident Zvi Miller begrundede i sin
velkomsttale, hvorfor man netop havde
valgt byernes randzoneproblemer og der¬
med planlægningen af disse, som ramme
for kongressen. Overalt i verden, hvaden¬
ten det er et I-land, U-land, øst- eller
vestland, er de større bykoncentrationers
accelererende og ofte ukontrollerede
vækst en alvorlig fare for vort miljø på alle
leder. Det er derfor helt nødvendigt at
føre en både langsigtet og progressiv
planlægning af randzoneområderne, da
det er i disse områder, at presset og
dermed udbygningstakten er størst. Plan¬
lægning af disse områder må, som kon¬

sekvens af denne udvikling prioriteres
meget højt.

Når man sidder mellem godt 400 kolle¬
ger fra hele verden, hvor hele spektret af
sprog, alder og habitus er repræsenteret,
er det enormt spændende og tilfredsstil¬
lende at fornemme, at den nålestribede
vesttyske professor og den mere boheme¬
agtige amerikanske landskabsarkitekt fra
vestkysten, har de samme problemer,
som den runde moskvarusser foran mig
og den kønne lyse ungarske nyudklække¬
de landscaper lige bagved.

Det er selvfølgeligt umuligt at lade
være med at kaste en tanke på vore egne
hjemlige forhold, dér hvor hy- og landzo¬
ne mødes. For er det ikke også her, vi som
landskabsplanlæggere har vort eller må¬
ske nærmere burde have et af vore største

naturlige arbejdsområder.
Det er udmærket, at der udarbejdes

regionplantillæg for det åbne land, hvor
komplekset af jordbrugsinteresser,
råstofinteresser, fredningsinteresser og
vandindvindingsinteresser registreres,
kortlægges, evalueres og sammenfattes.
Et af de væsentligste »konfliktområder«
er netop byernes randzoner, her er det
ikke alene de enkelte interesser i det åbne
land, som skal vægtes i forhold til hinan¬
den, hvor der er tale om sammenfaldende
interesser, men også hele dette åbne
lands kompleks skal integreres i byernes
randzoner.

Men hvem løser de specifikke arbejds¬
opgaver i form af realistiske - hermed
mener jeg økonomiske og æstetiske for¬
svarlige planer for den flersidede arealan¬
vendelse?

Indlæggene
Der blev ialt afholdt 20 forelæsninger
eller indlæg, som alle var fortrykt i et
kompendie sammen med det øvrige kon¬
gresmateriale. Indlæggene var enten på
engelsk, tysk eller fransk i kompendiet.
Flere blev dog forelæst på indlederens
modersmål, derfor hjalp simultananlæg¬
get, som udover de tre hovedsprog også
var suppleret med værtslandets.

Det er første gang undertegnede har
deltaget i en IFLA verdenskongres, men
har til gengæld været til adskillige i andre
regi i ind- og udland, og vil på denne
baggrund vurdere det faglige indhold til
lidt over middel. Groft taget var der her to
kategorier, den let omskrevne forelæs¬
ning - lidt uden for emnet - samt det
præcise og engagerede indlæg. I det føl¬
gende skal jeg prøve at gengive nogle
hovedpunkter eller dele af de indlæg, som
efter min vurdering var de mest interes¬
sante.

Canberra
Canberra er i dag Australiens hovedstad
med omkring 250.000 indbyggere. Den er
et godt eksempel på, hvorledes en by kan
placeres i landskabet. For 70 år siden blev
det besluttet af Commonwealth, at
Australien skulle have sin hovedstad, og
at landskabet uden om byen skulle spille
op til regeringsbyen.

Indenrigsministeren udskrev en inter¬
national konkurrence om byens udform¬
ning og indpas i landskabet. Denne blev
vundet af den amerikanske landskabs¬
arkitekt Walter Burley Griffin. Selv om
der er ændret en hel del ved den oprinde¬
lige plan, så er intentionerne og hoved¬
princippet dog stadigvæk tydelige. Meget
groft kan det udtrykkes ved, at der er en
landakse fra city, som krydser en vandak¬
se, for så videre at løbe ud i det åbne land
og afsluttes på en bjergformation i den
nære horisont. Den visuelle oplevelse bli¬
ver herved reversibel, hvilket skal forstås
således, at det ikke kun er beskueren i
byen, der oplever det omgivende land¬
skab med vand og bjerge, men også den,
der iagttager byen fra landskabet, som får
en æstetisk oplevelse.

I modsætning til de fleste andre byer i
Australien, er det det offentlige som ejer
hele Storcanberra, ACT, hvis udstræk¬
ning er på 2356 km2. Set i planlægnings-
sammenhæng er det selvfølgelig lettere at
håndtere dette hovedstadsområde, bl.a.
kan man umiddelbart overføre landzone
til byzone, hvis behovet viser sig at være
stort nok til byudviklingsformål.

Selv om områdets størrelse i forhold til
indbyggertallet og den forenklede admi-
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nistration af ACT, taler for en let løsning,
er der en hel del aspekter, som komplice¬
rer den fremtidige planlægning. I realite¬
ten findes der ikke her en egentlig over-
gangszone mellem by og land, da byzonen
direkte går over i det naturlige landskab.
Dette forhold begrænser også byudviklin¬
gen, som let vil kunne ødelægge den
eksisterende fine balance mellem by og
landskab. Stødpudezonen udnyttes i dag
til rekreative formål som f.eks. ridning og
golf. Området er frilagt som græsnings-
areal med et minimum af udgifter for det
offentlige m.h.t. plejen. Habituelt er det
nærmest at beskrive som et pastoralt sa¬
vannelandskab omkranset af bjerge og
højderygge.

Moskva

Professor, landskabsarkitekt Sergey Oz-
hegov fra Moskva forelæste over temaet:
Moskvas grønne randzoner.

Landskabsarkitektur i Rusland er ikke

umiddelbart kendt uden for landets græn¬
ser, selv om der i dette land har været

adskillige fine eksempler på have- og
landskabsplanlægning. Måske siger nav¬
ne som Pavlovsk, Pushkin og Petrodvoret
alligevel en og anden noget om dette store
lands grønne traditioner.

Moskva var i 1600 tallet og frem til
begyndelsen af 1800 tallet omgivet af mu¬
re. Disse fæstningsværker blev senere er¬
stattet af ringveje rundt om bykernen,
samtidig med at eksisterende grønne an¬
læg blev udbyggede, og som idag både
udgør grønne bælter og grønne kiler helt
ind til Kreml. Mange af disse haver fra det
forrige århundrede, er som så mange an¬
dre europæiske haver inspirerede af den
franske havekunst.

Den ældste Moskvaboulevard er anlagt
i første halvdel af 1800 tallet og er Euro¬
pas ældste med eksisterende træer, som er
over 200 år gamle.

I dette århundrede er der udlagt adskil¬
lige nye grønne områder, både som of-

Budapest er på mange måder kontrasternes by.
Indtil 1873 var det to selvstændige byer, adskilt
af Donau.
Til venstre: en typisk gård nærmest i jugendstil,
beliggende i den nyere bydel Pest.
Til højre: parti fra fæstningsbjerget på Donaus
vestside, Buda, hvor den gamle bykerne ligger
nær Matthiaskirken, bygget i gotisk stil.
■ Budapest is in many ways the city ofcontrasts.
Until 1873, the two towns were separate entities
on either side of The Donau.
Left: a typical courtyard resembling Jugend
style, situated in the newer Town Pest.
Right: part of thefortification hill on the leftside
of The Donau, Buda, were the old town center
is located to The Matthias Church, built in
Gothic style.

fentlige parker for byens samlede befolk¬
ning og turister, men også bydels- og
kvarterparker til den lokale befolkning. 1
Moskvas nyere del er der anvendt frugt¬
træer, særligt æbletræer som vej- og allé¬
plantning i boligkvarterer.

I 1935 blev der udarbejdet en gene¬
ralplan for Moskva, som har været plan¬
lægningsgrundlaget helt frem til slutnin¬
gen af 60'erne. 11972 blev der så udarbej¬
det en ny regionalplan for Moskva, som
skal gælde frem til århundredeskiftet. I
denne plan er de grønne områder i og
omkring byen stærkt opprioriterede.

Et af den nyere tids større grønne om¬
råder er den botaniske have, som påbe¬
gyndtes i 1948, og som idag udgør 330 ha.
Den er yderligere integreret i et stort
rekreativt skov- og slettelandskab, hvor
birketræerne fra det centrale Rusland ud¬

gør stamtræet.

Wien
Wiens randzoneplanlægning blev forelæst
af professor Ralph Gålzer, som påpegede
nødvendigheden af en samlet overordnet
planlægning med afvejede interesser, hvis
by og opland skal »overleve«.

Wien er omgivet af fem landskabs¬
typer.

1. Wienerwald mod vest, bestående af
sandstens- og kalkklipper dækkede
af skove.

2. Wiener Pforte og Donaus opland
med mange tørlagte vandløb siden
Donau blev reguleret i 1870.

3. Slettelandskabet imod Marchfeldes,
som har en rig flora og fauna.

4. Wiener Bucht i syd, hvor der findes
store grusforekomster.

5. Bylandskabet.
I Østrig er der ikke pligt til at udarbejde

landskabsplaner, derimod henstilles det
til de ni forbundslande at udarbejde en

landskabsplan i forbindelse med den lov¬
bestemte planlov og naturfredningslov.
Sådanne planer udføres på regionalt plan

i målstokforholdet: 1:50.000 eller
1:25.000. Landskabsplaner i forbindelse
med kommunerne er 1:10.000 eller

1:5.000, og grønne lokalplaner udføres i
1:1.000.

I erkendelse af at udviklingen gik i
retning af Wiens opland, både med hen¬
syn til boliger, produktion og service,
bliver der nu udarbejdet en landskabs-
rammeplan for regionen: Wien og den del
af oplandet, som ligger i delstaten Nieder-
osterreich.

For selve Wien blev der i 1981/82 udar¬

bejdet en sådan rammeplan, som skal
integreres i den regionale plan. En over¬
ordnet regionalplanmyndighed er Plan-
ungsgemeinschaft Ost, der omfatter for-
bundslandene (delstaterne) Wien, Nie-
derosterreich og Burgenland.

Disse overordnede grønne planer skal
medvirke til, at oplandet ikke mister sin
identitet og forbliver at være et kultur/
agrarlandskab integreret i et omgivende
naturlandskab, og ikke udvikler sig til et
misk mask af tilfældige opførte småbyer
og servicefunktioner placerede overalt i
landskabet.

Udover at sikre grundlaget for land-
brugs- og skovbrugserhvervet, samt at
friholde de landskabelige værdier for en
tilfældig urbanisering, lægges der meget
vægt på at få efterbehandlet de såkaldte
»Grusdamme« nord og syd for byen, hvor
der tidligere har været udvundet sten og
grus.

Endelig blev der lagt vægt på at sikre og
oprette naturparker i Niederosterreich,
for at opfylde det samlede behov for
rekreativ udfoldelse i regionen.

Ungarns byers randzoner
Igennem århundrede har der i Ungarn
været tradition for, at den enkelte familie
havde et lille stykke jord til selvforsyning.
Dette jordtilliggende lå udenfor byen og
var af størrelsesordenen 500-2.000 m2.
Disse jordstykker blev fortrinsvis an-
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Til venstre: fontæne i et af de mange små,
grønne områder nær parlamentsbygningen i
Pest.
Til højre: område i den gamle bydel Buda, der
er stærkt restaureret, hhv. omkring år 1900 og

efter anden verdenskrig.
■ Left: fountain from one of the many small,
green areas, near the parliament building, in
Pest.

Right: place in the older town Buda, which is
extensively restored both c. 1900 and after The
Second World War.

vendt til dyrkning af frugt, vindruer,
grønsager samt til industri- og helse¬
planter.

Dette haveområde var og er stadigvæk
mange ungarske byers randzonearealer.
Principielt havde disse områder jord¬
brugsstatus og kunne ikke bebygges,
yderligere tilhørte en del af disse jorder
efterhånden enten staten eller landbrugs-
kollektivet.

I 1967 kom så en lovændring, som i
store træk gav mulighed for at bybefolk¬
ningen kunne erhverve/leje et grundstyk-
ke på mellem 700 og 1.500 m2, fortrinsvis
til nyttehaveformål. Det var igen stats-
eller kollektivejet jord, som blev an¬
vendt, fortrinsvis i byernes randzoner,
men også i forbindelse med særlige re¬
kreative centre som f.eks. ved Balaton-
søen.

Loven gav også mulighed for at der
måtte opføres småskure til redskaber og
lignende eller til små weekendhuse (kolo¬
nihaver).

Denne udvikling medførte en meget
differentieret randzone med placering og
udførelse efter de forhåndenværende
søms princip. Dette forhold skyldtes bl.a.
økonomisk opvækst, nedsat arbejdstid og
dermed øget pres på de rekreative area¬
ler. Som dokumentation herfor vidner de
rekreative arealer, som de sidste 30 år er
firedoblede. I slutningen af 70'erne er¬
kendte man fra centralt hold, at denne
knopskydningsudvikling ikke kunne fort¬
sætte, da både miljøet og jordbruget i
bred forstand blev belastede.

For at stoppe denne planløshed, beslut¬
tede regeringen i 1981, at arealudnyttel¬
sen fremover skal falde inden for en af tre

arealkategorier. Her skal så udarbejdes
løbende rammeplaner, så landbruget og
rekreationen i bred forstand tilgodeses.

Summation af indlæggene
Meget sjældent har man mulighed for at
høre indlæg fra så mange lande overalt på

kloden på så kort tid. Det gav mig en
mulighed for at vurdere, om der er gene¬
relle problemer i forbindelse med byud¬
viklingen, særlig i de større byer og disses
randzoner samt deres relationer til rekre¬
ation og jordbrug.

Ét problem, som gik igen, var landsby¬
samfundenes overlevelsesmuligheder.
Det bekymrede faktisk samtlige indlede¬
re, da disse småsamfund er et væsentligt
element, ja grundlaget for at det åbne
land lever og ikke bliver et reservat eller
en »zoologisk have«, men forbliver små
dynamiske samfund. En af de planlægge¬
re, som har beskæftiget sig med dette
område, er professor, landskabsarkitekt
Roger Trancik fra Cornell University,
hvis indlæg desværre ikke var med på
kongressen. Personligt kender jeg Roger
Trancik og kan anbefale at læse rappor¬
ten Hamlets of the Adirondacks: History,
Preservation and Investment, hvilket gi¬
ver et godt indblik i landsbyproblema¬
tikken.

Af andre fællesnævnere var skovdø¬
den, efterbehandling af råstofgrave, for¬
holdet til jordbruget og vandindvindings¬
forholdene i relation til randzoneområ¬
derne - emner, som man på kongressen
var enige om ville beskæftige planlægger¬
ne, både de biologisk og de mere æstetisk
orienterede i de kommende år.

Balaton
Som ved alle kongresser er der indlagte
ekskursioner: Sejltur på Balatonsøen, og
rundtur om denne, Midteuropas største
sø, dækkende et areal på 600 km2, 77 km
lang og mellem 2 og 14 km bred. Når man
kommer fra Budapest og kører direkte til
Siofok, er det fuldkommen fladland, ind¬
til man når til søen. Her er søen omkran¬
set af småbjerge isprængt lunde, mindre
skove, vinmarker og landbyer.

Hele denne del af Ungarn står i turis¬
mens tegn, hvilket de mange hoteller i
byerne ved Balaton vidner om. Arkitek¬

turen og den urbaniserede landskabsarki¬
tektur er ikke til at falde i svime over,
derimod er det positivt, at man fra de
lokale myndigheders side har koncentre¬
ret de arealkrævende servicefunktioner i
forholdsvis få områder, således at det
oprindelige natur- og kulturlandskab ge¬
neres mindst muligt.

Budapest var der desværre kun afsat en
god halv dag til i programmet. Denne by
er både smuk, interessant og kontrast¬
ernes by. Det var synd, der kun var så lidt
tid til denne gamle hovedstad.

Et par personlige bemærkninger
Som jeg nævnte i indledningen, var det
første gang, jeg deltog i en IFLA kongres,
men jeg tror ikke, det er sidste.

Noget af det mest udbytterige er netop
at møde kolleger fra fremmede himmel¬
strøg, som arbejder med nøjagtig de sam¬
me problemer som én selv, og den dialog,
der opstår, er fantastisk udbytterig. Der
foregår en udveksling af fagområder,
adresser, diverse notater, og mange har
taget 50 særtryk med af deres livs forelø¬
bige prestigeprojekt, der bliver præsente¬
ret i korridorerne med en entusiasme, der
ellers sjældent opleves. En ting, som nok
slår en dansker, er de øvrige planlæggeres
holdning til totalplanlægningen. Denne
viser sig at være betydeligt mere udbredt
end hos H. C. Andersens efterkommere.
Dette forhold skyldes selvfølgelig også de
forudsætninger, de enkelte lande arbej¬
der ud fra. Her er det særligt det lovmæs¬
sige planlægningsgrundlag, som giver mu¬
lighed for en totalløsning.

Jeg kan derfor kun appellere til, at
endnu flere end vi tre fra Danmark frem¬
over deltager i IFLA's kongresser. Land¬
skabsplanlægning er en disciplin, som går
over landegrænser og stimuleres ved om¬
gang med fagfæller, som har en kosmopo¬
litisk indstilling.
Eyvind Thorsen, landskabsarkitekt MDL og stats¬
konsulent.
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Summary
Flowers in Grass and under Trees, p. 25
By Agnete Muusfeldt

In some parks the natural soil layer is
still intact. In places like these a flowering
meadow can be induced to spread, in the
course of a few summers, by mowing the
grass just once instead of the usual ten
times, in a season.

The author has come to the conclusion
that in those places where the natural
conditions are no longer intact for a flow¬
ering cover, the primary objective is not
to recreate or copy nature but to work out
a kind of planting plan where the degree
of natural or cultivated character, com¬
bined with the given growth conditions is
just as important for the choice of plants.

In »nature«, the richest herbaceous ve¬

getation is found under trees in clearings,
groves and copses, where the angles of
light vary with the age and density of the
trees.

There are fewer examples of entirely
new forest floor planting. In Helsingør,
however, a happy exception is the plant¬
ing of about 500 different plants of diffe¬
rent species, on the initiative of The Pe¬
rennial Growers Association, to study
their ability to survive and spread under
trees in an older park, without maintenan¬
ce of any kind.

The same method could perhaps be
used in parks connected to housing deve¬
lopments and the so-called »new forests«
planted on agricultural land.

Landscape Architect G. N. Brandt, p. 3<V
By Asger Ørum-Larsen
The central figure for the breakthrough in
Danish garden art and design, at the start
of this century, was gardner and landsca¬
pe architect G. N. Brandt. He and his
employees and protégés, C. Th. Søren¬
sen, Troels Erstad and Aksel Andersen,
all with their own artistic distinction,
worked with plants in a natural fashion
and hereby created a new basis for the
aesthetics of parks and gardens. Their
work and ideas inspired development and
created a unique and great epoque in
Danish garden design, which also awak¬
ened interest in Norway and Sweden and
inspired professional respect in Germany.
In April 1985 it is 40 years ago that G. N.
Brandt died in Gentofte at the age of 67.
In the course of his active life he designed
a range of attractive garden and park lay¬
outs in Denmark and Sweden. Many of
these are seen today as major works of
Danish garden design: Hellerup Strand-

park, Mariebjerg cemetery, Marienlyst
Castle gardens, Tivolis parterre garden
and the roof garden on top of Radiohuset.
Amongst the fine, well-defined private
garden lay-outs, with a new and nature
inspired planting philosophy, are gardens
in Hellerup og Vedbæk. Brandt was born
in 1878, the son of a well known gardner,
Peter Christoffer Brandt. The young
Brandt grew up in a solid gardner home.
Brandt joined a well known nursery in
England and learned about the revolutio¬
nary gardening and new landscape ideas
in the use of perennials as propounded by
the genial Irish gardner William Robinson
and as practiced by the famous planting
genius Gertrude Jekyll, in co-operation
with Architect Sir Edwin Lutyens. Brandt
was also an apprentice at the French
Botanical Gardens in Paris - Jardin des
Plantes.

Back in Denmark in 1901, G. N. Brandt
was appointed as leader of the new Or¬
drup Cemetery. In about 1916, Brandt
laid out his own garden which was quite
special for Danish garden design. The
garden is strongly inspired by English
design, not least by statesman, philoso¬
pher and essayist Francis Bacon (1561—
1626) who, in London in 1612, published a
collection of essays including one »Of
Gardens« which deals with gardens. In
about 1920, several Danish architects
worked in a set, new classisistic style
which was French inspired, eg. Schlegel.
Other were enthusiastic over the simple
and refined architecture and drawing
techniques of the German Architect
Heinrich Tessenow. Brandt was also im¬

pressed by these trends and, at the same
time, designed remarkable, luxuriant flo¬
wer gardens where he illustrated his great
plant knowledge. Some of the best known
lay-outs from this period are the property
of Ørsholt in Gurre, Barrister G. Shaw's
garden in Fredensborg and »Egenæs« at
Strandvejen. In addition to these were the
historical lay-outs - the historic botanical
garden on Vordingborg Slotsbanke and
the new lay-out at Marienlyst Castle in
Helsingør with a parterre in Louis Seize
style, which complimented Jardin's beau¬
tiful manor house.

A new church yard was opened at Hel¬
lerup in 1912 and an extension to Ordrup
Cemetery was started in 1918 where
Brandt created a forest character in one of
the sections by planting groups of firs.
Beside the new chapel built in 1926,
Brandt laid out his famous »meadow«
where he worked with the contrast be¬
tween the close cut grass of the central
path and a wild meadow vegetation. In

1926, Brandt, with the help of C. Th.
Sørensen, completed the plan for the new
Mariebjerg Cemetery. Some of the most
important projects carried out by Brandt
in the latter years were the roof garden on
top of Radiohuset in 1940, the University
park on Nørre Fælled in Copenhagen and
Director K. F. Ulrich's garden in Ved¬
bæk. Tivoli celebrated its centenary in
1943 and Brandt was the author of the
celebrated parterre garden, inspired by a
similar fountain terrace at the castle of
Fiirstenstein in Schlesien.

The Dream of a Garden, p. 40
By Jens Fr. Nørbæk
In the years from 1707 to 1709, Frederik
IV started the little garden lay-out on the
terrain adjacent to Frederiksholm canal.
In 1731, following the demolishion of the
castle, it became known as »Ridebaneha¬
ven« (The Riding Ground Garden). It
was situated, more or less, where the
portals to Marmorbroen (The Marble
Bridge) now lie. They stand as a monu¬
ment not only to a relatively little garden
but also to realisation of the dream of a

garden. The portals are garden pavillions,
a treillage built up in stone. Amongst
other works of art, painted perspectives
tell of how the garden looked. It may
seem strange to us today that the little
»Ridebanehave« had painted perspecti¬
ves on a fence but at that time it was quite
usual. The gardens at Rosenborg and
Charlottenborg had these paintings, part¬
ly to hide an otherwise unpleasant view
and partly to make the gardens appear
larger. By providing his Ridebanehave
with painted prospects, Frederiks JV fol¬
lowed a popular fashion.

In 1871 the Ridebanehave was to be
restored. Perhaps Eigtved, one of the
architects, had an idea to built a couple of
asiatic portals at Marmorbroen, in the full
knowledge that there was great interest
from the royal household for asiatic
things. The art gallery had already built
up a collection of exotic art including
Chinese towers and pagodas. He also had
other sources as a starting point including
reproductions of garden architecture
from engravings. Both architecture and
people are brought into a composition, on
one engraving, bound to its central axis - a

typical feature from the baroque era.
From the costumes and the architecture,
in the center section of the engraving, we
are in the short rococo period, so the
engraving can be realistically dated to
about 1730. 11 years later, Christian VI
decided that Eigtved should build Mar¬
morbroen. Jeremy Dean
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MELLEM BYEN OG
BREMERHOLM
AfHans Erling Langkilde

Mellem Byen og Bremerholm handler om et hus, som
de fleste kender, men som alligevel er fremmed for
mange: Ved Stranden 14, med søjleprydet loggia,
overfor Slotskirken. Huset blev opført i 1797 afarkitek¬
tenjohan Martin Quist.

Bogen beretter historien om dette hus og dets beboe¬
res skæbne; herigennem bliver den også en levende
skildring af en bydel, der gennem sekler har afspejlet
København som helhed: socialt, erhvervsmæssigt og
kulturelt.

Hans Erling Langkilde, der gennem en årrække var
redaktør af Arkitekten, har i 35 år stået for vedligehol¬
delse og restaurering afdet hus, han skriver om.

Bogen er på 224 sider, format 210X260 mm, ind¬
bundet i helshirting, illustreret. 195 kr. incl. moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn 43 1051 København K Tlf. 01 -13 62 00

Barn behover lekmiljo med många
mojligheter. Den ena stunden vill man
vara indian och storma fortet.
Nasta har man behov av stillsamt spel.
Hags har tankt på allt och utvecklat
en lång rad intressanta nyheter som
du måste se. Alla bygger på kvalitet-
funktion-sakerhet.

Hags nya katalog ar ett uppslagsverk
och en idékalla nar spannande och
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kommer den direkt.

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY

Postadress H/lGS AB Box I33 57SOO ANEBY
_ , Tel 0380/404 30Tel

DANMARK, HAGS LEGEPLADSER, Symfonlvef 15, 2730 Herlev, Telefon: (02) 92 15 00 TINLAND, OY/-TRADING, Kuriirilie 118,
01510 Vantaa 51, Telefon: 90 870 1155 NORGE, CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Grefsenvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: (02) 15 80 50.

Namn .

Foretag
Adress .



Fortætning af parcelhusområder
I de senere år har der vist sig en stigende
interesse for at bygge tættere i parcelhus¬
områderne - både i de eksisterende be¬

byggede og i de udlagte, men endnu ube¬
byggede områder. Interessen er kommet
til udtryk i debatten om kommuneplaner¬
ne og gennem en stigning i antallet af
ansøgninger til kommunerne om opførel¬
se af tæt bebyggelse på ledige parcelhus¬
grunde.

En grundig analyse og vurdering af de
konkrete forhold, ikke alene i det konkre¬
te område, men også en overordnet hold¬
ning til, hvor i kommunen nybyggeriet
skal kunne opføres, er afgørende for be¬
slutningen om at gennemføre eller åbne
mulighed for en fortætning.

Er beslutningen truffet, er det herefter
af afgørende betydning for resultatet, at
grundlaget er en lokalplanlægning.

I »Fortætning af parcelhusområder« re¬
degøres for grundlaget for lokalplanen, 5
eksempler på lokalplaner beskrives og der
redegøres for de bestemmelser i lovgiv¬
ningen, der er af betydning for fortætning.

Kilde: Fortætning afparcelhusområder.
Kommuneplanorientering nr. 12. Plansty¬
relsen. 1984.

Naturmark

I serien »Stad och Land har MOVIUM

udgivet en undervisningspakke om pleje,
anlæg og beskyttelse af naturmark i ud-
bygningsområder.

Undervisningspakken består af: Kur¬
sushæftet Naturmark. Diasserie på 50 bil¬
leder. Brochuren »At bygge i natur«.
Lærervejledning til serien.

Kursusbogen indeholder, hvad vi i dag
ved om pleje og bevaring af naturmark,
samt en del nye resultater fra forskningen,
som ikke tidligere har været publiceret.

Forfattere af bogen er Clas Florgård og
Bengt Schibbye.

Undervisningspakken kan bestilles i
MOVIUM-sekretariatet, SLU, Box 25,
230 53 Alnarp, Sverige, og koster 78,- kr.

Idéforslag til Årets Grønne Anlæg, 1985
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre, LDA, har stiftet en ny pris,
»Årets Grønne Anlæg«, som én gang
årligt vil blive tildelt et »Grønt Anlæg«,
som på grund af sin kvalitet og brugsmæs¬
sige værdi fortjener opmærksomhed og
anerkendelse.

Anlægget, der vælges som »Årets
Grønne Anlæg«, vil blive præmieret i

form af en indskrift, som placeres i anlæg¬
get, ligesom det vil blive genstand for
offentlig opmærksomhed. Indsenderen
og/eller idéskaberen af »Årets Grønne
Anlæg« vil modtage kr. 5.000,-.

Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre indbyder derfor boligforenin¬
ger, kommuner, projekterende, anlægs¬
gartnere og andre interesserede til at
fremkomme med forslag til »Årets Grøn¬
ne Anlæg 1985«. Prisen kan tildeles alle
anlæg, lige fra bolig- og erhvervsbyggeri
til parkanlæg og gårdsaneringer. Bedøm¬
melsen af de indkomne forslag vil tage
udgangspunkt i kvaliteten og den brugs¬
mæssige værdi af det grønne anlæg.

Forslag til »Årets Grønne Anlæg 1985«
skal indeholde en beskrivelse af anlægget
med planer og illustrationer.

Forslag skal være Landsforeningen i
hænde senest den 20. april 1985 og sendes
til Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre, Linde Allé 16,2720 Vanløse.

»Årets Grønne Anlæg 1985« vil blive
offentliggjort i forbindelse med fagudstil¬
lingen Vækst & Anlæg den 6. juni 1985 i
Fyns Forum, Odense.

Dommerkomiteen for »Årets Grønne
Anlæg 1985« består af følgende personer:

LAPPSET til
x x x x x legeplad-
x x x x x sen

lappset-
udstyr kan udbygges, forandres og tilpasses forskellige al¬
dersgrupper uden ændring af dets generelle udseende,
anvender langsomt voksende Lapp fyr som er trykimprægne¬
ret efter arbejdsfasen.
nedsætter risikoen forr ulykker på legepladser, fordi sikkerhed
er indbygget på design- og fabrikationsstadierne.
elementer er holdbare og vel afbalancerede.
Farverne er stilfærdige.

LAPPSET
Roskildevej 328 - 2630 Tåstrup - Tlf. 02-99 84 68

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om tr'æer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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Formand, direktør Ivar Løndahl, Bolig¬
selskabernes Landsforening. Kredsfor¬
mand, anlægsgartnermester Leif Rasmus¬
sen, LDA. Professor J. Palle Schmidt,
afd. for have og landskab, Landbohøjsko¬
len. Professor Sven-Ingvar Andersson,
Kunstakademiets Arkitektskole. Folke¬

tingsmedlem Knud Damgård, formand
for Folketingets Boligudvalg.

Yderligere oplysninger kan fås ved hen¬
vendelse til LDA, fagkonsulent Michael
H. Nielsen, tlf. (01) 74 94 00.

Faglige arrangementer på Fyn
Praktisk forenkling og nye muligheder i
planlægningen
Forsøgene med frikommuner og forenk¬
ling af lovene er kommet i gang. Men
hvad betyder det i praksis på de admini¬
strative niveauer?

Forsøg med enkelt og billigt boligbyg¬
geri er også godt på vej. Hvad kan der
opnås af fordele?

Disse spørgsmål vil være udgangspunkt
for aftenens debat med indledere fra in¬

denrigsministeriet, fynske kommuner og
private byggeselskaber.

Torsdag den 25. april 1985 kl. 19.30 på
Odense Teknikum

Agro-kemi -er også
uddannelse.

Agro-kemi - en uundværlig rådgiver for den grønne sektor, når
effektive totalløsninger skal opnås.
En kontakt til institutionsafdelingen er både gode råd og tips -

men også meget mere.
Ring til institutionsafdelingen eller til et af vore salgskontorer.
Vi anviser nærmeste forhandler.

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98
Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, telf. (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 66

L0KAl-Hl6T0N6K>
EtfVANDWNA i
A66EN6

Lokalhistorisk byvandring i Assens
Under kundig ledelse af arkitekt Lars
Møller Christensen, formand for Assens
bevaringsforening, vandrer vi gennem
Assens og hører om:

- saneringsplanlægning,
- gadeplanlægning,
- ledningsregistrering,

endvidere om indpasning af ny bebyggel¬
se i den gamle by, om forsøg på at gøre
byen lidt mere grøn, om udvidelse på
havnen og meget andet.

Fredag den 7. juni 1985 kl. 14.00 på
Torvet i Assens.

Ajourføring af planlove
De to nedenfor nævnte love er blevet

ajourført med de ændringer, der følger af
lov nr. 250 af 23. maj 1984 om ændring af
forskellige miljø- og planlægningslove
(håndhævelse). Det drejer sig især om en
lovfæstelse af myndighedernes tilsynspligt
og af pligten til at søge ulovlige forhold
lovliggjort. På kommuneplanlovens om¬
råde lovfæstes desuden klagemyndighe¬
dens adgang til at give klager opsættende
virkning og til i særlige tilfælde at se bort
fra reglerne om lokalplaner og naboorien¬
tering i lovliggørelsessager.

Som en konsekvens af disse ændringer
har miljøministeren endvidere udstedt en

ny delegationsbekendtgørelse for plansty¬
relsen, bekendtgørelse nr. 690 af 28. de¬
cember 1984 om henlæggelse af opgaver
og beføjelser til planstyrelsen. Den ny
delegationsbekendtgørelse er trådt i kraft
den 1. februar 1985.

Bekendtgørelse nr. 687 af 28. december
1984 af lov om kommuneplanlægning,

Bekendtgørelse nr. 688 af 28. december
1984 af lov om by og landzoner,

Bekendtgørelse nr. 690 af 28. december
1984 om henlæggelse af opgaver og befø¬
jelser til planstyrelsen.
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Region-og
kommuneplanlægning
1984 var året, hvor de fleste kommuner
lagde sidst hånd på kommuneplanen -
den plan, der skal give et sammenfattende
overblik over den ønskede udvikling i de
næste 10-12 år.

Men det var også året, hvor planlægnin¬
gen for alvor blev udsat for kritik. Hvor¬
for lave planer der rækker mange år frem i
tiden, når vi dårligt nok har styr på, hvad
der sker til næste år?

Disse to temaer sammenholdes og di¬
skuteres i et nyt småskrift fra Dansk By¬
planlaboratorium. I skriftet refereres en
række indlæg og diskusisoner fra tre kurs¬
er om region- og kommuneplanlægning -
afholdt i 1984. Politikere og planlæggere
udveksler synspunkter og argumenter -

ikke kun om planlægningens form - men
også om dens indhold.

Hvad forstås ved kvalitet i byplanlæg¬
ningen? Hvorledes skal kommuneplanen
bruges administrativt? Hvilke erfaringer
har man i kommuner, hvor planerne har
fungeret i nogle år? Hvilke problemer har
den kommunale planlægger at slås med?
Kan vi redde landsbyerne ved hjælp af
planlægning? Kan regionplanerne mod¬
virke den stigende centralisering?

Disse og mange andre spørgsmål tages
op i skriftet. Det afspejler derved i kort
form de forhåbninger og frustrationer,
der hersker blandt dem der sidder med

planlægningsarbejdet inde på livet.
»Region- og kommuneplanlægning«.

Hidtidige erfaringer opsamlet og diskute¬
ret blandt planlæggere og politikere på
Dansk Byplanlaboratoriums tre område¬
kurser - foråret 1984. Redigeret af Niels
Helberg. 58 sider. Illustreret. Pris kr. 36,-
inkl. moms. Dansk Byplanlaboratorium
1984. Småskrift nr. 3.

Kurser fra Dansk Byplanlaboratorium
Bybevaring 17.-19. april.
Erfaringer med bevaring af bykernerne
med hovedvægten på Flensborg og Søn¬
derjylland.

Afholdes på Hotel Flensborg Hus,
Flensborg.

Tilmeldingsfrist: mandag den 1. april.

Tættere byggeri i parcelhusområder. 11-
13. september.
Vejledning i udarbejdelse af bebyggelses-
og lokalplaner.

Afholdes i Københavnsområdet.

EDB i byplanlægningen. November.
Et overblik over mulighederne for brug af
EDB-teknologi som redskab for byplan¬
lægningen.

Tid og sted ikke fastlagt.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG |

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

arbejde.

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

ØveJ 10, Kappendrup
5550 Langeskov ■ Tlf. (09) 97 26 56

DPF

Fnllesmwrko lor
aundhadskontroll.

planteskoler

ti** ^

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

Henrik Ravn I
Trø» 8i»i*vicc» &Plank>#kok>

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206, 6051 Alminde, tlf. 05 - 55 23 60
lllflll Forretningsfører John Moorhouse

Øst for Storebælt: Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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LANDSKAB 3 -1985
Indhold
Kommunal grøn politik 49
Af Arni Steinar Johannsson

Reykjaviks kirkegårde 52
Af Einar E. Sæmundsen

Einar Jonssons skulpturhave 58
Af Ragnhildur Skarphedinsdottir
Miklatun-en park i Reykjavik 61
Af Reynir Vilhjalmsson
Vidivellir og Vididalur- et område for hestesport i Reykjavik 64
Af Reynir Vilhjalmsson
Islandske byggematerialer 66
Af Audur Sveinsdottir

Konkurrence om Arnarholl 68
Af Kolbrun Tora Oddsdottir

Uddannelse af islandske landskabsarkitekter 70
Af Thrainn Hauksson

Summary 72
Jeremy Dean

Diverse A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20

Landskab 3 forsinket

Redaktøren beklager, at Landskab 3 ud¬
kommer med et par ugers forsinkelse,
som følge af forårets arbejdsnedlæg¬
gelser.

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬

speditionstid for bilagsmateriale ca. 6
dage.

Konkurrence om et fritidsområde i
Hedehusene

Høje-Taastrup kommune har i samarbej¬
de med DAL udskrevet en offentlig idé¬
konkurrence om udformningen af en by¬
park og et fritidscenter på det tidligere
idrætsparkareal i Hedehusene.

Gennem konkurrencen ønsker man til¬
vejebragt forslag, der tilgodeser områdets
rekreative muligheder, der, sammenholdt
med et fritidscenter, giver muligheder for
at opleve og deltage i en lang række
bymæssige aktiviteter.

Høje-Taastrup kommune lægger me¬
gen vægt på, at der ved byparkens ud¬
formning og dens udbud af aktiviteter
fremkommer et attraktivt område, der på
fantasifuld måde kan medvirke til at styr¬
ke byens identitet.

Samlet præmiesum 175.000 kr. Indleve¬
ringsfrist for forslag forlænget til 7. august
1985.

Konkurrence om Tivoli-Friheden i Århus
Århus byråd har udskrevet en idékonkur¬
rence om forlystelsesparken Tivoli-Frihe¬
den. Indleveringsfrist for forslag 9. maj
1985.
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumlt Irru ii i IS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Idékonkurrence i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en idé¬
konkurrence om udformning af to by¬
kvarterer i kommunen, nærmere bestemt
Egebjerggård og Østerhøjområdet. Sam¬
let præmiesum 250.000 kr. Indleverings¬
frist 21. maj 1985.

Forbedring af efterkrigstidens
boligområder
International Federation for Housing and
Planning (I.F.H.P) har udskrevet en na¬
tional/international konkurrence blandt
studerende ved højere læreanstalter, der
beskæftiger sig med arkitektur, byplan¬
mæssige studier, design samt byplan- og
regionplanlægning.

Den nationale konkurrence forestås af

Planstyrelsen i samarbejde med DAL.
Samlet præmiesum 100.000 kr. Indleve¬
ringsfristfor forslag 17. jini 1985.

Bomærke for HT
HT har udskrevet en offentlig konkurren¬
ce om et nyt bomærke for HT.

Konkurrenceforslag sendes til Dansk
Designråd senest 22. maj 1985.

Plakatkonkurrence for Red Barnet
Red Barnet har i anledning af foreningens
40 års jubilæum udskrevet en plakatkon¬
kurrence. Samlet præmiesum 17.500 kr.

Indleveringsfrist for forslag 14. juni
1985. Konkurrencebetingelser fås fra Red
Barnet. Brogårdsvænge 4, 2820 Gentofte.
Telf.: (01)68 08 88.

Årets legepladskonference
I samarbejde med Boligselskabernes
Landsforening afholder Dansk Legeplads
Selskab igen i år en konference på Ha¬
raldskær. Konferencen finder sted fra 29.
sept. til 2. oktober, og konferencetemaet
vil være: Børn, unge og voksnes fritid i
boligområder.

Program udsendes i august fra Boligsel¬
skabernes Landsforening, Studiestræde
50,1554 Kbh. V. Tlf. (01) 11 11 22.

Bøger modtaget i redaktionen
Detailhandelen i den fysiske planlægning.
Kommuneplanorientering nr. 13. Plan¬
styrelsen. 1985. 30 kr.

Knud Pihl: Flyveaske i belægningstyper
til stier og veje Statens Vejlaboratorium.
1984. Gratis notat.

Udbuds- og anlægsforskrifter for jord¬
arbejder. Vejregeludvalget. Vejdirekto¬
ratet. 1984.

Heder i Århus amt - biologiske forhold
og fredningsværdier. Vedlagt en kortfat¬
tet vejledning om kunstige damme. Amts-
fredningskontoret. Århus amt. 1984.

Svenska bostadsmåssan 1985- Bo 85
Forsommaren 1985 kommer Upplands
Våsby utanfor Stockholm att bli en sam¬
lingspunkt for information och debatt om
bostaden och boendets villkor. Då anord-
nas dår en bostadsmåssa (Bo 85) under
tiden 22 maj-19 juni på temat »Bygg for
gemenskap«. Måssan år oppen dagligen
kl. 10-18, onsdagar, torsdagar, kl. 10-21.

Bo 85 består av tre delar:
- Bostader i småhus och flerbostadshus.
- Utstållningar
- Konferencer och seminarier.
I måssans egen regi ordnas fyra konfe¬

renser kring foljante teman:
I Så bygger vi Sverige
II Byggande och boende - igår, idag, i

morgon
III Utveckla den gemansamma bostads-

miljon
IV Så demokratiserar vi boendet
Inom sjålva utstallningsområdet i Upp¬

lands Våsby pågår flera spånnande ny-
och ombyggnadsprojekt med exempel på
takterrasser, inglasade gårdar m.m. På
Runby Backar anvånds ett byggsystem
som ger maximala mojligheter att anpassa
bebyggelsen till terrången.

Information: Bo 85 :s måsskansli:
Goran Hellsten, Bo 85, Bostadsdeparte-
mentet, 10333 Stockholm. Tel 08 - 763
3532.

Fest och vardag i stadens uterum,
konference på Bo 85 ,

år temat for en konferens som arrangeras
den 3-4 juni i samband med bostadsmås¬
san Bo 85. Konferensen vånder sig till alia
som år engagerade av frågor som ror den
yttre miljon. Den anordnas gemensamt av
Landskapsarkitekternas Riksforbund
(LAR), Sveriges Trådgårdsanlåggnings-
forbund (STAF) och MOVIUM-sekreta-
riatet vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

I konferensprogrammet ingår åven
besok på utstållningsområdet och presen¬
tation av vad som hånder med utemiljon
på Bo 85. Hår visas naturanpassat byg¬
gande, inglasade gårdar samt resultatet av
gott samarbete melian projektor och an-
låggare.

Deltagande i konferensen kostar 1450
kr. Sista anmålningsdag år den 10 maj.
Program och upplysningar kan fås genom
Lena Larsson, STAF (040-756 20) eller
Kjell Nilsson, MOVIUM (040-5000).

Sikkerhedsbestemmelser for

legepladsudstyr
Dansk Standardiseringsråd har henvendt
sig til en lang række institutioner, der¬
iblandt Dansk Legeplads Selskab, og
meddelt, at man vil oprette et ny standar-
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diseringsudvalg S230 - Sikkerhedsbestem¬
melser for legepladsudstyr. Dansk Lege¬
plads Selskab er naturligvis meget villige
til at indtræde i dette udvalg.

Det bliver i første omgang et spørgsmål
om at få udarbejdet retningslinier for
legepladsers indretning, f.eks. legered¬
skabers relative indbyrdes placering (fri¬
afstand), underlagets beskaffenhed
m.m., samt at få udarbejdet forslag til DS-
publikationer vedrørende krav og prøv¬
ningsmetoder for legepladsudstyr.

Udvalget skal endvidere undersøge
mulighederne for at udarbejde retningsli¬
nier for vedligeholdelse af legepladsud¬
styr.

Kilde: Nyt fra Dansk Legeplads Sel¬
skab, nr. 12-84.

Gartnerinfo
Gartnerinfo er en informationstjeneste, i
hvis Fællesudvalg der sidder repræsen¬
tanter for Landbohøjskolen (Havebrug¬
sinstituttet), Havebrugscentret (Årslev),
Gartnerskolerne og Dansk Erhvervsgart¬
nerforening.

Fællesudvalgets formål er at fremme
kendskabet til uden- og idenlandske for¬
søgsresultater og erfaringer vedrørende

gartnerierhvervet. Fællesudvalget blev
oprettet i 1969 og har domicil i Gartnernes
Hus.

Gartnerinfo orienterer om den faglige
udvikling i ind- og udland i Væksthusinfo,
Grønsagslnfo og Planteskolelnfo, og ud¬
giver på eget forlag bøger for fagfolk.
Heraf kan nævnes: Plantenavne - navn-

givningsregler, Frugt- og bærdyrkning,
Sorter af frugt og bær.

Kilde: Gartnerinfo, Anker Heegårdsga-
de2, 1572 Kbh. V. Tlf. (01) 15 85 30.

Fritidskonsulent i Boligselskabernes
Landsforening
Boligselskabernes Landsforening har op¬
rettet en ny stilling som fritidskonsulent.

Vagn Olsen, der er formand for Dansk
Legeplads Selskab, landsformand for Frie
Børnehaver og Fritidshjem og tidligere
rektor ved Dansk Fritidshjemsseminari-
um, har tiltrådt den nyoprettede stilling.

Udbuds- og anlægsforskrifterfor
jordarbejder
Udbuds- og anlægsforskrifter for jordar¬
bejder er udarbejdet i medfør at §6 i lov
om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr.
585 af 20. november 1975 med senere

ændringer). Forskrifterne udsendes til in¬
formation, og de kan anvendes ved udar¬
bejdelse af udbudsmateriale for entrepri¬
ser, der omfatter udførelse af jordar¬
bejder.

Materialet består af fem dele: en vej¬
ledning, en almindelig arbejdsbeskrivel¬
se, et paradigma for tilbuds- og afreg-
ningsgrundlag samt et paradigma for til¬
budsliste.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres
hos Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet,
Havnegade 27, Postboks 2169, 1016 Kø¬
benhavn K, tlf. (01) 11 33 38.

Katalog fra Hitsa-Hejls
Firmaet Hitsa-Hejls i byen Hejls i Christi¬
ansfeld kommune har udsendt et katalog.

Kataloget indeholder et bredt udbud af
cykelstativer, borde, bænke og cykel¬
skure.

Firmaet Hitsa-Hejls er et ret nystartet
firma, men firmaets stab har mange års
erfaring inden for fremstilling og salg af
cykelstativer, bænke m.m.

Yderligere oplysninger: Hitsa-Hejls. Sø¬
ren Jessensvej 4, 6094 Hejls. Telf: (05)
57 41 55.

DANMARK, HAGS LEGEPLADSER. Symfonivej 15, 2730 Herlev. Telefon: (02) 92 15 00. FINLAND, OY/-TRADING, Kuriiritie 118,
01510 Vantaa 51, Telefon: 90 870 1155 NORGE, CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Grefsenvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: (02) 15 80 50.

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY
Namn

Foretag :
Adress

Postadress

Tel..

J3arn behover lekmiljo med många
mojligheter. Den ena stunden vill man
vara indian och storma fortet.
Nasta har man behov av stillsamt spel.
Hags har tankt på allt och utvecklat
en lång rad intressanta nyheter som
du måste se. Alla bygger på kvalitet-
funktion-sakerhet.

Hags nya katalog ar ett uppslagsverk
och en idékalla nar spannande och
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kommer den direkt.

HAGS AB, Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30
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Vækst & anlæg
Den grønne fagmesse »Vækst & anlæg«,
afholdes for 3. gang i Fyns Forum i dagene
6.-7. juni.

Arrangementet dækker hele det grønne
område, dvs. anlægsgartnere, stads- og
kommunegartnere, kirkegårdsledere,
landskabsarkitekter og eksperter fra am¬
ter og kommuner.

I forbindelse med udstillingen vil der
begge dage være maskindemonstration,
herunder specielt udstyr til græsklipning
og kratrydning.

Samtidig arrangeres fagkonferencer
med emner af aktuel betydning:

Viceforstander Flemming Yndgaard
fra Nordisk Genbank i Alnarp, Sverige,
taler om etableringen af en nordisk
genbank.

Forsøgsleder Per Nystrom, Alnarp,
bringer nyt om alternative midler til
ukrudtsbekæmpelse med naturlige og
kunstige jorddækningsmaterialer, og in-
formationssekretær Frank Heindorf, Sta¬
tens Planteavlsforsøg, om formidling af
forskningsresultater inden for det grønne
område.

Biologen Ole Riger-Kusk, Hedeselska¬
bet, viser funktionsprincipper i og anlæg
af rodzoneanlæg, som naturlige rens¬
ningsanlæg.

Landskabskonsulent Asger Kous-
gaard-Larsen, Kolding, kommer med et
indlæg om plejeplanlægning og maskin-
valg til boligområder.

Yderligere oplysninger om Vækst & an¬
læg: Michael Nielsens LDA, tlf. (01)
74 94 00 eller Gert Jepsen, Fyns Forum,
tlf. (09) 15 55 00.

Messer i Køln

22.-24. september 85: International have¬
brugsmesse og samtidig hermed SPO-
GA, international fagmesse for sportsar¬
tikler, campingudstyr og havemøbler.

6.-7. november 85: AREAL, premiere
på en international fagmesse om planlæg¬
ning og formgivning og pleje af have og
landskab. Samtidig hermed afholdes s+b,
en international udstilling om sportsan¬
læg, svømmebade og fritidsanlæg.

Sommerjob
Landskabsarkitekt med uddannelse fra

Edinburgh University (M. Phil. i Lands¬
cape Architecture) og et års erhvervserfa¬
ring ønsker at arbejde i Danmark i perio¬
den juli til oktober i år.

Henvendelse: Fiona Robertson. Project
80's. 18 Albion Street. Glasgow. Scotland.
Tlf: 941227 5151.
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Kommunal grøn politik
Af Arni Steinar Johannsson

Akureyri's beliggenhed ved Eyjafjordur på Is¬
lands nordkyst.
■ Akureyri located by Eyjafjordur on Iceland's
north coast.

Når man skildrer kommunal grøn politik i
Island, er det straks nødvendigt at gøre
sig den økcjnomiske og samfundsmæssige
omvæltning klar, som har fundet sted i
løbet af den seneste menneskealder. Det
islandske samfund har på ganske kort tid
ændret sig, fra at være et fattigt bonde¬
samfund, til en velhavende industrina¬
tion, hvor det daglige liv er identisk med
dagliglivet i de øvrige nordiske lande.

Omkring århundredeskiftet begynder
interessen for havebrug for alvor. I året
1903 stifter Landbrugsforeningen i Eyja-
fjørdur en forsøgsstation i Akureyri, hvor
man forsøger sig med træarter og grønsa¬
ger til anvendelse under islandske for¬
hold. I året 1912 stiftede Kvindeforenin¬

gen i Akureyri byens »Lysthave« (Lysti-
gadur Akureyrar), som nu er byens bota¬
niske have. På denne tid er det fortrinsvis

privatpersoner i Reykjavik og Akureyri,
som forsøger sig på havedyrkningsom¬
rådet.

Reykjavik er den først islandske kom¬
mune, der ansætter en havebrugskonsu¬
lent i 1934. Først satses dog fortrinsvis på
konsulentarbejde for private, men kom¬
munen går så småt i gang med mindre
parkanlæg. Målbevidst grøn politik star¬
ter i 1943, og i 1955 oprettes Stadsgartner¬
nes Kontor i kommunalt regi.

I Akureyri oprettes Stadsgartnernes
Kontor i 1958, men forinden nød kommu¬
nen godt af konsulentbistand fra Land¬
brugsforeningens forsøgsstation, og fra
1947 ansættes gartnere i sommerperioden
til udførelse af specielle opgaver.

Indtil midt i tredserne er Reykjavik og
Akureyri de eneste kommuner på Island,
som beskæftiger gartnere på helårsbasis
til udformning og udførelse af grøn
politik.

I den typiske islandske fiskerby er den
grønne aktivitet indtil midt i halvfjerdser¬
ne koncentreret omkring »parken«
(Skru5gar5inn), men egentlig grøn poli¬
tik findes ikke. »Parken« var - og er - som
regel passet, og mere eller mindre finan¬
sieret, af private organisatoner. I denne
sammenhæng må man tage den enorme
opbygning af boligmassen, der er sket de
sidste 30 år i betragtning. Kommunerne
har haft svært ved at følge med, og den
almindelige betragtning har været, at det
grønne kunne vente. Så sent som i 1970 er
bykommunerne stolte, hvis de har nået at
asfaltere og lave fortov på hovedgaden.

I de seneste 10-15 år er kommunernes
interesse for en massiv indsats på det
grønne område steget væsentligt. Statens
Gartnerskole uddanner anlægsgartnere,
og mange får ansættelse ved kommuner¬

ne, og et øget antal landskabsarkitekter -
uddannet i udlandet - lægger hovedli¬
nierne for et forøget antal kommuner.
Forøget mulighed for at benytte fagfolk
har gjort det muligt for flere og flere
kommuner at påbegynde en målbevidst
grøn politik.

Grøn politik
For at give et eksempel på kommunal
grøn politik i Island, kan vi'se, hvorledes
denne har været ført ud i livet i Akureyri
kommune. I 1979, da planen træder i
kraft, er situationen denne:

- Byarealet er fordobelt fra 1970.
- Indbyggertallet er steget fra 10.000 til

14.000.
- Ingen nye grønne anlæg er etableret.

Byens grønne områder består af den bo¬
taniske Have og tre mindre anlæg i den
gamle bykerne.

- Kommunen anvender 0,8 pet. af bud¬
gettet til de grønne arealer. Indtil nu er
begrebet grøn politik lig med »vedligehol¬
delse af de eksisterende arealer«.

Den grønne politiks idé bygger på,
inden for så kort tid som muligt at nå
resultater i alle nye byggeområder. I den
forbindelse tilsigtes det i grove træk at se
20 år frem i tiden - den tid som byens
generalplanlægning omfatter. Målet var,
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omfatter 100 ha., til skovdyrkning. Den¬
ne skovdyrkning lykkedes så vel, at Aku¬
reyri kommune i 1972 købte området og
åbnede det for offentligheden. I den nye
grønne plan er regnet med en forøgelse af
dette areal, således at skovdyrkningsom¬
rådet kommer til at omringe selve byen.
Der arbejdes for tiden med udbygning af
et net af gangstier. Disse stier er oplyste
og bruges om vinteren til skisport. Inden
for området har Akureyri Golfklub sine
baner, og Hesteavlsforeningen har sine
stalde der. Også ridestier er planlagt.
Senest i 1984 blev området forøget med
150 ha.

I Akureyri er det lykkedes at følge den
kurs, blev blev afstukket i 1979.1 løbet af
de fem år er der således blevet plantet ca.
30.000 træer årligt i byens offentlige area¬
ler under de tre ovenfor nævnte grupper,
og inden for bykernen er ca. 20 ha årligt
udlagt- med græs i nybygningsområder og
ved vejarealer.

2

at i denne periode skulle 3-5 pet. af
budgettet anvendes til grønne områder.
Samme mål var sat for offentlige institu¬
tioner, børnehaver og legepladser.

De grønne områder er fordelt i tre
grupper efter vedligeholdelsesniveau og
dermed omkostninger: A, parker og an¬
læg, B, åbne arealer, C, byens umiddel¬
bare omgivelser.

Parker og anlæg
I byen er syv områder, som henhører
under parker og anlæg. Af disse syv var de
tre i forvejen i den gamle bydel. Fire nye
blev planlagt i de nye kvarterer, og det
sidste blev anlagt i år. Parker og anlæg er
de områder i byen, som har det højeste
vedligeholdelsesniveau, og der er regnet
med at have et rigt udvalg af blomster og
prydbuske.

Åbne arealer
Under gruppen åbne arealer henhører

Byens umiddelbare omgivelser
I 1952 påbegyndtes skovdyrkning på går¬
den »Kjarni«, et område som ligger mel¬
lem den egentlige bykerne og kommu¬
nens sydlige grænse. Skovbrugsforenin¬
gen i Eyjafjørdur fik dette område, som

store grønne arealer inden for bygrænsen,
arealer som er beregnet til udendørs akti¬
viteter. Det er for en stor del områder,
som på grund af landskabets udformning
er ubebyggelige. Det største af disse om¬
råder er området langs Glerå (foss) midt i
byen og Bæjarbrekkurnar (skrænter),
som når fra bymidte til byens sydlige
udkant. I disse områder er hovedvægten
lagt på opbygning af et net af gangstier og
faciliteter til udendørs aktiviteter f.eks.
boldbaner, legepladser og små koloniha¬
ver til dyrkning af grønsager. Endvidere
dyrkes træer på disse områder. Området
»Bæjarbrekkurna« omfatter Arboretum
Akureyri som blev stiftet 1982.

AKUREYRI

EYJAFJOROUR

AKUREYRI

EYJAFJOROUR
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1. Plantning i nye boligområder.
2. Gågaden i Akureyri projekteret af stadsgart¬
neren. Foto Bjorn Johannesson.
3. Vejplantning afpil
4. De grønne områder fordelt i tre grupper efter
vedligeholdelsesniveau.
5. Rønnebærtræer og birk i den ældre del af
Botanisk Have.
■ 1. Planting in new housing area.
2. Pedestrian street in Akureyri designed and
executed by The Parks Department.
3. Roadside planting with willow.
4. The green open space areas divided into three
groups in accordance with maintenance levels.
5. Rowan and birch trees in the older part of
The Botanic Gardens.

5

Byplan
Når man ser på udviklingen i Akureyri de
sidste fem år, går det op for én, hvor store
beløb det ville have været muligt at spare,
og hvor meget bedre resultater, det ville
have været muligt at opnå, hvis land¬
skabsarkitektens position i byplanlægnin¬
gen havde været stærkere end tilfældet er.
Det er gældende for alle kommuner på
Island, at udviklingen har været eksplo¬
siv, og at der først og fremmest har været
sørget for byggegrunde og gader, og de
grønne områder har været overladt til
tilfældighederne. I kampens hede er
grønne områder blevet ødelagt med ma¬
skiner - områder, som bevaret med sit
oprindelige landskab og beplantning ville
have været langt den bedste løsning. Nu
må disse områder planlægges påny og
opdyrkes med store omkostninger til
følge.

Det er essentielt, at arbejdsmetoderne
ved udarbejdelse af byplaner på Island

bliver ændret. Den arktiske natur kræver

særlig omhu, og dette må tages i betragt¬
ning ved placering af bebyggelse i land¬
skabet.

Ligeledes må det tages med i betragt¬
ningerne, at Island er et relativt stort
land, og mulighederne for plantedyrk¬
ning varierer fra område til område. Såle¬
des er det muligt i Akureyri at arbejde
med træer, som på 10 år udvikles godt og
når 4-7 meters højde, mens det ved ky¬
sten, f.eks. i Keflavik er helt andre vækst¬
betingelser, der skal tages hensyn til ved
udarbejdelse af byplaner.

For en nation der i så stor udstrækning
som Island søger uddannelse som plan¬
læggere og ingeniører i udlandet, er det
nødvendigt at folk sætter sig ned og tæn¬
ker sig om to gange, inden de begynder
deres arbejde ud fra de betingelser, som
de har lært i uddannelsesforløbet.

Indtil 1970 arbejdede kun to landskabs¬
arkitekter på Island, men siden er der

hvert år kommet nye til. Det er nødven¬
digt for kommunalbestyrelserne på Island
hurtigt at gøre sig bevidste om, at land¬
skabsarkitekternes faglige viden er nød¬
vendig for byplanlægningen - derved spa¬
res store beløb, og de får en smukkere by.

Fremtiden
Som tidligere nævnt er den bevidste grøn¬
ne kurs på Island ikke gammel. I stor
udstrækning mangler kommunalbestyrel¬
sernes forståelse for nødvendigheden af
at investere for at kunne opnå resultater
på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at
der bliver brugt tid og kræfter på boligom¬
rådernes placering i landskabet og i nye
kvarterers projekteringsfase på at vælge
og afsætte områder til udendørs aktivite¬
ter. Islandske kommunalbestyrelser har
store opgaver foran sig. Interessen er til
stede, og vi vil sikkert se store fremskridt
over hele landet de næste år.

Arni Steinar Johannsson, stadsgartner i Akureyri.
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Reykjaviks kirkegårde
Af Einar E. Sæmundsen

Det følgende er for en stor del en historisk
oversigt, hvor jeg har søgt at samle årstal
og begivenheder, der er knyttet til kirke¬
gårde i Reykjavik.

Samtidig har jeg beskrevet kirkegårds¬
kulturen i Reykjavik, helhedsindtrykket
af kirkegårdene og planlægningen af de
enkelte kirkegårde.

Gravskik på Island
Gennem århundreder var det mest almin¬

delige i Island, at kirke og gravplads hørte
sammen. Tidligere, da sogn og kommu¬
ner ikke var så folkerige og afstanden
mellem bostederne større, lå kirker og
kirkegårde mere spredt.

Fra kristendommens ældste tid findes
der bestemmelser om begravelse og
gravpladser. På grund af den nære samhø¬
righed også indenfor kirkelivet gjaldt de
samme love og regler i Island, som i
Norge og Danmark. Den islandske grav¬
skik var derfor den samme som i det

øvrige Norden.
I dette århundrede kom først lov om

anlæg og vedligeholdelse af kirkegårde i
1901. I 1932 kom en ny lov om kirkegår¬
de, den stillede blandt andet større krav
til kommunernes deltagelse. Kommunen
skal skaffe brugbart areal inden for kom¬
munegrænsen, og sørge for materialer til
anlæg af veje og dræning. Endelig skal der
ifølge denne lov udarbejdes en plan i mål
1:2000 for alle nye kirkegårde og ved
udvidelser af ældre.

I 1963 kom den nugældende lov om
kirkegårde. Nyt i den er, at der skal
oprettes et planlægningsnævn for kirke¬
gårde, og at der skal ansættes en kirke-
gårdskonsulent for hele Island. I loven
indføres også minimumsbestemmelser
for gravstedsstørrelser. Fredningstiden er
75 år. Enkeltpersoner kan disponere over
4 grave, når nogen dør. Derved er 3
pladser reserveret familien.

Dette medfører, at begravelsesarealet
hurtigt bruges op, og der stadig begraves
på de først ibrugtagne arealer.

I dag disponeres der over 2,2 grave ved
hver begravelse på den nyeste kirkegård.
90 pet. af al begravelse i Reykjavik er
kistebegravelse, medens 10 pet. er kre¬
mation. Forholdet mellem kistebegravel¬
se og kremation har ikke ændret sig de
sidste 20-30 år. Reykjaviks kirkegårde
styres i dag af et nævn, bestående af en

repræsentant fra hvert sogn.

Gamle kirkegårde i Reykjavik
Perioden fra 1000 til 1786 dækker tiden
fra kristentro blev vedtaget, og indtil
Reykjavik by fik rettigheder som køb¬
stad. Man kender i dag otte steder i
Reykjavikområdet, hvor der har stået
kirke og været kirkegård. Breidholtsgård,
Holmurgård, Engø og Gufunesgård er
alle gamle kendte steder, hvor der har
været kirke samt kirkegård i ovennævnte
periode,men i dag findes kun meget små
spor i landskabet efter dem. Nesgård på
Seltjarnarnes, Laugarnesgård, Vidøs
gamle klosterkirkegård og Reykja¬
vikgårds gamle kirkegård har været i brug
op til det attende århundrede.

Laugarnesgård blev nedlagt omkring
1786. Det siges dog, at seks franske sø¬
mænd, som var blevet indlagt på spedalsk¬
hedshospital og døde, blev begravet her i
1871. Stedet ligger lige op til en af ringve¬
jene ved byens udkant. Kirkegårdens
gærde kan stadig anes, men området ser
forsømt ud.

Gufenesgård kirkegård havde man -

ligesom flere af de andre - blot en skil¬
dring af, uden at kirkegården kunne sted¬
fæstes. Men da man for omtrent tyve år
siden skulle udvide en kunstgødningfa¬
brik, kom man til at grave ind i kirkegår¬
den. Det blev besluttet at samle alle rester

fra kirkegården og plaeere dem i en min¬
delund på fabrikkens grund. Mindelun¬
den fik form efter den gamle kirkegård,
cirkelrund og bygget op af jord og sten.
Reynir Vilhjålmsson var landskabsarki¬
tekt.

Kirkegården ved Adalsræte
Reykjavikgårds kirkegård kaldes også
kirkegården ved Adalsræte. Man mener,
at kirkegården har været i brug helt fra år
1000 til omkring 1840, 30 generationer af
Reykjavik-boere hviler der.

Da Altinget omkring år 1000 vedtog, at
alle skulle være kristne, boede derpå Rey¬
kjavikgård en mand, der hed Thormod,
søn af Thorkell »Måne«. Sådanne folk fra

Altinget måtte være foregangsmænd og
vise andre tvetroende landsmænd et godt
eksempel. Thormod byggede en kirke på
sin gård straks efter vedtagelsen i Altin¬
get. Kirken blev placeret lige foran går¬
dens bygninger. Med den nye kultur fulg¬
te, at man begravede de døde rundt om
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1. Konstrueret fugleperspektiv af Reykjavik
1786, året som Reykjavik fik købstadsrettighe¬
der. Kirken og den gamle kirkegård ligger ved
venstre side af den lille hovedgade. Aage Niel¬
sen-Edwin har konstrueret billedet 1976 efter en
tegning afRasmus Lievogs fra 1787.
2. Mindesmærke efter den gamle kirkegård i
Gufunes opført omkr. 1970, rundformet som de
gamle kirkegårde oftest var og bygget afsten og
jord, med en klokkeport bygget over ind¬
gangen. Foto: Reynir Vilhjalmsson.
■ 1. Constructed bird's eye view of Reykjavik,
1786 - the year that Reykjavik was given the
status ofprovincial center. The church and the
old church yard are situated on the left hand side
of the little main street. Aage Nielsen-Edwin
constructed the picture in 1976 from a drawing
executed by Rasmus Lievogs in 1787.
2. Monument to the old church yard in
Gufunes, built c. 1970, circular in form as most
old church yards are and built of stone and
earth, with a bell gate at the entrance. Photo:
Reynir Vilhjalmsson.

Kirkegårde i Reykjavik efter 1786. ■ Church yards in Reykjavik after 1786s 1:120.000.
A. Reykjavikgård kirkegård. B. Sudurgata kirkegård. C. Fossvogur kirkegård. D. Gufunes
kirkegård.

kirken. Senere anlagde man et gærde
rundt om kirkegården.

Reykjavik sogn var ikke folkerigt i
perioden op til 1786. Denne kirkegård var
derfor i brug helt op til 1838, altså i godt
800 år. Man mener, at den oprindelige
størrelse var omtrent 40 X 40 meter, ud
fra det synspunkt, at langsiden på kirke¬
gården, der vendte mod høvdingegården,
skulle være af samme længde som denne.
Senere udvidede man gravpladsen mod
øst, så den i sin fulde udstrækning var 40
X 80 meter. 'Kirkegården blev afgrænset
af et stengærde for at holde husdyr væk.
De enkelte grave var græsdækkede. Sene¬
re opsattte man kors og mindesmærker af
sten. I overensstemmelse med befolknin¬

gens kår havde kirkegården et meget
nøjsomt udseende. Efter 1838 hører man
op med at begrave på den gamle kirke¬
gård. Den forfalder langsomt, og i årene
omkring 1880 bruges kirkegården til
høslæt.

11883 starter en ny fase i Islands kultur¬
historie, da havebrug og dyrkningsforsøg
af alle slags vækster begynder i Reykja¬
vik. Den gamle kirkegård vælges som
stedet, hvor dyrkningsforsøgene sættes i
gang.

Den danskfødte læge og gartner G.
Schierbeck, landslæge på Island, fik un¬
der protest fra mange af byens borgere
kirkegården udstykket som have til sin
nye bolig. Schierbeck starter straks sine
forsøg med dyrkning af nyttevækster,
prydplanter samt træer og buske. Det er
sagt om ham, at han lærte islændingene at
spise rabarber. Dyrkningsforsøgene blev
skildret i to store artikler fra 1886 og 1893.

De tidlige kirkegårde i Reykjavikområdet op til 1786. ■ The early church yards in the Reykjavik
area, up until 1786. 1:120.000. A. Reykjavikgård kirkegård. B. Nesgård kirkegård. C.
Laugarnesgård kirkegård. 3. Gufunesgård kirkegård. E. Breidholtsgård kirkegård. F. Hol-
murgård kirkegård. G. Engø kirkegård. H. Vidø kirkegård.
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Når man læser artiklerne i dag, er det
forbløffende at se, hvor omfangsrige for¬
søg, han har gjort, og hvor nøje hans
resultater svarer til senere erfaringer. I de
11 år han var landslæge på Island hentede
han faglig såvel som økonomisk bistand
fra mange steder i verden.

Schierbeck stiftede med mange andre
det islandske haveselskab i 1885 og i 1895
udgives for første gang haveselskabets
årsskrift, som med enkelte afbrydelser er
udkommet siden. Hans indsats på det
gartneriske område fik den indflydelse, at
unge islændinge rejste ud for at uddanne
sig på det havebrugsmæssige område.

To af de træer han plantede står endnu
på den gamle kirkegård. Den ene er en
Salix pentandra, som sandsynligvis stam¬
mer fra Danmark. Dette piletræ har været
modertræ til de Salix pentandra, man ser
overalt i Reykjavik, også som hækplante i
nyere villakvarterer. Det andet træ er en
Sorbus intermedia.

Senere overgik haven til byfogeden, og
var indtil 1940 en af byens største og
smukkeste. haver. Under krigen åbnes
haven som offentligt areal med græsfla¬
der, blomsterrabatter og grusede stier.
Karakteristisk for den tid er, at man

bruger lavasten som afgrænsning mellem
stier og græs og blomsterbede.

1 1973 omlægges området til en flisebe¬
lagt plads med forhøjede græs- og plante¬
felter. Enkelte gamle gravtavler placeres
på pladsen og antyder områdets oprinde¬
lige brug.

Kirkegården ved Sudurgata
I begyndelsen af 1800-tallet måtte man
finde et nyt sted til byens fremtidige kir¬
kegård, da det blev stadig sværere at finde
plads på den gamle kirkegård. Man øn¬
skede, at den nye kirkegård skulle place¬
res tæt ved den voksende by og forsøgte
derfor at finde et egnet sted i nærheden,
men intet steds var gravedybden tilstræk¬
kelig stor. Omsider fandt man dog et
egnet område, men det lå langt fra byen.

Det varede derfor mange år, inden den
første dristede sig til at henlægge en be¬
gravelse på kirkegården. Da fruen til
overdommeren i Reykjavik døde i 1838,
besluttede han at begrave hende som den
første på den nye kirkegård.

Kirkegården ved Sudurgata ligger på
toppen af en mindre skrænt syd for søen
Tjornin. Den er i dag en del af byens
centrum og er omtrent 3 ha stor.

Man startede med at grave i den del,
der vender ind mod byen, det nord-østli¬
ge hjørne. Siden er kirkegården vokset
mod vest med gentagne udvidelser. 11932
var der disponeret over hele området,

1. Fra den samme side som nedenstående fotos,
idag en flisebelagt plads, men de gamle træer er
stadigvæk på sin plads som et bindeled tilbage i
tiden. Foto: Einar Sæmundsen.
2. Reykjavikgårds kirkegård i Reykjaviks cen¬
trum. Billedet er taget 1897, to år efter at
landslæge Schierbeck rejste herfra. Man kan af
detfornemme noget afden frodighed og artsrig¬
dom, som haven har haft. Foto: Reykjavik
Bymuseum Arbæ.
3. Den samme synsvinkel som på foregående
billede, men taget i 1944. Schierbecks hus skim¬
tes mellem træerne. På dette tidspunkt er områ¬
det blevet et offentligt anlæg. Bygningen i bag¬
grunden er hovedsædet for post og telegraf.
Foto: Reykjavik Bymuseum Arbæ.

■ 1. From the same side as below. Today, a
paved place but the old trees are still there as a
link to the past. Photo: Einar Sæmundsen
2. Reykjavikgård church yard in the center of
Reykjavik. The photo is taken in 1897, two
years after Doctor Schierbeck had left. Some of
the luxuriance and plant variety can still be
appreciated. Photo: Reykjavik City Museum
Arbæ.
3. The same angle as the previous picture, in
1944. Schierbeck's house can be glimpsed
between the trees. By this time, the area had
become a public park. The large building in the
background is the headquarters of The Post and
Telegraph Office.
Photo: Reykjavik City Museum Arbæ.

4. Sudurgata kirkegård et kik langs nordmuren
med udsigt over Reykjaviks sø, Tjørnin. 1 bag¬
grunden de to kirker Frikirken forrest, og den
ikke færdigbyggede Hallgrimskirke i baggrun¬
den. Foto: Anna Fjola.
5. Fra den yngre del af Sudurgata kirkegård,
hvor man kan fornemme mere rumlige forhold.
Foto: Anna Fjola.
6. Den ældste del af Sudurgata kirkegård, hvor
man tydeligt fornemmer noget af den tæthed,
frodighed og forfald, som er nævnt. Læg mær¬
ke til de smalle og krogede stier. Foto: Anna
Fjola.

■ 4. Sudurgata church yard. A view along the
north wall over Reykjavik's lake, Tjørnin. In
the background two churches. Frikirken in the
foreground and, the still unfinished, Hallgrims¬
kirke behind. Photo: Anna Fjola.
5. From the newer part of Sudurgata church
yard with a greater feeling of space. Photo:
Anna Fjola.
6. The oldest part of Sudurgata church yard
where some ofthe closeness, fertility and decline
can be felt. Note the narrow winding paths.
Photo: Anna Fjola.
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i dag foregår der årligt omkring 40-50
bisættelser på kirkegården. I begyndelsen
blev der begravet meget tæt, traditioner¬
ne fra den gamle kirkegård blev videre¬
ført. Gradvist har man øget afstanden
mellem gravene og givet plads til gang¬
stier, først 50 cm brede, senere mere
bevidst anlagt med både stier og torve.

I starten af dette århundrede byggede
man en betonmur rundt om hele kirke-

gårdsområdet. Før den tid var kirkegår¬
den indhegnet af et stengærde mod nord
og et tømmerhegn mod de andre sider.

Brugen af vegetation har gennem årene
været meget sparsom, kun med enkelte
stauder. Det skyldes, at man har haft
svært ved at holde husdyrene ude. Først
efter at man fik et forsvarligt hegn, blev
der mulighed for vegetation. I tyverne og
trediverne tog tilplantningen af kirkegår¬
den fat. Et billede fra .krigen viser, at
trævækster ikke præger kirkegården. Den
virker helt ubevokset, kun med få spinkle
træer. I dag er kirkegården ved Sudurgata
karakteristisk ved de mange træer og
stedet giver det omkringliggende område
identitet og et rigere miljø.

De typiske træer på denne kirkegård er
birk (Betula pubescens), røn (Sorbus
aucuparia), Sorbus intermedia og sitka-
gran (Picea sitchaensis). Der findes også
enkelte løn, pil og lærk. Undervegetatio¬
nen er en frodig blanding af buske,
stauder og græs. For nyligt er miljøet på
Sudurgata kirkegård blevet skildret som
en mærkelig blanding af død, forfald og
frodigt liv, der givet stedet en helt speciel
stemning. Stedet har også ofte været in¬
spirationskilde for digtere og forfattere.
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1 1947 blev de indviet et nyt kapel med
krematorium, og der blev anlagt et urne¬
felt i nærheden af kirken, hvor der endnu i
lang tid vil være plads. Man har efterhån¬
den anlagt rummelige parkeringspladser.
Sidst i 70'erne måtte man bygge nye ka¬
pelsale, krematorium og lighus.

Ved de nye kapeller blev anlagt et
fælles torv i 1982-84. Ved udformningen
af torvet blev der lagt vægt på at skabe et
venligt miljø for de besøgende. Lave byg¬
ninger knytter de to kapeller sammen og
danner vægge på torvets tre sider.

Vegetationen udgør en væsentlig del af
torvets udseende. På den ene langside
står en fin gammel birkehæk, omkring 2
meter høj. Neden for hækken er der
blevet bygget en støttemur af beton. Den
øvrige vegetation er nyplantet, det er
popler op til 5 meter høje.

En stor del af torvet er asfaltdækket

køreareal, der om vinteren opvarmes ved
varmeanlæg, så pladsen kan holdes fri for
is og snedannelser. I tilknytning til torvet
er der anlagt en parkeringsplads, hoved¬
sagelig beregnet for præst, kor og kirkens
øvrige personale. Ud mod den trafikere¬
de vej er der bygget en lyddæmpende
vold, der nu er tilplantet.

Den nye Gufunes kirkegård
Da Fossvogur kirkegård i slutningen af
60'erne var ved at være brugt op, begynd¬
te man at se sig om efter et område til en
fremtidig, stor centralkirkegård i Reykja¬
vik. På grund af den store andel af kiste¬
begravelser og den lange fredningstid,
samt det stadigt voksende folketal i byen,
ønskede man at finde et stort sammen-

1. Set ned over det nye ankomsttorv bag Fossvo¬
gur kirke foran de to nye kapeller. På toppen af
betonmuren til højre i billedet kan man se den
gamle birkehæk, som er bevaret fra før. Al
anden vegetation er nyplantet.
Fotos: Einar Sæmundsen.
2. Fra Fossvogur kirkegård, de samme elemen¬
ter går igen som i Sudurgata kirkegårds yngre
del. Træmaterialet er tydeligt af nyere dato,
sitkagran og buske.

■ 1. View over the new entrance square behind
Fossvogskirke, in front of the two new chapels.
Above the concrete wall, on the right of the
picture, the old birch hedge is preserved. The
rest of the vegetation is new. Photo: Einar
Sæmundsen.
2. The same elements in the younger part of
Sudurgata church yard are repeated at Foss¬
vogur church yard. The trees are clearly of a
later date - sitka spruce and bushes.

hængende område. Man mente, at det var
økonomisk rigtigere at arbejde med et
stort samlet område i stedet for flere

Som landskabsarkitekt har jeg foreta¬
get den endelige planlægning af kirkegår¬
den. Først blev området drænet. I 1978
blev planen for kirkegården godkendt af
såvel styret for kirkegården, som Reykja¬
viks plannævn. Gufenes kirkegård skal
kunne bruges langt ind i det nye århun¬
drede, og vil, når den er helt taget i brug,
kunne rumme 60.000 grave.

Anlægsarbejdet startede i 1978, i 1980
blev kirkegården indviet, og siden 1982
har alle nye begravelser fundet sted på
denne kirkegård.
Einar E. Sæmundsen, landskabsarkitekt med tegne¬
stue i Reykjavik.

Kort over områder i Reykjavik omtalt i de øvrige artikler. ■ Plan viewing areas in Reykjavik
mentioned in the other articles. 1:120.000.
A. Konkurrenceområdet Arnarholl. B. Nordens Hus. C. Einar Jonssons skulpturhave. D.
Miklatun. E. Vidivellir og Vididalur.

mindre enheder. Dette medførte, at man

igen måtte lede udenfor den egentlige by,
og et stort sammenhængende område
nord-øst for byen blev valgt.

Ved den første udstykning i 1970 var
man ikke så fremsynet, at man indså, at
bebyggelsen i nær fremtid ville følge ef¬
ter. Man startede derfor med at udstykke
et areal på i alt 95 hektar, hvoraf kun
halvdelen var anvendeligt til begravelse. I
1976 blev området genudstykket til kirke-
gårdsmyndighederne, men da var områ¬
det indskrænket til 55 hektar.

Gufenes kirkegård ligger i en dalsænk¬
ning mellem to højderygge, som løber
næsten parallelt i retningen øst-vest.
Sænkningen er tørvemoseområde, og
blev tidligere brugt til høslæt og afgræs¬
ning. Kirkegårdsgrunden er langstrakt,
omkring 1500 meter lang og 500 meter
bred.

3. Fra den nye Gufunes kirkegård græsklædte
arealer med enkle kors eller stenmæler, kun
blomster eller buske på graven. I baggrunden
bygninger som hører til kirkegården.
Gufunes kirkegård 1:8000.
■ 3. From the new Gufunes church yard - grass
areas with single crosses or headstones, only
flowers or bushes on the graves. Church yard
buildings in the background.
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1. Kig ind i havens to hovedrum, der omgives af
gamle træer (birk og almindelig røn). Til højre
ser man en af de skulpturer, Einar selv placere¬
de i haven. Museumsbygningen ses i baggrun¬
den. Enkeltheden i haveanlæggets form og ma¬
terialer lader skulpturerne være det domineren¬
de element.
2. Einars kunstværker er meget detaljerede, så
det er nødvendigt, at man kan færdes rundt
omkring dem og nyde dem. Bag ved skulpturen
ses museumsbygningen og tårnetfra Reykjaviks
katedral.
3. Einar Jonssons skulpturhave. 1. Museum i
Einar Jonssons tidligere bolig. 2. Direktørbo¬
lig. 3. Glasbygning. 4. Ahorn. 5. Det indre
rum. 6. Eksisterende skulpturer inden omlæg¬
ningen.
4. En af de to skulpturer Einar selv placerede i
haven i 1940, »Havet«.

■ 1. View into the main room of the garden,
surrounded by old trees (birch and rowan). One
of the sculptures, positioned by Einar himself,
can be seen on the right of the picture. The
museum building can be seen in the back¬
ground. The simplicity of the form and mate¬
rials of the garden, allow the sculptures to be the
dominating element.
2. Einar's work is very detailed so that it is
essential to their enjoyment to be able to walk
around them. The museum and the tower of
Reykjavik cathedral can be seen in the back¬
ground.
3. Einar Jonsson's sculpture garden. 1. Museum
in Einar Jonsson's one time dwelling, 2. The
director's house, 3. Glassbuilding, 4. Maple,
5. The inner room, 6. Existing sculptures before
renewal.
4. One of the two sculptures placed in the garden
by Einar himself, in 1940-»The sea«.

3 4
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Den nyanlagte skulpturhave. Den fritstående
ahorn foran museumsbygningen med glastil¬
bygning. Man ser også »det indre rum«, af¬
grænset af de to 2 meter høje betonmure.
Hovedadgangsstier kan opvarmes, så haven
kan benyttes hele året trods sne og frost.
■ The newly laid out sculpture garden. The
solitary maple stands in front of the museum
building with glass extension. »The inner
room«, bounded by the two, 2 m. high concrete
walls, can also be seen. The main entrance paths
can be heated so that the garden can be used all
year round, despite snow andfrost.

Alle skulpturer er placeret, så man kan
færdes rundt omkring dem. Dermed kan
man grundigt studere de små detaljer, der
er så kendetegnende for Einars kunstvær¬
ker, og derved nyde dem, på den måde
Einar foretrak.

Enkeltheden er dominerende i form og
materialer - græs, flisebelagte arealer og
plantevalg. Der er intet, som distraherer
skulpturernes fremtræden. Skulpturerne
er det dominerende element i haven og
har været altbestemmende for udform¬

ningen.
Museets egen »Afstøbnings Fond« har

betalt for al den omlægning, man har
foretaget udendørs. Projektet blev udført
i sommeren 1983, og i juni måned 1984
blev Einar Jonssons skulpturhave åbnet
for publikum. Et skulpturmuseum må
være åbent, og en del må være ude i det fri
- det tiltrækker besøgende. Netop det er
sket med den nye skulpturhave.

Ragnhildur Skarphedinsdottir, landskabsarkitekt.
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Miklatun
en park i Reykjavik

Af Reynir Vilhjalmsson

Som dreng gik jeg ofte over Miklatun på
vej til kartoffelhavekolonien, som var øst
for græsmarken. Dengang var Miklatun
uden for bebyggelsen; der blev drevet en
slags svinefarm midt på græsmarken.

Men under og efter krigen skete der
samfundsændringer i landet som, medfør¬
te en hastig byudvikling i Reykjavik. Det
varede heller ikke længe, inden Miklatun,
med sine små svinestalde, var omgivet af
tætbyggede boligkvarterer.

I året 1958 blev der afholdt en konkur¬
rence om planlægning af en park på Mik¬

latun. Denne konkurrence blev vundet af
den kendte civilingeniør Sigurdur Thor-
oddsen.

Konkurrencen fik dog ingen betydning
for den endelige udformning af parken.
Da man i 1964 var rede til at gå i gang, var
det med et kort varsel og et ændret
program.

Det, at man gik i gang, kan takkes
digteren Einar Benediktssons 100 års
minde. I dette bestemte år - 1964 - skulle
en statue op at stå på Miklatun. Desuden
ville man hædre maleren Johannes Kjar-
val med at byge et museum, hvor man
jævnlig kunne vise hans billeder og afhol¬
de andre løbende kunstudstillinger. Det
blev også bestemt, at stadsgartnerens
gartnerstab skulle få sit hovedsæde på
Miklatun. Rammen om det hele skulle
være en park.

Arealet var en ca. 10 ha stor græsmark
med en hældning mod vest, som tiltager i
den østlige del og med det højeste punkt i

det nordøstlige hjørne. Højdeforskellen
er 15 meter. Syd for arealet er Reykjaviks
vigtigste og mest trafikerede vej, Mikla-
braut. Langahlfd, der danner østgrænsen,
er også meget trafikeret. Raudarårstigur i
den vestlige grænse er en vigtig, men en
roligere gade. Mod nord er Flokagata, en
boligvej.

Det blev til en rekreativ park. Hoved¬
elementet er tykke læbælter, som danner
rum af forskellig form og størrelse. Det
nord-østlige hjørne er moduleret op til et
amfiteater og en kælkebakke. I parken er
der også en fodboldbane, tidligere havde
man brugt græsmarken til boldspil. Der
blev også skabt rum, som skulle aktivise¬
res som legepladser, men disse rum er af
en eller anden grund aldrig blevet møb¬
leret.

Kunstmuseet »Kjarvalsstadir« fik en
central placering. Museets nærmeste om¬
givelser er udformet af husets arkitekt
Hannes Davfdsson.
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Miklatun, plan 1:1500. 1. Kjarvalsstadir kunstmuseum. 2. Stadsgartnerens materialegård. 3. Amfiteater og kælkebakke. 4. Boldbane.
5. Legeområde. 6. Parkering. 7. Blomsterhave.
■ Miklatun, plan 1:1500. 1. Kjarvalstadir Museum ofArt, 2. Chief Landscape Architect's depot, 3. Ampitheatre and toboggan slope, 4. Ball
field, 5. Play area, 6. Carpark, 7. Flower garden.

Midt i parken skal der ifølge planen
være en finhave med vand, blomster og
skulpturudstillinger. Denne vigtige del af
parken er endnu ikke udført.

Beplantningsplanen var måske noget
tilfældig. Et gartneri skulle nedlægges, og
der var en hel del planter af varierende
størrelse, der skulle væk. Disse blev flyt¬
tet ud i den nye park og plantet der, under
ledelsen af stadsgartner Haflidi Jonsson,
som har ansvaret for planens udførelse og
som overvågede planlægningen.

Ved udformning af læbælterne var der
lagt stor vægt på, at disse skulle være helt
lukkede forneden.

Dette blev opnået med klippet pil, til
fyldninger blev der plantet poppel (Popu-
lus trichocarpa), birk (Betula pubescens),
gran (Picea sitchaensis og forskellige for¬
mer for pil.
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Det var de forhåndenværende søms

princip, man brugte, men planterne vok¬
sede godt til, og på Miklatun er der i dag
en frodig bevoksning.

På Miklatun kan man finde læ, tage
solbad, gå tur, spille bold. Så snart sneen
falder, fyldes parken af kælkende og ski¬
ende børn. De voksne tager også skiene
frem. Det er blevet en tradition, at man
træner skiløb i parken. Der bliver endog
afholdt enkelte skistævner, hvor man læg¬
ger banerne ind og ud imellem træerne på
en ret så afvekslende måde.

Denne brug af parken er blevet til
spontant og uden nogen særlig tilskyndel¬
se fra parkvæsenets side, udover det at
pladsen er til stede.

Stadsgartnerens gartnerstab har sit ho¬
vedsæde på Miklatun, de er så godt gemt
bag en tæt bevoksning, at der ikke er

mange uvedkommende, som ved at de
holder til der.

Beplantningen plejes med omhu, skønt
man på en tid kunne synes, at saksen blev
brugt for flittigt, på den anden side må
pilen klippes meget, hvis den skal holdes
tæt.

Miklatun er i dag som et hus med
mange værelser, der står til disposition for
diverse formål. Nu, da der er skabt de
mange lægivende rum, er der forbedrede
muligheder for en videreudvikling af be¬
plantninger, og der er endnu plads til
programmering af aktiviteter inden for
parkens rammer. En sådan park bliver vel
aldrig færdig en gang for alle.

Reynir Vilhjalmsson, landskabsarkitekt med tegne¬
stue i Reykjavik.
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1+2. Den skålformede høj, vinter og sommer.
3. Sti i parken.
■ 1. +2. The bowl shaped hill, summer and
winter.
3. Path in the park.
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Vidivellir og Vididalur
Et områdefor hestesport i Reykjavik
Af Reynir Vilhjalmsson

Noget ganske særligt for Island er den
almene interesse for heste. Denne inter¬
esse spores langt tilbage i tiden. Gennem
århundreder var hesten nødvendig til
transport og al slags arbejde. I dag bruges
hesten kun til ridning. Det kan være lange
rejser på kryds og tværs af landet, eller
korte ture i omegnen. Andre bruger he¬
sten til sportsridning som idræt. Heste¬
sporten er blevet så betydningsfuld, at
man ikke kan komme udenom at tage
hensyn til den ved udarbejdelse af byplan
m.m.

For at forklare hvordan man kan holde

private rideheste i tusindvis i en by, må
der gives en kortfattet oversigt over et
almindeligt år for en ridehest i byen.

Den islandske hest er hårdfør og nøj¬
som, den kan tåle at stå ude hele året, hvis
blot den får nok at spise. Men ridehesten
bliver gerne taget i hus omkring novem¬
ber-december og holdes på stald, indtil
græsningsmarken grønnes, som regel i
begyndelsen af juni. I dette tidsrum får

hesten daglig pleje og en intensiv træning
ved rideture i omegnen. I juni slippes den
ud på græsningsmarken, som i de fleste
tilfælde er lejet fra en bondegård i byens
omegn. Hen gennem sommeren arrange¬
res der kortere eller længere rideture.
Efter at græsvæksten er holdt op i septem¬
ber, græsser hestene i ro, indtil de tages i
stald om vinteren. Det er således kun i
vinterhalvåret og hen på foråret, at heste¬
ne holdes i byen.

Tidligere var hestestalde tilfældigt pla¬
ceret ind imellem bebyggelsen, det gav
gnidninger og viste sig på mange måder at
være upraktisk. I de senere år er heste¬
sporten indpasset i byerne, ved at der
planlægges staldkolonier i byernes ud¬
kant, hvor der er gode muligheder for
ridning ud i terrænet. Ofte er ridevejene
grusveje med minimal trafik, men regulæ¬
re rideveje foretrækkes. Der findes ofte
også traditionelle ridespor fra ældre tid.

Staldbygningerne er for det meste pri¬
vat ejede. Hø bliver kø.bt, og hestene
passes og plejes af ejerens familie. Men
der er også mulighed for at leje staldplads
og pleje på foreningsbasis. Der eksisterer
alle mulige kombinationer og samarbejde

på dette felt, men forplejningen af heste¬
ne anses for en vigtig del af sporten.

I Reykjavik er efterspørgslen af stalde
meget stor, og behovet er langtfra dæk¬
ket. Det medfører, at hver enkelt familie
får plads til et begrænset antal heste, ca.
fire heste pr. familie. Men pladsen er godt
udnyttet, og et hus, der er beregnet for
fire heste, er gerne indrettet til seks heste.
Rækkehuse med fælles gærde og gød-
ningsbeholder er en økonomisk og popu¬
lær form.

Vidivellir og Vididalur er den største
staldkoloni i Reykjavik. Den blev grund¬
lagt året 1965, da man nedlagde en hel del
tilfældigt placerede stalde og samlede
dem på et sted. Siden er der sket en
enorm udvikling. Den viste oversigtsplan
er udført 1984. Takket være et nærliggen¬
de boligkvarter er der god busforbindelse
til den øvrige by.

Kolonien indgår som en del af et større
rekreativt naturområde »Ellidaå områ¬
det«, som følger en lakseelv gennem Rey¬
kjaviks østlige boligkvarter ud til den frie
mark.

Reynir Vilhjalmsson, landskabsarkitekt med tegne¬
stue i Reykjavik.
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1. Travbane og tilskuerpladser.
2. Hestenes plads.
3. Ridende i ødemarken.
4. Hestestalde.
■ 1. Sulky track and spectators area.
2. Horse area.

3. Horsemen in the wilderness.
4. Stables.

Oversigtsplan 1:12.000.1984.1. Travbane. 2. Tilskuerpladser. 3. Stalde.
■ Masterplan 1:12.000. 1984.1. Sulky track, 2. Spectators area, 3. Stables.

LANDSKAB 3 - 1985 65



Geologi og klima preger ethvert lands
naturlige byggematerialer. De forste inn-
vandrere i Island (landnåmsmenn) brakte
naturlig nok med seg hjemstedets bygge-
tradisjoner enten de var fra Norge eller
Irland. Byggetradisjoner og byggemateri¬
aler på vestkysten av Norge og på de Nord
Atlantiske oyer var meget like og stort
sett preget av tilgangen av stein, torv og
relativt lite tommer.

Etter hvert utviklet det seg en egen
byggestil i Island som var preget av til-
gjengelige materialer og klimaet.

Historien forteller at Island var bevokst
med skog da de forste innvandrere bosat¬
te seg der. Mye av denne skogen ble etter
hvert utryddet, dels på grunn av beite og
rovdrift (kuli og husbygging) og dels av
klimaforverring - faktorer som påvirket
hverandre med det resultat at landet ble

meget skogfattig.
De velstående fraktet tommer til

husbygging med seg bl.a. fra Norge, ofte
som spesielle vennegaver fra de norske
konger til islandske bondehovdinger. En

god del drivtommer ble også brukt til
husbygging. Etter hvert ble den typiske
islandske bondegård utviklet men for-
skjellig på Nor- og Sor-Island - noe som
skyldes bl.a. forskjellig nedborsmengde.

Byggematerialene var som sagt stein og
torv. Torven ble skåret og stablet opp på
flere forskjellige måter etter torvas art-
sammensetning og hvor i landet det var,
også om det var torv fra en »hoyfjellsmyr«
eller en »lavlandsmyr«.

Geologisk sett er Island et ungt land.
Det ble stort sett dannet ved de vulkanske
aktiviteter som preget Nord-atlanterhavs
området i tertiær tiden eller for ca. 70
millioner år tilbake. Hovedbergarten i
Island er det finkornige basalt, som i store
trekk består av feldspat (d.v.s. plagioklas,
olivin, pyroxen). Det er en »myk« berg¬
art, mens de hårde bergarter slik som
granitt og gneis ikke forekommer. Ero-
sjon i form av vind og vann nedbryter
effektivt disse bergartene, noe som resul¬
terer bl.a. i skrinn jord og store sand- og
lava-»orkener« uten nevneverdig vegeta-

sjon. I vår »siviliserte« hverdag egner mye
av disse bergartene seg dårlig som tilslags¬
materialer til betong, asfalt, oljegrus
m.m. Vi snakker om Blågry ti (blåstein),
Grågryti (gråstein) og lavastein.

Likevel er disse bergartene blitt brukt
gjennom århundredene og brukes også i
dag, både til husbygging og innhegning.
Selv om de gamle torvhusene forsvinner
etter hvert og ny moderne tysk-, dansk-,
engelsk-inspirert byggestil kommer i ste¬
det, så er de gamle byggemetoder og
materialbruk forsokt bevart så godt det
lar seg gjore. For det forste er en del
gamle bygninger fredet som Nasjonalmu-
seet tar hånd om, og for det andre blir mye
av de gamle stein- og torv»gjerdene«
brukt i forbindelse med hage- og land-
skapsplanlegging i vår tid.

I et land hvor en stadig mangler le og
ikke altid kan basere seg på romdannelse
av vegetasjon, så er torv- og steinmurer et
takknemmelig element å ty til.

Au&ur Sveinsdottir, landskapsarkitekt F.I.L.A.

1. En ny kirkegård i Porldkshdfn (Syd-Island).
Murene er av lavastein. - Landskabsarkitekt
Reynir Vilhjalmsson.
■ /. A new church yard in Torlakshøfn (south
Iceland). The walls are built of lava stone.

Islandske byggematerialer
Af Audur Sveinsdottir
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2. Grenjadarstadur, en gammel gård på Nord-
Island, stein, torv og tommer - godt tilpasset
terrenget.
3. Gården Glaumbær på Nord-Island. En ty¬
pisk torvmur, »klambra« hvor selve torva snur
ut.

4. En torvljå, »einskceri« - redskap en brukte
for å skjære torva med.
5. En »fjarrett« - inngjerdingfor sauene hvor de
ble samlet sammen når de kom nedfra hoyfjellet

om hosten. I midten en »almenning« og »dil-
kar« der ut ifra. Hver gård hadde som regel sin
egen skillefold.
6. Torv- og steinmur i en nyanlagt børnehave i
Reykjavik. Fotos: Audur Sveinsddttir.

■ 2. Grenjadarstadur, an old farm in north
Iceland. Stone, peat and timber - well adapted
to the terrain.
3. From Glaumbær farm in north Iceland. A

typical peat wall, »klambra« where the clods are
turned outwards.
4. A scythe, »einskari«, used to cut peat.
5. A fold, »fjarrett« - a pen for the sheep when
they are rounded up and brought down from the
mountains in autumn. In the center, an »almen¬
ning« and »dilkar«. Every farm had its own
fold.
6. Peat and stone wall at a new kindergarten in
Reykjavik.
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Konkurrencen om Arnaholl
Af Kolbrun Tora Oddsdottir

På private og offentlige tegnestuer er der
hektisk aktivitet med udarbejdelse af for¬
skellige forslag til restaurering af Reykja¬
vik's bycentrum.

Af særlig interesse for landskabsarki¬
tekter er en stor idékonkurrence om et

offentligt friareal i byens hjerte - Arnar-
holl.

Jeg har selv engageret deltaget i kon¬
kurrencens 1. etape. Mit arbejde med
projektet har givet mig en indsigt, der gør
det muligt at videregive min viden om
denne islandske idékonkurrence.

Dommerkomiteens bemærkninger
I forordet til dommerkomiteens bemærk¬

ninger er der angivet to grunde til at
udskrive en idékonkurrence om anven¬

delse og udformning af Arnarholl og om¬
givelser.

Den ene grund er, at byens fædre me¬
ner, at Arnarholl og dens omgivelser bør
forbedres, dels for at genskabe Arnar-
holl's historiske attraktionsværdi dels for
at imødekomme tidens ændrede krav til
rekreation.

Den anden grund er den anledning, der
gives ved, at Nationalbanken forventes
færdigbygget i 1986, samme år som Reyk¬
javik fejrer sine købstadsrettigheders 200
års jubilæum.

Den nye Nationalbanks hovedindgang
kommer til at vende mod syd mod Arnar¬

holl, oven over den kommunale parke¬
ringskælder, hvis betondæk tænkes sam¬

menføjet med Arnarholl. Dette område
ligger i læ af Nationalbanken og kan være
med til at øge hele områdets anvendelses¬
muligheder.

Arnarholl et er godt friareal med gode
rekreationsmuligheder, hvor der er eller
kan skabes læ. Desuden benyttes Arnar¬
holl i forbindelse med større sammen¬

komster, som for eksempel den nationale
festdag.

Bedømmelseskomiteen består af fem

personer samt en sekretær og en mellem¬
mand. De fem personer er Reykjaviks
borgmester, som er formand for komite¬
en, nationalbankdirektøren og tre arki¬
tekter; disse er udvalgt på følgende måde:
Reykjavik kommune og Nationalbanken
har sammen udnævnt den ene, Islands
arkitektforening har udnævnt den anden,
og den tredie er udnævnt af Islands kunst¬
nerforening. Bedømmelseskomiteen be¬
sluttede, at idékonkurrencen skulle afvik¬
les i to etaper:

1. etape som en idékonkurrence med så
få bindinger som muligt - bedømmelse og
kåring af indkomne forslag i kategorierne
præmieforslag og indkøbte forslag.

2. etape som konkurrencens fortsættel¬
se, kun præmiemodtagerne fra 1. etape
deltager. Præmieforslagene fra 1. etape
videreudvikles til endelig bedømmelse.

Komiteen har udtrykt glæde over så
mange gode forslag, der blev indsendt.
Komiteen har valgt seks præmieforslag (å
40.000 Dkr.) til videre bearbejdelse, ind¬
købt to forslag (å 16.000 Dkr.) samt præ¬
mieret yderligere to forslag med hver
12.500 Dkr. Dommerkomiteen har givet
udtryk for stor optimisme angående af¬
vikling af konkurrencens 2. etape.

Ud fra de indkomne forslag har komi¬
teen konkluderet, at statuen af landnams¬
mand Ingolfur Arnarsson ikke kan eller
bør flyttes. Alle forslag viser, at bakken
kan udnyttes bedre, og at denne forbed¬

ring er nødvendig, for at Arnarholl i
fremtiden kan fremstå som et visuelt

tyngdepunkt i bycentrum.

Beskrivelse af Arnarholl

Ingolfur Arnarson var den første land¬
namsmand, der bosatte sig i Island, og
han valgte Reykjavik som bopæl. Statuen
af Arnarson blev udført i 1924 af kunstne¬
ren Einar Jonsson, som også valgte dens
placering og udformede statuefoden.

I Reykjavik regnes Arnarholl for en
bakke, selv om det faktisk er en skråning,
der vender mod nordvest. Skråningen
fortsætter langs med Lækjargata (»Åbou¬
levarden«) og sætter sig præg på gadebil¬
ledet, som historisk set ikke har forandret
sig meget. »Åboulevarden« er et af de få
oprindelige gadebilleder i Reykjavik, der
er tilbage.

Skråningen er afgrænset af veje på tre
sider og offentlige bygninger mod nord¬
øst. Fremfor en brugsværdi har skrånin¬
gen en æstetisk værdi, udtrykt ved græs¬
bevoksede terrasseringer og, dramatiske
trappeanlæg til stier, der fører fra »Åbou¬
levarden« op til de offentlige bygninger.
Andre delelementer er enestående statu¬

er på græsplateau'erne, og langs »Åbou¬
levarden« fortov farverige bede med
sommerblomster. På de nederste græs-
plateau'er ses spredt voksende, dårligt
udviklede træer.

Det, som driller mest, er den hersken¬
de vindretning fra nord, der også domine¬
rer, når den enestående klimatiske begi¬
venhed indtræffer, at solen skinner, og
det bliver rigtigt sommervejr. Folk nyder
det gode vejr, og de, de holder af det
myldrende liv i centrum, hviler i det grøn¬
ne på græsskrænten ved foden af Arnar-
sons statue.

Kolbrun Tora Oddsdottir, landskabsarkitektstude¬
rende ved KVL, København.
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Ikke præmieret forslag fra Kolbrun Tora
Oddsdottir.

Ønsket om kraftige plantninger og hensynta¬
gen til klimaforholdene har været centralt ved
forslagets udformning.

Nedenfor vises tre af de seks førstepræ¬
mieforslag med uddrag af dommerkomiteens
bemærkninger:

■ Top: Non prize winning entry to Arnaholl.
Below: 3 of6 first prize entries are illustrated.

Forslag nr. 14 ved
Reynir Vilhjalmsson, landskabsarkitekt. Helgi
Hjalmarsson, arkitekt. Vilhjalmur Hjalmars-
son, arkitekt. Dennis Johannesson, arkitekt.
Bjørn Helgason.

Forfatterens løsning på stiforbindelser ved
omgivende arealer er god og stiføringen på
selve bakken logisk. Haven ved Nationalban¬
ken godt løst. Bakken anvendes godt til større
sammenkomster og til leg. Områdets østlige
afgrænsning godt løst. Ideen om scenen er enkel
og genial. Forfatterens udformning af et anlæg
under Ingolfs statue er bemærkelsesværdig.

Forslag nr. 28 ved
Johann Einarsson, arkitekt. Gudmundur
Gunnlaugsson, arkitekt. Petur Jonsson, land¬
skabsarkitekt.

Forfatteren viser en beslutsom og dristig løs¬
ning på en sammenkomstmulighed. Sceneideen
er bemærkelsesværdig. Forbindelsen til Banka-
stræti via en gangbro over Hverfisgata er be¬
mærkelsesværdig, men andre stiføringer lidt
tvungne. Ideen om udformning af bækken fra
Ingolfsstatuen mislykkes. Bygningen under sta¬
tuen er overbevisende og indpasser sig godt i
omgivelserne.

Forslag 30 ved
Frida Bjørk Edvardsdottir og A udur. Sveins-
dottir, landskabsarkitekter. Gunnlaugur Olafs-
son Johnson, arkitekt m.fl.

Forfatterens forslag er målrettet og fremstil¬
lingen fantasifuld. Stiføring er dog lidt stiv og
forbindelsen til Lindargata kunne være bedre.
Bygningens placering langs med Kalkofnsve-
gur er bemærkelsesværdig, mens dens omfang
og facader virker anmassende. Sceneideen god.
Haven ved Nationalbanken er godt løst. I for¬
hold til forslagets helhedsløsning virker den
uforandrede statuefod godt.
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Uddannelse af islandske
landskabsarkitekter
Af Thrainn Hauksson

En islænding, som vil studere landskabs¬
arkitektur, må tage til udlandet for at få
sine ønsker opfyldt. Statistikken viser, at
de fleste i den »lille-men-voksende« is¬
landske landskabsarkitektforening er ud¬
dannet i Norge og Danmark, men Eng¬
land, Kanada og USA er også med på
landkortet. I dag er der islændinge under
uddannelse i Danmark, Norge, Sverige og
Kanada.

Ved afrejsen har de fleste nok i sinde at
vende tilbage til saga-øen efter afsluttet
uddannelse. Derfor bliver man under stu¬

dieforløbet nemt frustreret ved tanken
om, at de metoder man lærer, og de
referencer man danner sig i de frodigere
lande, måske ikke kan bruges direkte
deroppe ved skovgrænsen.

Der er mange, som vælger at bruge de
selvvalgte studieopgaver til at »vænne sig
til« de islandske forhold og for at få
afprøvet metoderne. Her plejer den is¬
landske studerende at møde sin vejleders
velvilje og tålmodighed, og på de mere
fjerntliggende uddannelsessteder har vej¬
ledere været ærlige nok til at indrømme,
at de ikke tør vejlede og bedømme disse
opgaver, p.g.a. manglende kendskab til
islandske forhold. I Danmark har man fra

vejlederens side i hvertfald et tilfælde
benyttet sig af den gode kontakt med de
praktiserende landskabsarkitekter i Is¬
land ved bedømmelse af en studieopgave.
Muligvis kunne dette være et forbillede
for et nærmere samarbejde mellem ud¬
dannelsesstederne og de islandske land¬
skabsarkitekter fremover. Her skulle der
endvidere være basis for en fortløbende
censur under opgaveforløbet for at hindre
den studerende i at løbe ind på sidespor.
Det er nemlig sådan, at udover de sæd¬
vanlige problemer som den studerende
støder på i al almindelighed under opga¬
veforløbet, er det yderligere svært at gen¬
nemføre en islandsk opgave i udlandet,
fordi man bliver nødt til at registrere og
analysere på et meget tidligt stadie i opga¬
ven, hvor den har mange løse ender.

I det følgende vises tre eksempler på
studieopgaver udarbejdet af islændinge i
udlandet, henholdsvis i England, Dan¬
mark og Kanada. De to først tilfælde
handler om islandske emner, mens det
sidste har opgaveemne i værtslandet.

Thrainn Hauksson, landskabsarkitekt
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Grønt program for Hafnarfjørdur
- hovedopgave i landskabsplanlægning ved
Landbohøjskolen i København. Juni 1984.

Opgaven handler om og henvender sig til
købstaden Hafnarfjørdur, som ligger i den
sydlige udkant af hovedstadsområdet. Byen
tæller knapt 13.000 indbyggere, og er landets
4. største by. Byen har en længere historie som

havneby, men har i de sidste årtier oplevet en

kraftig vækst som endnu ikke er aftaget.
Landskabet karakteriseres af to hovedland¬

skabsformer, henholdsvis de nordvest-syd¬
østliggende småbjerge og bakker, og lavamar¬
kerne, som har fundet sin vej som flydende
masser, ned igennem dalstrøg mod laverelig-
gende områder. Ådalen er en markant af¬
grænsning imellem nordbyen og sydbyen, og
forstærkes af Hamarinn, en 40 m høj basalt¬
klippe, som rager op over byen og åområdet.

Jeg mente, at en opgave på kommunalt ni¬
veau egnede sig til at få overblik over nogle af
de faktorer, som vedrører landskabsarkitek¬
tens arbejdsområde i Island, og ønskede at
afprøve de danske arbejdsmetoder på island¬
skeforhold.

Det grønne program kan betragtes som en
bearbejdelse af kommuneplanens afsnit om
rekreation. Programmet ■ indeholder vurde¬
ring af kommunens grønne områder set fra et
friarealmæssigt og rekreativt synspunkt, og
stillingtagen til landskabet i videre sammen¬
hæng. Hovedvægten er lagt på landskabet i
planlagte byudviklingsområder, færdselsmu-

ligheder i byen for gående og cyklister samt
byens almene friarealer.

De byplanmæssige opgaver kan beskrives
som: Bevaring af eksisterende rekreative til¬
bud og værdier i ubebyggede områder. Un¬
derordning af byudvidelse i forhold til land¬
skabet og dets karakteristiske træk. Sikring af
tilgængelighed til de rekreative tilbud i byens
udkant og i vildmarken. Stiforsyning, der
giver mulighed for sikker, rekreativ færdsel
for gående og cyklister i byen og ud til vild¬
marken. Bevaring af arealer i byen, som har
friarealfunktion.

De friarealforvaltningsmæssige opgaver er
hovedsagelig i forbindelse med byens almene
friarealer. Det drejer sig således om: Forskøn¬
nelse af byen, især i de almene friarealer.
Analyse afde enkelte friarealer, der omfatter:
naturgrundlaget, rekreative tilbud, tilgænge¬
lighed til friarealerne, og konflikter i forbin¬
delse med disse faktorer. Udarbejdelse af ret¬
ningslinjer for de enkelte friarealers funktion
og indhold, og projektering, hvor det er hen¬
sigtsmæssigt. Udarbejdelse af et handlings¬
program.
■ Green programme for Hafnarfjordur can
be regarded as an analysis of the section on
recreation in the municipal plan. The pro¬
gramme contains an evaluation ofpublic open
spaces seen from an aesthetic and recreative
point of view and examines the landscape in a
broader perspective.

Thrainn Hauksson, landskabsarkitekt
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Skovpark i Reykjavik, Island
Projektet var et af fire projekter udført i afslutningsåret på en
engelsk landskabsarkitektskole, som fire-ugers opgave i juni
1980. Hele projektet blev lavet uden vejledning afprofessorer.

Jeg valgte et vindblæst, åbent område i Reykjaviks bycen¬
trum, lige foran det Islandske Universitet og det Nordiske Hus.
En park var netop det, der manglede til at understrege og
fremhæve den kulturelle rolle.

I skovparken finder man, i nærheden afdet Nordiske Hus, en
skulpturhave, og endvidere bl.a. amfiteater, varme søer og
kilder, saunaer, kolde søer med is-springvand, farverige vistas
af Islands flora og fauna. Den stærke visuelle forbindelse
mellem Universitetet og det Nordiske Hus understreges hele
vejen afskulpturer og elementer fra islandske folkesagn.

Projektet udtrykker Island, som det var og skulle have været,
inden den uhyrlige skovhugst og afgræsning med får begyndte
og ødelagde landets skove. Denne skovpark danner læ i et meget
vindblæst, nøgent og åbent område.

■ Forest Park in Reykjavik, Iceland.
The author chose a windy, open area in the center ofReykjavik
located in front of The University of Iceland and The Nordic
House.
The project illustrates Iceland as it was and might have been -

before the monstrous felling of the forests and grazing ofsheep
began to change the environment.

Ragnhildur Skarphedinsdottir, landskabsarkitekt.
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Haveanlægfor Torontos Symfoniorkester
Hovedopgave ved landskabsarkitekt-afdelingen i University of
Guelph, Ontario, Canada. April 1984.

I universitetets sidste termin får de studerende en tosidig
opgave: På den ene side et planlægningsprojekt, på den anden
side en afhandling. Disse to opgaver bliver løst samtidigt og har
et fælles tema: i mit tilfælde menneske og natur. .

Som planlægningsopgave valgte jeg en have for Torontos
symfoniorkester. Tanken bag haveanlægget var, at det skulle
virke stærkt tiltrækkende på amatører såvel som musikere og
andre, som interesserer sig for kunst og kulturelle omgivelser.
Der skulle laves en kulturhave, hvor mennesker og natur kunne
forenes i et harmonisk samspil.

Som tema i selve haveanlægget valgte jeg »Main Street«, en
hovedgade med kulturaktiviteter. Hovedgaden ligger hen ad en
skråning, med en vandkanal langs gaden henimod friluftstea¬
tret. På begge sider afgaden er der plads til aktiviteter og små
temahaver, som f.eks. modehave, sportshave, musikhave. Den
nordlige side af hovedgaden var tænkt som et fredeligere
område med sommerhuse for orkestrets medlemmer, i et natur¬
ligt skovbevokset terræn.

■ Landscape Lay-Outfor Toronto's Symphony Orchestra.
The author chose to design a garden for Toronto's Symphony
Orchestra as design set piece at The University of Guelph,
Canada. The brief was to design a cultivated garden where man
and nature could be united in a harmonic entity.

Frida Edvardsdottir, landskabsarkitekt. F.I.L.A.
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Summary
Municipal Open Space Policy, p. 49
By Ami Steinar Johannsson
In the course of a few years, the Icelandic
society has changed from a poor peasant
community to a wealthy industrial nation,
where daily life is identical to daily life in
the other Nordic countries.

Real interest in gardens began at the
turn of the century and activity in the
typical Islandic fishing villages has been
concentrated upon »the park« until the
middle of the 1970's. Policies for open
space planning did not exist. Municipal
interest to improve the green sector has
risen dramatically over the last 10-15
years. The basic goal behind open space
policies in Akureyri is to achieve good
results in all new housing areas.

The open space areas are divided into
three maintenance categories with corres¬
ponding cost levels: A, parks and lay¬
outs, B, open areas, C, the immediate
urban surroundings. When looking back
on the developments in Akureyri over the
last five years, it becomes clear how much
one could have saved and how much
better results would have been if the

landscape architect's town planning posi¬
tion had been stronger than it is.

It is essential that procedures for the
drawing up of town plans be changed in
the future so that the special nature of the
arctic environment is taken into account

in development plans.

The Church Yards of Reykjavik, p. 52
By Einar E. Sæmundsen
The present legislation on church yards
became law in 1963 and provided for the
establishment of a planning body for
church yards and for the employment of a
church yard consultant for the whole of
Iceland. Graves are protected for 75 years
and a single person can be allocated a
maximum of 4 graves. This means that
burial space is at a premium. 90% of all
burials in Reykjavik are coffin burials and
10% are cremations. This ratio has not

changed over the last 20-30 years.
The church yard at Sudergata is located

on top of a gentle slope, south of Tjornin.
Today, it is part of the town center and has
an area of about 3 hect.. It is characterised

by an abundance of trees and creates an

identity and a special environmental qual¬
ity in the area.

Fossvogur church yard was opened in
1932. It was necessary to build a new

chapel, crematorium and mortuary in the
1970's.

Gufenes church yard is located in a

valley between two hills. It is a bog area
previously used for hay-cutting and graz¬
ing. The site is about 1500 m. long and 500
m. wide and will be used well into the next

century, with a capacity of 60,000 graves.

Einar Jonsson's Sculpture Garden, p. 58
By Ragnhildur Skarphedinsdottir
Sculptor Einar Jonsson founded his
museum and set its rules in 1930. Einar
Jonsson was one of Iceland's most famous
artists. His sculptures and reliefs express
events from religious history and Ice¬
land's legends, in a particularly sensitive
way. When he died in 1954, the museum

buildings and his entire collection were
taken over by the Icelandic state.

In 1983, landscape architect Reynir
Vilhjalmsson's drawing office was com¬
missioned to plan and execute the restora¬
tion of the much run-down museum gar¬
den to a sculpture garden. The sculpture
garden is composed of two main spaces
surrounded by trees and bushes. All the
sculptures are positioned so that they are
accessible from all sides.
The details so characteristic of Einar's
work can be thouroughly studied and
enjoyed as he would have chosen.

Miklatun - a Park in Reykjavik, p. 61
By Reynir Vilhjalmsson
In 1958, a competition was held on the
planning of a park at Miklatun. This com¬
petition had no real significance for the
final design of the park when, in 1969, the
lay-out was started, at short notice, with a

changed programme. The site was a c. 10
hect. large field with a height difference of
15 m.. It was laid out as a recreative park
where the main element is wide shelter
belts which create rooms of differing form
and size. The north eastern corner is
modelled to form an ampitheatre and a
toboggan slope. There is also a football
field in the park. The art museum »Kjar-
valsstaåir« was given a central location. A
garden with water, flowers and sculpture
exhibitions is planned here but has not, as
yet, been executed.

Vidivellir and Vididaldur, p. 64
By Reynir Vilhjalmsson
The general interest for horses is some¬

thing quite special for Iceland despite the
fact that they are only used for riding,
today. Equestrian sport has now become
so important that it has to be taken into
consideration in the context of town plan¬
ning, etc. The Icelandic horse is hardy and
robust and can be kept out all year round
whilst riding horses are brought into
stables from November or December

until the meadows are green at about the
beginning of June. Short or longer riding
trecks are arranged throughout the sum¬
mer. The horses are left to graze in peace
in the autumn, until they are brought back
to the stables for the winter. This means

that the many horses only have to be
accommodated in the towns in the winter
and spring.

Icelandic Building Materials, p. 66
By Audur Sveinsdottir
Building traditions in Iceland are linked
to the availability of materials and the
climatic conditions. The typical Icelandic
farm house is, therefore, somewhat diffe¬
rent in the north and south of the country.
The building materials were stone and
peat and despite the fact that the old peat
houses gradually disappear, in favour of
foreign styles, the old building methods
and materials are still preserved.

In a country where shelter is a constant
concern and where the design of outdoor
space cannot always be structured by
vegetation, peat and stone walls are

rewarding elements to resort to.

Competition for Arnarholl, p. 68
By Kolbrun Tora Oddsdottir
The judging committee give two reasons
for arranging an ideas competition on the
function and design of Arnarholl and its
surroundings. One reason is that its value
as an historic attraction is to be restored
whilst modern demands for recreation
must be accommodated. The other reason

is that building of The National Bank will
be complete in 1986 - the same year that
Reykjavik celebrates its bi-centennial as a

provincial center. The competition is
divided into two stages where 6 entries
will be chosen in the first stage for futher
work. The final result of this second stage
will be published in April.

The Training of Icelandic Landscape
Architects, p. 70
By Thrainn Hauksson
Icelanders who want to study landscape
architecture have to travel abroad. Statis¬
tics from the »little but growing« Icelandic
Landscape Architects Association show
that most students are trained in Norway
and Denmark and that England, Canada
and the U.S.A. are also represented.

During their courses, many students
are frustrated by the fact that much of the
information and references they learn
about cannot be used at home. Many
choose ta use the optional projects to
adapt them selves to Icelandic conditions
be testing methods in Iceland. Jeremy Dean
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Hele det grønne område
mødes i Fyns Forum 6. og 7. juni '85

i ir

Vækst
& anlæg

'A5 i'.

Invitation
Stads- og kommunegartnere, anlægsgartnere, kirkegårds
ledere, landskabsarkitekter - ALLE med tilknytning til det
grønne område mødes til faglige dage pa Vækst og anlæg
1985.

Maskindemonstration
Der demonstreres bl.a. flishuggere. rendegravere, græs¬
klippere og jordkultivatorer.

Leverandør udstilling
Udstilling af plæneklippere, jordfræsere, hækkeklippere,
universaltraktorer, gravemaskiner, hegn, stensætninger,
fliser, kemikalier, gødninger, græs, frø og træer.

Fagkonferencer
Der arrangeres branche-relevante fagkonferencer under
Vækst & anlæg.

Arrangører
Stads- og Kommunegartnerforeningen, Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre, Foreningen af Danske Kir¬
kegårdsledere, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd,
Landbrugsministeriet i samarbejde med Fyns Forum.

Hidtil største Vækst & anlæg
- tilmeld Dem nu.

Send kuponen i dag!

r Vi vil gerne vide mere om "1
Vækst & anlæg 1985

Navn .

Firma

Adresse

Postnr./By:

Tlf

Vi ønsker oplysninger:
Som udstiller □ Fælles transport til

□ Standleje, placering
m.v.

Som besøgende:
□ Gæstekort til

Udstillingen
□ Program til

konferencer

udstillingen
□ Overnatnings¬

muligheder
□ »Grønt Træfpunkt« -

sammenkomst i Fyns
Forum for kunder og
leverandører

□ Program til maskindemonstration

LFyns Forum ,ØRBÆKVEJ 350 5220 ODENSE SØ (09)15 55 00 I
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Landskabsarkitekt
Til skovbrugsafdelingen i Viborg søges en landskabsarkitekt til en nyoprettet
stilling.

Stillingsbeskrivelse
Stillingen omfatter bl.a. følgende opgaver:
• udarbejdelse af beplantningsplaner
• udformning af arealregistre og plejeplaner for kommunale friarealer
• rådgivning over for andre afdelinger i selskabet i spørgmål vedr. landskab

og rekreative anlæg
• kreativ bistand i forbindelse med projektudformning
• udvikling af nye serviceydelser

Kvalifikationer

Stillingen forudsætter kreativitet og kendskab til løsning af de nævnte opgaver
baseret på teoretisk biologisk viden og praktiske erfaringer.
Da medarbejderen skal virke som intern konsulent i selskabet, vil vi lægge
vægt på selvstændighed, fleksibilitet og gode samarbejdsevner.
Kendskab til anvendelse af edb som arbejdsredskab er ønskelig.

Løn
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse

Snarest.

Yderligere information
Knud Erik Hesselbjerg, skovtaksator
telefon 06-62 6111

Ansøgning
Skriftlig inden den 30. maj 1985.

HEDESELSKABET
Skovbrugsafdelingen
Klostermarken
Postboks 110
8800 Viborg

Det danske Hedeselskab er en selvejende organisation med kontorer over hele landet. Selskabet har
1000 medarbejdere og en årlig omsætning på 280 mill. kr. Selskabet løser opgaver inden for bl.a.
skovdrift, læplantning, landbrug, naturpleje og miljøteknik.

imiiili!

Dansk Legeplads Selskab 25 år
»Dansk Legeplads Selskab« blev stiftet i
1959 og fejrede i 1984 sit 25 års jubilæum -

som det vil være bekendt - ved en børne¬

cirkusforestilling på »Emdrup skrammel¬
legeplads«, der har en slags imaginær
ophavsret til de legepladsformer, vi ken¬
der som skrammellegepladser, hulebyer,
byggelegepladser o.l.

Allerede dengang havde de store bør¬
neårgange fra fyrrerne gennem nogle år
invaderet de sociale forebyggende børne¬
institutioner, som hverken havde kapaci¬
tet til, eller var forberedt på at tage imod
dette rykind og der yde børnene den
betryggende tilværelse i deres fritid, som
de kunne have krav på. Dette gjaldt ikke
mindst for legepladsvirksomheden, der
uden tvivl var den mest.forsømte gren af
forsorgsarbejdet.

Men netop på dette område var der i
legepladsinteresserede kredse dukket
helt nye, og man tør nok sige epokegøren¬
de, ideer op om legepladsers udformning
og indretning, der i langt højere grad end
de eksisterende principper gav børnene
mulighed for en fri og kreativ legeudfol¬
delse, og som var baseret på at imøde¬
komme et socialpædagogisk formål.

Det var i virkeligheden kun få af de
eksisterende legepladser, der blot i nogen
grad varetog børnenes tarv, og selve lege¬
pladsvirksomheden blev derfor ofte af
den store almenhed betragtet som tem¬
melig uvæsentlig, og legepladser blev ofte
puttet hen på et eller andet tilfældigt sted
eller hjørne, der dårligt kunne anvendes
til andet men som altså var godt nok til alt
»børnerodet«.

Tilskyndet af presset på børneinstitu¬
tionsområdet indså de myndigheder,
hvorunder børnenes daglige fritidsbe¬
skæftigelse og legetilværelse sorterede, at
der måtte gøres noget for at forbedre de
eksisterende forhold, herunder også lege¬
pladsernes.

I 1958 fremkom socialstyrelsen så med
»Ændring af lov om offentlig forsorg«,
som bl.a. indeholdt bestemmelsen om, at
der til »legesteder«, der opfylder kravet
om en rimelig standard og som dækker et
socialpædagogisk behov, kan ydes et til-
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svarende tilskud fra det offentlige, som til
andre forebyggende institutioner.

Også inden for byggesektoren rørte
man på sig. Bestemmelserne i bygningsre-
gulativet om reservering og disponering af
friarealer ved nye bebyggelser - særlige
opholdsarealer beregnede for børns leg -
blev strammet op, og de boligselskaber
(og bygningsmyndigheder), der hidtil
havde set stort på, om bestemmelserne
blev overholdt, blev belært om, at både
etableringen og udformningen skulle ta¬
ges helt og ganske efter ånd og bogstav.

Også beboerne blev legepladsernes
værdi for deres børns fritidstilværelse be¬
vidst, og de begyndte i højere grad at stille
krav. I stadig bredere kredse talte man nu
om legepladsernes »pædagogiske værdi«,
og i den sammenhæng kom »Skrammel¬
legepladsen i Emdrup« og dens eftergøre¬
re til at spille en berigende rolle.

Skrammellegepladsen blev oprettet i
1943 i »Arbejdernes Andels Boligfore¬
ning« efter professor, havearkitekt C. Th.
Sørensens idé, og projekteret af arkitekt
Dan Fink.

I mange år var skrammellegepladsen
med sit liberale syn på legepladsens opga¬
ve, dens udformning og møblering - på
børnenes egne betingelser - en enlig svale
i dansk legepladsregie, men ikke desto
mindre kendt langt ud over landets
grænser.

Henimod slutningen af halvtredserne,
da de socialpædagogiske ideer omkring
legepladserne havde fået almen gyldig¬
hed, tog en kreds af særligt legepladsinte-
resserede sig på at udbrede kendskabet til
legens udviklende værdi i almindelighed,
og til skrammellegepladsernes særlige
kreative muligheder i særdeleshed.

Ved et møde den 24.1.1959 hos havear¬
kitekterne Agnete og Erik Mygind på
Åbrinken i Virum stiftedes så »Dansk

Legepladsselskab« (navnet blev først tre¬
delt i forbindelse med Ib Spang Olsens,
smukke vignet senere på året) med føl¬
gende formålsparagraf:

»Selskabets navn er Dansk Legeplads¬
selskab, og dets formål er at virke for
bedre legemuligheder for børn, specielt
for den legepladsform, der kendes under
betegnelser som skrammellegeplads, hu¬
leby, byggelegeplads o.l., og som giver
mulighed for at udvikle børnenes skaben¬
de evner.«

De tilstedeværende var foruden ægte¬
parret Mygind, seminarieforstander Jens
Sigsgaard, børnepædagogen John Bertel¬
sen, børnehavepædagog Birgit Bertelsen
samt arkitekterne Karen Klixbiill og Max
Siegumfeldt.

fejle amtskommune
Naturpleje

I forvaltningen for teknik og miljø, fredningskontoret, er to stillinger til
naturplejeopgaver ledige til besættelse snarest. Stillingerne er foreløbig
kun normeret for en 3-årig periode.

Fredningskontoret har 17 medarbejdere, der er beskæftiget med sags¬
behandling, planlægning og plejeopgaver i henhold til naturfredningsloven
og en række andre love for det åbne land.

Stillingerne ønskes besat med skovteknikere eller andre personer med
tilsvarende relevant baggrund, som har speciel interesse for naturpleje¬
opgaver. Arbejdet indebærer deltagelse i både forberedelsen af pleje¬
opgaver og i den praktiske udførelse af opgaverne.

Arbejdstiden er mandag til fredag kl. 8.00 -16.00. Der er dog indført flextid.

Stillingerne aflønnes i henhold til den mellem Amtsrådsforeningen i Dan¬
mark og de pågældendes faglige organisationer indgåede aftaler vedrø¬
rende løn- og ansættelsesvilkår.

Ansøgningsfrist: 5. juni 1985.

Ansøgningerne skal være mærket j.nr. 8-13-32-4-85.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne fås ved henvendelse til
amtsfredningsinspektør J. U. Ellinger eller afdelingsingeniør L. Kpngstad,
telefon 05 - 835333, lokal 3542 eller lokal 3538.

Alle ansøgninger med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse
bilagt kopier af eksamensbeviser og anbefalinger skal sendes til:

LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN

DAMHAVEN 12, 7100 VEJLE

LANDSKABS¬
ARKITEKT
Et kreativt arbejde med udformning
afvejanlæg er ledig til besættelse sna¬
rest for en landskabsarkitekt, inge¬
niør, arkitekt eller lignende.
Arbejdsområdet er planlægning af cy¬
kelstier og trafiksanering, ombygning
af bygader, beplantningsplaner for
landeveje og lignende. Ring om nær¬
mere oplysninger.

Philip Rasmussen
arkitekt m.a.a.

Langå,
5874 Hesselager,
tlf. 09-25 18 ft)

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel t

Vordingborgvej 11, 4700 Næstved
Tlf. 03-72 20 60

A 19



Man vedtog enstemmigt at rette hen¬
vendelse til professor C. Th. Sørensen,
der stod som eksponent for skrammel¬
legepladsideen ved sin bog »Parkpolitik i
Sogn og Købstad« fra 1931 om at være
selskabets formand, hvilket han med glæ¬
de accepterede. Bestyrelsen fik herefter
følgende sammensætning: C. Th. Søren¬
sen (formand), Jens Sigsgaard (sekretær),
Erik Mygind (kasserer), John Bertelsen
og Max Siegumfeldt.

C. Th. Sørensen arbejdede altid meget
seriøst med de opgaver, han beskæftigede
sig med - til tider måske med et lille stænk
formalisme - og hans interesse for børns
legevilkår var både ægte, stor og varm.
Han ønskede derfor, at legepladsselska¬
bet fra begyndelsen markerede sig stærkt
som en sammenslutning af legepladsinte-
resserede, der seriøst arbejdede for en
forbedring af børns legevilkår.

En bestemmelse i selskabets love om,
at der kun kunne optages personlige med¬
lemmer, viste sig hurtigt at være alt for
snævert formuleret, idet formålsparagraf¬
fens første punkt dækkede adskillige for¬
eningers, myndigheders, organisationers
og kommuners interesseområde. De var
derfor interesserede i at støtte selskabet,
så optagelsesproceduren faldt efter nogen
tids forløb bort.

Den opgave, legepladsselskabet havde
engageret sig i, krævede, at man fik kon¬
takt med og indhøstede erfaringer fra
tilsvarende virksomheder i andre lande,
og på et bestyrelsesmøde den 14.12. 1960
blev det vedtaget at afholde en internatio¬
nal konference om legepladsproblemer i
København i maj 1961.

Legepladskonferencen i København
blev organiseret som en indbudt konfe¬
rence, idet der blev sendt en indbydelse
ud til særligt interesserede i en række
europæiske lande om deltagelse i en kon¬
ference i København i dagene 10.-13. maj
1961.

I konferencen deltog foruden repræ¬
sentanter fra Danmark også repræsen¬
tanter fra Belgien, England, Finland,
Norge, Sverige, Schweiz og Jugoslavien.
Konferencens møder blev holdt på Char¬
lottenborg i København, hvor professor
C. Th. Sørensen havde stillet lokaler til
rådighed, og hvor blandt andre professor
Steen Ejler Rasmussen holdt et særdeles
spirituelt og muntert foredrag »Cities for
Children to live in«.

Som nævnt mundede konferencen ud i
en vedtagelse om at starte et internatio¬
nalt legeplads selskab under navnet »In¬
ternational Playground Association«
(IPA) og med hjemsted i København. En

foreløbig bestyrelse bestående af Jens
Sigsgaard, Max Siegumfeldt, J. Berg-
mann og John Bertelsen skulle fungere,
indtil IPA mødtes igen. Dette skulle være
sket i Ziirich i 1963 men blev udskudt til
1964, hvor Jens Sigsgaard blev valgt til
præsident for selskabet, Lady Allen of
Hurtwood til vicepræsident, V. D. Aber-
nethy til sekretær og miss M. E. Otter til
kasserer.

IPA's næste og tiende verdenskonfe¬
rence er beregnet til at skulle finde sted i
Stockholm i 1987.

Og Dansk Legeplads Selskab, som det
hele jo drejer sig om, er »still Going
Strong« med stadig friske kræfter og parat
til at tage nye opgaver eller udfordringer
op.

Kilde: Nyt fra Dansk Legeplads Sel¬
skab. 12-84. Max Siegumfeldt

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

llciii'ih Itavn
Tin» s«t\ io«'\|*lanU»sl;<»Ir

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206. 6051 Alminde. tit. 05 • 55 23 60
ftlllfe«! Forretningsforer John Moorhouse

Ost for Storebælt: Provensvej 20. 2610 Rodovre. tlf. 01 • 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn

arbejde.

% P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
af 1982 a/s

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov • Til. (09) 97 26 56
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Landskabsarkitektur med og uden
landskabsarkitekter

Billedet herover er fra en teplantage i
Kina. Tebuskene klippes af maskiner, og
marken tager sig ud som en stor skulptur.

Er det 'land art'?
Samme spørgsmål stiller jeg mig selv,

når jeg på tur gennem Danmark" ser klip¬
pede hegn og hække. Planteskik og drif¬
ten af det plantede danner her tilsammen
landskabsarkitektur, synes jeg. Ligeså fo¬
toet af de vinkelformede læhegn fra Ja¬
pan. Det er fra bogen 'Architecture with¬
out architects'. En tilsvarende bog om
landskabsarkitektur uden landskabsarki¬
tekten kunne man efterlyse.

Dette nummer af LANDSKAB belyser
i forskellige artikler det planlagte og det
uplanlagte. Bl.a. præsenteres ideer til by-
skulptur og skulpturer i det åbne land.
Men der vises også noget, der måske mere
utilsigtet kan ses som land art, nemlig
vindmølleparken i Ebeltoft.

Når det drejer sig om skulpturer af
plantemateriale fremkommer de først ef¬
ter længere tids omhyggelig og vedvaren¬
de pleje, og de er sårbare over for ændrin¬
ger heraf. I,den store byge af dette num¬
mers boganmeldelser findes i omtalen af
plejebogen anvisninger på bevaring af
planteskulpturer; 'levende fortidsmin¬
der', som det kaldes. Annemarie Lund
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Krumll (rrunif "
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Konkurrence om et fritidsområde
i Hedehusene

Høje-Taastrup kommune har i samarbej¬
de med DAL udskrevet en idékonkurren¬
ce om udformningen af en bypark og et
fritidscenter på det tidligere idrætspark¬
areal i Hedehusene.

Samlet præmiesum 175.000 kr. Indleve¬
ringsfrist 7. august 1985.

Resultatet af konkurrencen om

Københavns havn

Konkurrencen var udskrevet af Bygge¬
riets Realkreditfond med bistand af Kø¬
benhans kommune.

Resultatet af den nordiske idékonkur¬
rence om Københavns havns fremtidige
anvendelse og udformning blev, at juryen
vedtog at fordele den samlede præmiesum
på 750.000 kr. på følgende måde:

En præmie på 250.000 kr. blev tildelt:
Arkitekter: Professor Halldor Gunn-

løgsson (ansvarhavende), Knud Flade¬
land Nielsen (ansvarhavende). Ingeniø¬
rer: Ingeniørfirmaet Anders Nyvig A/S v/
civilingeniør Viggo Launbjerg (ansvarha¬
vende). Rambøll & Hannemann, Rådgi¬
vende ingeniører A/S, København.

Tre præmier på hver 100.000 kr., der
gik til:

Arkitekt Christian Karlsson, Køben¬
havn.

Ulrik Plesner og Vodek Wajnman,
Israel.

Arkitekt Ginette K. Beeck, arkitekt
Henning Frederiksen, skibsreder Ole
Lauritzen, arkitekt Peter Mortensen,
medarbejder Lilian Frederiksen, Køben¬
havn.

Tre præmier på hver 60.000 kr., gik til:
Friluftsrådet ved Ole Løvig Simonsen.

Medarbejdere og konsulenter: Arkitekt
MAA Jørn Boldsen, arkitekt MAA Car¬
sten Thure Nielsen, arkitekt MAA Hen¬
rik Witthøft, landskabsarkitekt MDL Jo¬
hannes Back Rasmussen, København.

Per Holm, Slangerup.
Arkitekt MAA Tom Danielsen, arki¬

tekt Finn Nørholm, arkitekt MAA Sigurd
Wandel, Århus.

En præmie på 20.000 kr. blev tildelt:
De arkitektstuderende Bo Rasmussen

og Peter Jerichau, Kunstakademiets Ar-
kitektksole, Knud Holschers afdeling.
Konsulent Marno Gudiksen, Kunstaka¬
demiets Arkitektskole, Knud Holschers
afdeling, København.

Nordisk Landskabsarkftektkongres 1985
Under mottoet: Livet tilbage til byerne er
Danmark i august værtsland for den 22.
nordiske landskabsarkitektkongres, der
holdes på Askov Højskole 29.8.-1.9.85.

Program:
Livet tilbage til byerne

Torsdag den 29. august:
Byen og landskabet, velkomst og præ¬

sentation af kongressens tema. DL's for¬
mand Chr. Mørup Jensen. Bysamfundets
forvandling, rektor Nils-Ole Lund, Arki¬
tektskolen i Aarhus. Menneskets frem¬

medgørelse, forskningsleder Hans Kri¬
stensen, Statens Byggeforskningsinstitut.

Landskabet og købstaden
Fredag den 30. august:
Menneske - by - landskab, etnolog

Lone Rahbæk Christensen. Menneske i

Ribe, kontorchef Henrik Andrup. Men¬
nesker og planlægning, lektor Jørgen
Primdahl, Landbohøjskolens inst. for
land- og byplanlægning. Ribe - en køb¬
stad i marsken, byvandring. Marsken,
hjemturen fra Ribe går over kammerslu¬
sen gennem det særprægede landskab og
afsluttes med et besøg hos digegreve Niels
Lorentzen i Ballum.

Købstaden og industrialiseringen
Lørdag den 31. august:
Købstadens rammer sprænges, profes¬

sor Ole Thomassen, Kunstakademiets ar¬
kitektskole. Byomdannelse og byforbe-
dring, landskabsarkitekt Ole Klaaborg,
Kolding. Koldingshus slotsruin, professor
Johs. Exner, Arkitektskolen i Aarhus.
Sanering i Kolding, byvandring gennem
fire sanerede karreer.

Fremtidens købstad
Søndag den 1. september:
Parkpolitik og bypolitik, introduktion

til fire nordiske fremtidsvisioner, land¬
skabsarkitekt Chr. Mørup Jensen. Visio¬
nerne fremføres af: Norge, professor Erik
Lorange, Arkitekthøgskolen, Oslo. Sve¬
rige, landskapsarkitekt Rolf Gunnar An¬
dersson, Gavle. Finland, professor Tom
Simons, Helsingfors. Danmark, billed¬
hugger Niels Guttormsen, København.

Arrangør: Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter. Gammel Torv 22. Box
2172. 1017 København K. Telf. (01)
15 33 66.

Grona gården
Grona gården, en utomhusutstållning, 24.
maj-29. september 1985 om hur man av
en liten sluten yta kan skapa en oppen
grønskande oas for samvaro, avkoppling
och allehanda stimulerande aktiviteter.

Regissor Ulla Molin.
Form Design Center. Lilla Torg. 20314

Malmd. Telf. 040-103610. Oppetider:
Tirsd.-fred. 11-17. Torsd. 11-20. Lord.
10-16. Sond. 12-16. Månd. stångt.
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International
fagmesse for anlæg
og vedligeholdelse
af grønne områder

Køln
6.-9. november 1985

t

Messen for aktuel
problemløsnina inden for

det grønne område.
I Køln er der i november premiere på en ny fagmesse for det samlede udbud

inden for anlæg og vedligeholdelse af grønne områder.

Udbud
• anlæg af grønne områder, pladser

og veje
• beplantning og tilsåning
• vedligeholdelse af grønne områder,

pladser og veje
• anlæg og vedligeholdelse af

kirkegårde
• biologiske og kemiske produkter

Besøgende
Fagfolk og beslutningstagere fra:
• kommunalforvaltningerne
• landskabsarkitekter
• anlægsgartnere
• ejendomsforvaltning
• boligselskaber

Med koncentrationen af udbud og efterspørgsel præsenteres her for første
gang et komplet, klart opdelt, internationalt marked for denne branche.
Benyt Dem af denne chance og kom til premiere i Køln.

Ideelt for hele branchen
- s + b finder sted samtidig
med areal

s + b, international udstilling for idrætsanlæg og
svømmehaller, areal og s + b samtidig opfylder et
længe næret ønske fra såvel private som kommunale
planlæggere om det komplette udbud.

Rekvirer rejseprogram hos:

AJB messe
■w bureauerne
■ BENNETT 01127873

IDSB tours 01 -13 1983

I REJSE 01 -12 66 11
■CEnTRBT
J eller et af vore bureauer over hele landet

S4S Forretningsrejser
Kobenhavn 01 ■ 13 72 77

Århus 06-131211

Ålborg 08-1681 11

Yderligere informationer: INTERMESS, Stockholmsgade 25, M K6ln/V1©SSe
2100 København 0, tlf. 01 - 26 14 11, tx 15972 krogda dk. "
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matematik og
produktkvalitet
fra sf-sten

SF-STENENS s-form er
absolut ikke tilfældig. Den
er nøje konstrueret op i
kvadraten. Derfor virker en

færdiglagt sf-stens belæg¬
ning rolig og harmonisk.
Det sørger matematikken
og geometrien for.
Det samme gælder for vo¬
re øvrige produkter. Vi viser
her nogle eksempler:

HOLMEGÅRDSTENEN
med en Struktur, der ligger
tæt på granittens, har de
klassiske mål 14x21. Det er
faktisk ikke muligt at udføre
en urolig og dermed uhar¬
monisk belægning med
arealmålet 14x21. Tiltalen¬
de rektangulære mål, der
også kan kombineres til ro¬
lige kvadrater.

HEXABLOK Vil man væk
fra rektanglen og kvadra¬
ten er Hexablok-sten et

godt alternativ - konstrueret
over Hexaciden - den klas¬
siske 6-kant. Vi kender den
fra bikuben... og det møn¬
ster kan man jo kun beun¬
dre og kalde genialt. En
Hexablokbelægning virker
levende - men rolig. Vi sen¬
der Dem meget gerne vore
farvebrochurer over SF-be-
lægninger. Ring blot.

KLOSTERSTENEN har
den samme basismatema¬
tik: 7x21 cm. Dette mål gi¬
ver utallige muligheder for
læggemønstre. Vel at mær¬
ke mønstre, der giver fuld¬
endt harmoni. Endvidere
kan den kombineres med •

Holmegårdstenen...
det er ikke så ringe.

SF-Sten A/S • Sdr. Mellemvej 9 - 4000 Roskilde
02 - 75 77 88
Sydsi.afd Holmegaard Betonvarefabrik
Lundebakkevej 18A, Toksværd - 4684 Holme-Olstrup
03-7622 33

Spedalsa Betonvarefabrik af 1983 A/S
Høegh Guldbergs Gade 15 - 8700 Horsens - 05 - 62 28 99
Roust/Brøndum Betonværker ApS
Andrupvej 147 - 6715 Esbjerg N - 05 -16 74 11
Kolding Betonværk ApS af 1983

' '"3 15 - 6000 Kolding - 05 - 52 53 11

Tilskud til historiske bygninger
Fredningsstyrelsen er af Kommissionen
for De europæiske Fællesskaber blevet
gjort opmærksom på, at der igen i 1985 er
mulighed for at opnå tilskud fra EF til
bevaring af historisk værdifulde bygnin¬
ger indenfor den danske arkitekturarv.

Det gælder både fredede og bevarings¬
værdige bygninger - og både kirkelige og
verdslige. De skal dog alle repræsentere
arkitektoniske, kulturhistoriske eller mil¬
jømæssige værdier af europæisk betyd¬
ning og være åbne for offentligheden.

Dertil skal istandsættelsen støttes af det
offentlige og arbejderne godkendes af
fredningsstyrelsen. Der er i 1985 stillet
500.000,00 kr. ECU svarende til ca. 4
millioner danske kroner til rådighed for
højst 12 projekter fordelt i EF-landene.

Ansøgningen skal inden den 1. juli
1985 sendes til fredningsstyrelsen, der
formidler den videre til EF-Kommissio-
nen. Ansøgningsskema er indeholdt i De
Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C
78 af 26. marts 1985, og fås i FS's informa¬
tionskontor, Østergade 61, 1100 Køben¬
havn K.,tlf. (01)14 41 40.

Yderligere oplysninger: Fredningssty¬
relsen, Amaliegade 13, 1256 København
K., tlf. (01) 11 95 65.

Bygningsreglement for småhuse
De længe omtalte forenklinger i bygge¬
lovgivningen er nu en realitet - foreløbig
for énfamiliehuse, rækkehuse, sommer¬
huse samt for garager, udhuse o.l.

For dem, der allerede har et énfami-
liehus, rækkehus eller sommerhus, bety¬
der ændringerne, at man uden først at
skulle søge byggetilladelse, kan gennem¬
føre alle former for ombygninger, instal¬
lationer og andre forandringer.

Også garager, carporte, udhuse, driv¬
huse o.l. bygninger på højst 50 kvm kan
opføres uden byggetilladelse. Her gælder
dog, at arbejdet skal anmeldes til den
kommunale bygningsmyndighed, inden
det går i gang.

For at gøre de bestemmelser, der fort¬
sat skal overholdes mere overskuelige for
den enkelte husejer, vil byggestyrelsen i
løbet af kort tid supplere småhusregle¬
mentet med forskellige former for pjecer.

Også for nybyggeriet og for tilbygnin¬
ger til eksisterende huse er der sket lem¬
pelser.

Forenklingsarbejdet vedrørende byg¬
gelovgivningen vil blive fortsat, og det
næste, der bliver taget fat på, er en tilsva¬
rende forenkling af de bestemmelser, der
gælder for etageboligbyggeriet.

Bygningsreglement for småhuse fås i
boghandelen. Pris kr. 22,00 incl. moms.
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Begrebsdannelse- indfaldsvinkel til fagets udvikling
Af Per Stahlschmidt

Foredrag ved Danske Landskabsarkitek¬
ters høstkonference i Løjt Ferieby den 26-
27. oktober 1984.

For nogle måneder siden præsenterede
Landskab (nr. 2/1984) et par afgangspro¬
jekter fra Arkitektskolen i Aarhus. Det
ene projekt var et forslag til en middelal¬
derby på en holm i Brabrand-Ådalen, det
andet var et forslag til et kapel mellem
bøgetræerne i Risskov. Artiklen gav mig
en nostalgisk fornemmelse af at være
tilbage i 60'erne. Dengang handlede
Landskap og den faglige debat mest om
tilsvarende æstetisk vidtdrevne udtryk
uden bund i virkelighedens verden. De
opgaver, tegnestuerne dengang blev stil¬
let, var især udformning af etageboligfri¬
arealer - opgaver, der var nødvendige for
at få brød på bordet, men ikke noget man
havde lyst til at læse endsige skrive om.

- Der var et svælg mellem dagens opga¬
ver og den faglige diskussion - til skade
for opgaverne, der i mange tilfælde også
blev hverdagsgrå 'og uinspirerende, og til
skade for den faglige diskussion, der blev
spekulativ og kun af intern interesse.
Senere er det nemt nok at se, at opgaven
med at udforme friarealer ved etageboli¬
ger kan være lige så udfordrende og kræ¬
vende som at udforme en gravlund. Det
er blot forskellige typer opgaver med hver
sine vilkår og hver sine krav.

Jeg trækker forskellen for 20 år siden
mellem det, man tjente sine penge på, og
det man fandt det interessant at snakke
om med kollegerne frem, fordi jeg synes,
der er tilsvarende tendenser i denne høst¬
konference. - Lad os glemme den grå
hverdag på tegnestuen eller på parkkon¬
toret og et par dage lege med i den
almindelige samfundsdebat om arkitek¬
tur, kunst, natur, landbrug og miljø med
hele molevitten samlet i det gådefulde
spørgsmål: »Hvor gik landskabsarkitek¬
ten hen, da renaissancen gik ud?«

Faggruppens opgave

Jeg synes, der er oplagt, at den faglige
diskussion bør handle om, hvad der er

landskabsarkitektfaglige opgaver. Der

har i tidens løb været gjort forsøg på at
definere fagområdet, og erfaringerne vi¬
ser, at det har været svært.

1 1973 var jeg med i »Definitionsudval-
get«, hvor vi skulle definere - det betyder
direkte oversat »afgrænse« - landskabs¬
arkitekternes fagområde.

Jeg synes, titlen på vores pjece »Natur
- Bymiljø - Mennesker« fint dækker den
grad af præcision, vi endte med i udvalgs¬
arbejdet. - Landskabsarkitekten er med
overalt, i by og på land, hvor der skal ske
noget med miljøet. - Sådan en påstand er
der selvfølgelig ingen, der kan bruge eller
tage alvorligt. Pjecen blev sendt ud til alle
landets kommuner, og jeg har da heller
aldrig hørt om reaktioner på den.

En grund til, at vi let kommer galt
afsted, er måske noget så banalt som, at
fagbetegnelsen »landskabsarkitekt« vild¬
leder. Bruger man geografernes defini¬
tion på »Landskab« nemlig skæringsfla-
den mellem geosfæren og atmosfæren -

altså jordoverfladen - og arkitekt som en
person, er former fysiske ændringer, bli¬
ver planlægning af alle forandringer i det
fysiske miljø landskabsarkitektarbejde.
Tager man på denne måde ordet land¬
skabsarkitekt for pålydende, bliver det
f.eks. en landskabsarkitektopgave at be¬
slutte, om der skal vokse byg eller roer på
marken og gran eller bøg i skoven.

Disse beslutninger har lige så lidt med
landskabsarkitektfaget at gøre som hva¬
lernes overlevelse, ørkenernes udbredel¬
se eller landbrugets anvendelse af kunst¬
gødning. Som alle andre borgere kan og
bør vi have en mening om disse emner,
men landskabsarkitektfaglige emner bli¬
ver det ikke.

Man får besked om, hvad en landskabs¬
arkitekt er ved at fortælle, hvad land¬
skabsarkitekter laver, hvad de har lavet,
og hvad de sandsynligvis kommer til at
lave i fremtiden.

Abstrakte definitioner af, hvad faget
er, er spændende hjernegymnastik, men
vist ikke særlig anvendelige. Men ordet
»landskabsarkitekt« er i sig selv direkte
vildledende - uden at vi af den grund skal
kalde os noget andet!

Den enkelte landskabsarkitekts opgave
»Hvad er opgaven« er ikke kun et centralt
spørgsmål for faggruppen, det er lige så
centralt for den enkelte udøvende land¬
skabsarkitekt.

Stiller man sig spørgsmålet »Hvad er
min opgave?«, kan man lave en gradue¬
ring: 1) Hvad er jeg hovedansvarlig for?
2) Hvad har jeg indflydelse på? 3) Hvad
kan jeg komme med synspunkter på?
Personligt har jeg nogle gange som land-
skabskonsulent i en kommune involveret

mig stærkt i vejanlæg og bebyggelser, som
andre teknikere har været hovedansvarli¬

ge for - udfordrende og komplicerede
projekter, jeg har haft indflydelse på. Når
der så ind imellem var en opgave med
udformning af et friareal, har den fore¬
kommet ret enkel og ukompliceret - op¬
gaven er blevet løst, men i betragtning af,
at jeg her er hovedansvarlig, måske ikke
altid tilstrækkelig dybtgående.

Jeg vil tro, kommunalt ansatte land¬
skabsarkitekter kender den samme for¬
nemmelse - mens man går til møder om
veje, gasledninger og meget andet, kører
friarealerne på rutinen.

Opgaven i det enkelte projekt
»Hvad er opgaven« kan også være et
fornuftigt spørgsmål at stille til det enkel¬
te projekt. Når vidt forskellige typer fri¬
areal ofte ligner hinanden forbavsende
meget, er det fordi dette spørgsmål ikke
har været stillet - rådhushaven', parken,
etageboligfriarealet og restarealet ved
vejudfletningen bliver udformet, som om
opgaven principielt er den samme.

Når Odense kommune har fået park¬
prisen, er det måske, fordi parkforvalt¬
ningen i Odense gør meget ud af at defi¬
nere opgaverne. F.eks. er hovedsigtet
med kolonihaver i Odense, at koloniha¬
ven dels skal være den voksnes byggelege¬
plads og dels skal den være billig. Plan¬
lægning og forvaltning af kolonihaver er
derfor underlagt disse 2 enkle formål. Det
betyder f.eks., at husene ikke skal bygge-
sagsbehandles, at grundene ikke bliver
kloakeret eller forsynet med elektricitet,
og at man er meget liberal med, hvordan
en havekoloni fremtræder. Der er f.eks.

ingen servitutter på grundene. Ved at
have tænkt opgaven igennem på forhånd
og have besluttet, hvilke hensyn der skal
have første prioritet, bliver brugerne fri
for formynderi og parkforvaltningen fri
for behandling af en masse enkeltsager.

Faglig bevidsthed
Bag programmet for høstkonferencen
spores en angst for ikke at være med på
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■ What the consultant offers ■ What the costumer orders ■ What the planner describes
Tegneserien er fra en skolebog om EDB - det er ikke kun inden for de grønne fag, at en uklar kommunikation er årsag til fejlagtige resultater.
■ It is not only in the green profession that confused communication is the reason for erroneous results.

noderne, angsten for, at moden er skiftet
til postmodernisme, uden at vi som land¬
skabsarkitekter er fulgt med tiden. Post¬
modernismen, der, såvidt jeg har forstå¬
et, accepterer brugen af tomme gestusser,
uden at stille krav om indholdsmæssig
dækning, er som skabt til nem følgagtig¬
hed med moden.

Mellem 50'erne og 60'erne skete der i
Danmark et spring i landskabsarkitektu¬
ren: Fra en havemæssig, nuanceret be¬
handling af friarealerne gik man til en
storlinet skematisk udformning. Arkitek¬
terne var tvunget til at have nye formide¬
aler, hvis de skulle arbejde på de vilkår,
montagebyggeriets samlebånd gav.

For anlæ'gsgartneren gjaldt ingen sam¬
lebånd, men alligevel overtog landskabs¬
arkitekterne de idealer, der gjaldt for
bygningerne, og fik i mange tilfælde fri¬
arealerne til at se ud, som om de også var
lavet på samlebånd.

I dag kan det føles uforståeligt, at land¬
skabsarkitekterne dengang tilsyneladen¬
de var så villige til at kaste det bestående
overbord og slutte trop bag den hersken¬
de mode.

Den morale, jeg vil drage af eksemplet,
er for det første ikke at være for hurtig til
at smide den bestående tradition over¬

bord, og for det andet, at man som land¬
skabsarkitekt ikke kun skal lade sig føre
med at arkitekturens strømninger. Histo¬
risk og uddannelsesmæssigt er der en
snæver forbindelse mellem arkitektur og
landskabsarkitektur, men bl.a. fordi mur¬

sten og planter er så forskellige, er det
nødvendigt at skelne mellem de 2 fag¬
grupper. Dermed er det også nødvendigt
som landskabsarkitekt med en selvstæn¬

dig fagbevidsthed. Et led i denne fagbe¬
vidsthed kalder jeg begrebsdannelse.

Hvad kan begrebsdannelsen brugestil?
Begrebsdannelsen kan man også kalde
udvikling af et præcist fagligt sprog. For¬
leden stod jeg med en gruppe studerende

ved en skov og diskuterede, om en ny
bygning ville ligge godt, hvis den blev
placeret ved skovbrynet. Jeg forsøgte at
introducere begrebet »skalaoverensstem¬
melse« for at karakterisere, at bygning og
skov ville stå i et ligeværdigt størrelses¬
mæssigt forhold. Men jeg blev mødt med
en massiv modvilje - man skulle ikke
have noget af at gøre sig uforståelig for
almindelige mennesker, der er eksperter
nok, der taler hen over hovedet på folk.

Det har tit undret mig, at mine stude¬
rende i alle støttefagene uden forbehold
søger at lære myriader af fagord, så de
kan skelne mellem en svikkel og en gaf¬
felkvast, mellem en Quercus robur og en
Crataegus oxyacantha og mellem silt og
ler. Men når det drejer sig om fagets
kerne, er der undertiden en skeptisk ind¬
stilling til at kunne udtrykke sig med
større præcision end menigmand. Selv
blandt studerende på sidste del af studiet
bliver der ikke altid skelnet mellem en

bevoksning, en beplantning eller en kul¬
tur - enhver plantning kaldes en beplant¬
ning.

I Edward T. Hall: »Den skjulte dimen¬
sion« (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
1973) står der, at sproget er mere end blot
et medium til at udtrykke, hvad vi tænker.
Det er i virkeligheden en central faktor i
udformningen af tænkningen. Hvis det er
rigtigt - og det tror jeg, det er - at man
kun kan tænke det, man har ord for, bli¬
ver det nødvendigt at udvikle et præcist
og nuanceret fagsprog. For ikke alene har
tænkningen en vis rolle i den skabende
proces, landskabsarkitektur hører også til
de former for kunsthåndværk, hvor der er
indskudt et mellemled mellem den ska¬
bende og det skabte. Resultatet afhænger
blandt meget andet af, om kommunikati¬
onen mellem landskabsarkitekt, anlægs¬
gartner og den person, der passer friarea¬
let lykkes.

Vejen til faglig udvikling går også gen¬
nem kritik og vurdering af de projekter,

vi realiserer. Også her er det nødvendigt
med et fagsprog. En nuanceret sproglig
vurdering, som der er tradition for ved
anmeldelse af litteratur, film og teater,
kunne være et forbillede. Der er derimod
ikke meget perspektiv i udvikling af
normsystemer for friarealers kvalitet.
Der er heller ikke meget perspektiv i de
rene følelsesudbrud som f.eks. at karak¬
terisere Amaliehaven som en amagerhyl¬
de eller en bæ. Den slags udsagn er der
ingen, hverken fagfolk eller menigmand,
der bliver klogere af endsige lader sig
overbevise af.

Regelgivende og beskrivende
definitioner
Når man skal udvikle et fagligt begrebs¬
apparat, må man skelne mellem regelgi¬
vende og beskrivende definitioner. En
regelgivende definition er en opstillet de¬
finition, som når man siger: »I det følgen¬
de har jeg valgt at lade betegnelsen X
dække over betydningen Y«.

En beskrivende definition er derimod,
hvordan folk i almindelighed opfatter be¬
tydningen af et ord.

Et eksempel på en regelgivende defini¬
tion er fysikbogens definition af ordet
»arbejde«. Efter denne definition er det
f.eks. ikke arbejde at bære en sæk kartof¬
ler hen ad et vandret gulv. Når man læser
fysikbogen, må man acceptere, at ordet
»arbejde« har denne specifikke betyd¬
ning. Spørger man i stedet folk på gaden,
hvilken betydning de lægger i ordet »ar¬
bejde«, vil man få en beskrivende defini¬
tion. Mens de regelgivende definitioner
er skarpe og præcise, er de beskrivende
definitioner som regel brede og diffuse.

Nye fagord må altså være regelgivende
defineret, de skal jo på en entydig måde
betegne et bestemt fænomen. Når jeg
f.eks. vil skelne mellem plænegræs, der
afskæres en gang om ugen og langt græs,
der afskæres en gang om året, opstiller jeg
en regelgivende definition, hvor jeg kal-

74 LANDSKAB 4 - 1985



Hvad programmøren fremstiller
■ What the programmer constructs

Hvad driftsafdelingen gør for at få skidtet til at Hvad kunden har brug for
køre ■ What the customer needed
■ What the works dept. does to get the rubbish
to function

der det første for klippet græs, det andet
for slået græs. Da det er regelgivende
definitioner, har man ikke lov at udlede af
»slået græs«, at det er afskåret med en

græsslåmaskine en gang om ugen - man
må ligesom i fysikbogens »arbejde« ikke
selv fortolke ordet, men acceptere den
opstillede definition.

Krav til nye fagord
Når man vælger betegnelse for et fagligt
begreb, kan man tit bruge et dansk udtryk
i stedet for et udenlandsk. Der er f.eks.
ikke vundet noget ved at kalde en ved¬
plante for en »lignose« eller en flerlaget
skov for »en etageret skov«.

Betegnelsen skal også helst ligge inden
for den betydning, ordet har i almindeligt
sprogbrug. Det er f.eks. misvisende, hvis
et friareal på størrelse med en villagrund
kaldes en lokalpark, blot fordi det skal
passe ind i et system af nærparker, bydels-
parker og byparker.

Man må også tilstræbe, at ordet er

værdineutralt, d.v.s. det må helst ikke
indeholde en positiv eller negativ værdi¬
ladning. F.eks. kan der ligge i ordet »ha¬
vekunst«, at der ikke alene er tale om

landskabsarkitektur, men at det er land¬
skabsarkitektur af god kvalitet. En sådan
positiv værdiladning gør »havekunst«
problematisk som beskrivende, fagligt
begreb.

I logikken ville man sige, at ordet »ha¬
vekunst« ikke kun bruges i en deskriptiv,
men også en en emotiv betydning. Er man
ikke opmærksom på det, får man blandet
beskrivelse og vurdering sammen. Når
man bruger »havekunst« i en argumenta¬
tion, kan man derved komme til at forud¬
sætte hvad der skulle bevises. Det kom¬
mer let til at svare til udsagnet »en god
cigar er ikke dårlig«.

Sprogforvirring
Et fælles fagligt sprog kan kun udvikles,
hvis der er villighed til at godtage definiti-
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oner, andre har lavet. Hvis man ikke kan
bygge videre på det, der foreligger, men
hver gang skal finde nye betegnelser for
den samme ting, dannes der aldrig et
udviklet begrebsapparat. Man får der¬
imod et hav af synonymer, der skaber
forvirring i stedet for afklaring.

Som eksempel synes jeg, de tre katego¬
rier »nyttehave«, kolonihave« og »fritids¬
have« har dækket hver sin havetype og
været bredt accepteret. Men i 1979 kom
en udredning fra Planstyrelsen: »Koloni¬
haver i Danmark«, hvor man introduce¬
rer betegnelserne: »Daghaver«, »byha-
ver« og »landhaver«.

Det er tilsyneladende ikke, fordi forfat¬
terne er utilfredse med de gamle beteg¬
nelser, men snarere for at komme med
noget nyt. Resultatet er, at der nu er seks
betegnelser i omløb for de samme tre
havetyper. Den sproglige fornyelse giver
ikke bedre muligheder for at udtrykke sig
præcist. Men giver derimod risiko for en
mere uklar kommunikation.

Mulige indvendinger
Jeg har forsøgt at begrunde udvikling af
en faglig begrebsdannelse og nævnt nogle
forudsætninger for, at der kan ske en

opbygning af et begrebsapparat. Jeg vil
slutte med at diskutere et par af de ind¬
vendinger, der kunne være mod udvikling
af en faglig begrebsdannelse.

Den første indvending kunne hedde:
»En intellektualisering af fagområdet
kvæler fantasien«.

Som lærer er jeg indimellem ude for, at
en gruppe studerende sidder omkring
bordet og forsøger at argumentere sig
frem til et resultat. Plantegning og many-
fold er gemt af vejen, kun skriveblokken
og kuglepennen er fremme. Trin for trin
forhandler gruppen sig frem til en løsning
for, hvor huset skal ligge, hvordan terræ¬
net skal formes, og hvor træerne plantes.
Til sidst kan det samlede forhandlingsre¬
sultat tegnes op.

Den form for arbejdsmetode er selvføl¬
gelig dræbende for fantasien og hindren¬
de for, at hensyn, der tilsyneladende stri¬
der mod hinanden, kan forenes.

Selv den skabende proces løber ad helt
andre uregerlige baner end den logiske
tanke. Det er derfor ikke i skitseringspro-
cessen, at et udviklet begrebsapparat
først og fremmest skal gøre nytte. Der¬
imod skal begrebsapparatet og den logi¬
ske sans bruges ved definition af opgaven,
ved registrering, analyse og ved vurdering
af forslagene. Det er faktisk lige så nød¬
vendigt at kunne bedømme sine ideer -
som det er at kunne få ideerne.

Jeg tror ikke, en begrebsdannelse be¬
høver at stå i vejen for kreativ udfoldelse.
Ser man f.eks. i et musikleksikon, er der
inden for denne kunstart et højt udviklet,
meget specifikt begrebsapparat, et be¬
grebsapparat der snarere er en forudsæt¬
ning end en hindring for det skabende
arbejde.

Den anden indvending kunne hedde:
»Fagsprog skaber afstand til almindelige
mennesker«. Et hyppigt anvendt billede
på det er lægen, der gennem sin latinske
snak skaber autoritet til sig selv og af¬
magtsfølelse hos patienten.

Sådan kan fagord naturligvis altid mis¬
bruges. Der er også plantelister fra land¬
skabsarkitekttegnestuer, hvor der kun er
brugt planternes latinske navne, så fæno¬
menet er heller ikke ukendt hos os selv.

Men hvis man ønsker at undgå afstan¬
den til ikke-fagfolk, er løsningen ikke at
lade være med at lære fagsproget, men
som en helt universel - for ikke at sige
banal regel - at indrette sin udtryksform
efter den, man taler til. Dels kan man

undgå at gøre tingene mere indviklede
end nødvendigt, og dels kan man være
bevidst om et begrebs snævre faglige be¬
tydning kontra dets brede, almindelige
betydning.
Per Stahlschmidt, lektor ved afd. for Have og land¬
skab, Landbohøjskolen.
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Spiralen som igangsætter
Af Niels Guttormsen

Jeg har altid holdt meget af sneglehuse og
syntes, at de var opbygget efter det smuk¬
keste princip. Deres rene og klare spiral¬
struktur genfindes utallige steder, fra det
største til det mindste. Strukturen findes i
de yderste stjernesystemer, der danner
grænser for astrologisk erkendelse, i de
store oceaners havstrømme og i hvirvel¬
strømmen i min vaskekumme, når jeg
lukker vandet ud.

Spiralstrukturen er synlig i små orga¬
nismer som søheste, i snoede vædderhorn
o.s.v., men intet overgår skønheden i de
simple sneglehuse.

Mennesker har til alle tider tegnet og
dekoreret med spiraler. De har formet
arkitekturens bygningsspir og indre sneg¬
legange og har leget med figuren i have¬
labyrinter.

Spiralen afbilleder åbning og udvidelse
og regnes for at være en arketypisk form.
Her er udvidelsens dynamiske vækstprin¬
cip, og samtidig er det et af de stærkeste
og mest benyttede ornamenter.

Stiliseret ornamentik med spiraler ken¬
des fra yngre stenalder på malede lerkar
og siges at kulminere i den senere bronze¬
alder i Norden. Der må være tusindvis af
udstillingsnumre med spiraler fra hele
jorden på Nationalmuseet.

I skulptur er strukturen osse gennemprø¬
vet. Amerikaneren Robert Smithson rea¬

liserede i 1970 og 71 flere jordprojekter
med sneglegange og spiraler i USA og
Holland. Jeg har selv brugt den i 70'erne
og lige nu har jeg vældig lyst til at bygge et
spiraltårn. Det skal være et fritstående
gerne mere end hushøjt bygningsværk, et
stræbende tårn på en plads og i alle tilfæl¬
de i et ordentligt artikuleret byrum.

Men nu skal jeg fortælle hvordan spira¬
len har været en igangsætter for mig.

1 sommeren 1984 færdiggjorde jeg et
stort arbejde, hvor jeg brugte spiralen i en
granit- og betonskulptur i Ballerup i Kø¬
benhavns omegn. Det var en kommunal
opgave, og det tog fem måneder at opbyg¬
ge den.

Da jeg fik bestillingen, havde jeg flere
ideer om, at opgaven kunne blive udfor¬
drende. Min første tanke til en plan skul¬
le være, at ingen sten måtte lægges om.
Hvad der var sat i beton måtte blive, hvor
det var. Den beslutning var en indrøm¬
melse af, at man kun lærer at arbejde,
mens man arbejder.

Spiralprojektet skulle for mig være en
mental udvidelse, en åbning mod alt og
alle. Men hvordan greb jeg sagen an?

For at være imødekommende og åben
måtte en gadekunst som denne i udstrakt
grad være bærer af nogle helt forståelige
brugsfunktioner, sådan at man osse vil
færdes på skulpturen. Den skulle være til
at se på, indbyde til at tænke over, og den
måtte frem for alt være et billede midt i
byen.

Mange helt nye bykvarterer blir i dag
både billed- og historieløse. F.eks. er
Indre Nørrebro i København p.g.a. byg¬
geindustriens rationelle forskning nu endt
med et så anonymt, tarveligt og billedfat-
tigt resultat, at der må sadles om straks.
Prisen er betalt med en menneskelig rod¬
løshed, som ingen endnu kender række¬
vidden af. Det kan vise sig katastrofalt, at
børn ikke har noget at bemærke ved deres
egen gadedør. Nørrebros døre er i hun¬
dredevis monotont gjort ens. Gade op og
gade ned gaber samme visuelle ked¬
somhed.

De nyskabte friarealer ser ud, som var
de besluttet af bevidst-løse arkitekter og

samvittigheds-løse bygherrer. Nogen me¬
re uduelig og nedbrydende byfornyelses-
politik ses ikke.

Men Nørrebro rummede da Kai Niel¬
sens solidariske og humørfyldte skulptur
»Figuren Blågårdsplads« fra 1918. Den
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1. Tre spiraltegninger der viser, hvordan spira¬
len er en kurve, som i vindinger snor sig om et
fast punkt og fra punktet udvider figuren. Spi¬
ralornamentet er et af de stærkeste og mest
benyttede billeder jorden over.
2. Tegning afstrukturen i et vædderhorn. Spira¬
len afbilleder udvidelsens dynamiske vækst¬
princip.
3. Skitse til spiraltårn i en mindre by. Det er et
fristående mere end hushøjt snoet bygnings¬
værk på en plads. Stedets karakter bestemmer
byggematerialerne.

■ 1. Three spiral drawings illustrating that a
spiral is a curve which, winding like a string
from a fixed point, develops from the point to
the figure. The spiral image is one of the
strongest and most commonly used, through¬
out the world.
2. Drawing of the structure in a ram's horn.
The spiral demonstrates the dynamic growth
principle.
3. Sketch design for a spiral tower in a smaller
town. It is a free-standing winding building,
higher than a house, on a square. The character
of the place must determines the building mate¬
rials.

J
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var en forbilledlig skulpturindsats, som
jeg gerne ville efterligne. Kai Nielsens
Plads var tænkt som en lysning i den Sorte
Firkant.

Det, jeg fik ansvar for i Ballerup, måtte
på samme måde som Blågårdsplads blive
til i tid og igennem arbejdsprocessen få
sin egen historie. Skulpturen blev ikke
resultat- men procesorienteret.

Min planlægning begrænsede jeg til kun
at skulle være udstikning af retningslinier.
Hele vejen igennem måtte jeg i praksis
fastholde en skulpturel dimension i en

streng kunstnerisk bearbejdning af det
sociale og i en så fri udformning som
muligt.

Dette, at brugsfunktionen og billedet
arbejdede sammen i gaden, viste sig at
have flere muligheder for en åbning.

For det første gav skulpturens struktur
mulighed for en åbning mod byen som
rum og som bygningsklodser. Skellet mel¬
lem skulptur og by kunne nedbrydes.

For det andet lå der en mulighed for en
åbning mod tilskueren ved, at der blev
arbejdet med detaljer, så de blev lettil¬
gængelige og letforståelige. Det blev et
åbent kunstværk, hvis de udtalte brugs¬
funktioner fik fortrolighedens karakter.

For det tredie kunne byskulpturen ved
at blive til i et tæt fællesskab med kommu¬
nale folk være en åbning mod et kultur¬
samarbejde, hvor hver ville bidrage med
sin viden og indsats af håndværksmæssig
eller teknisk art. Dygtige folk ville kunne
give billedudtrykket bredde og kvalitet.

Det lille gadestykke, jeg fik overdra¬
get, skulle blive til en byzone, hvor billed-
virkninger koncentreredes, og hvor be¬
handlingen af detaljerne sigtede mod at
understøtte den samlede kunstneriske
idé.

Der var osse en anden måde, jeg tænkte,
gadekunsten skulle blive anderledes på.
Min skulptur skulle blive uden sokkel.
Eller osse selv være soklen. Uden sokkel
kunne den undgå at få prestigepræg, og
det var afgørende for mig.

Om piedestaler kan siges, at både en
skilderiramme og en skulptursokkel fun¬
gerer som tærskel mellem to forskellige
virkeligheder: den sociale/reale verdens
og den opdigtede/fiktive billedverdens
virkelighed.

Når noget er i ramme eller på sokkel,
isoleres det fra det omgivende, og noget
uden ramme opsluges og indgår i omgi¬
velserne. Derfor kunne jeg vente, at et
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1. Fotografi af Ballerup Byskulptur set nede fra
spiralpunktet, hvorfra skulpturens opbygning
påbegyndtes i 1983. Arbejdet tog ialt fem måne¬
der og var færdigt til aflevering den 16. juni
1984.
2. Fotografiet øverst fra granitskulpturen. Van¬
det ses i en rende bevæge sig henover skulptur¬
voldens ryg for at løbe væk i spiralbevægelsen.

I baggrunden ses fodgængergadens allétræer.
Fotos: Viggo Rivad.

■ 1. Photograph of the Ballerup Town Sculp¬
ture, seen from the spiral point, from which
construction began in 1983. The work lasted
five months and was completed on the 16th. of
June 1984.
2. Photograph from above the granite sculp¬
ture. The water runs over the back of the
sculpture in a channel, which carries it away, in
a spiral movement. The avenue trees on the
pedestrian street can be seen in the background.
Photo: Viggo Rivad.

den enkelte. Bagefter - når jeg ser tilbage
- ved jeg, at jeg løb en risiko ved at tage
(selv)højtideligheden fra kunsten. Men
jeg ville jo lade den være en åbning mod
byen, mod tilskueren og mod kultursam¬
arbejdet.

Før projektet havde jeg tillagt spiralen de
bedste igangsættende egenskaber. Spira¬
len var ren og i dynamisk bevægelse, den
var smuk som idé og som billede. Og som
fremgangsmåde havde den osse vist sig
givtig. Men hvordan stod det til med det
erklærede mål at opnå bredde og kvalitet
igennem at iværksætte et lokalt samar¬
bejde? Det glædeligste ved det utraditio¬
nelle kultursamarbejde var at først politi¬

kerne og dernæst embedsmænd og tekni¬
kere turde samarbejde om noget ukendt.
Det blev derved, at Ballerups egen by-
skulptur virkeliggjordes. Alle samarbej¬
dede om at lave skulpturen - som jeg ville
have den.

I de fem måneder arbejdet stod på i
gaden uden for byens hovedbibliotek, må
det halve Ballerup være gået forbi. Hver
dag havde sine tilråb og samtaler om
næsten alt mellem himmel og jord.

Mange kom' med råd og forslag, og
mange har fået indtryk af, at de direkte
medvirkede til gode "løsninger, for på den
åbent tilgængelige arbejdsplads midt i
gaden blev kun en eneste sten fjernet af
uvedkommende. Den var ægformet og

trillede så godt! På 150 døgn: kun én sten.
Mange i Ballerup må have følt, at de
havde andel i byskulpturen og derfor
passede på den.

En samarbejdsopgave af kulturel karak¬
ter er meget udfordrende.

Kommunalbestyrelsen var enstemmigt
gået ind for sagen, så godt nu projektet
forud kunne beskrives med lysbilleder af
ting, der var realiserede allerede. Min
overtalelse lignede en sælgers med sine
stofprøver.

De berørte forvaltningsområder blev
inddraget ved hjælp af kontaktpersoner i
rådhusets vejafdeling og byplanafdeling,
som kunne vejlede og knytte forbindelser
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Genskab byens landskab
Af Lars Peter Christensen

Kommentar til vinderforslaget i idékon¬
kurrencen om udformning og indretning
af Herlev Bygade.

I forsøget på at betjene bilismen og at
imødekomme manien med indkøbscentre
har mange omegnsbyer mistet ikke alene
byen men også byen som landskab.

Bymidten i Herlev uden for Køben¬
havn skiller sig på trods af sine moderni-
seringsbestræbelser ud fra gennemsnittet
ved endnu at have et markant bylandskab
til »rådighed« og en kommunalbestyrel¬
se, der har indset det og nu ønsker forbed¬
ringer for byen selv.

Vil det mon endnu være muligt at gen¬
skabe nogle af de tabte værdier? Vil man
inden for en overskuelig fremtid og med
begrænsede økonomiske ressourcer kun¬
ne redde de overleverede »herligheds¬
værdier« i bykernen?
1. Herlev har to dominerende elementer i bybil¬
ledet: middelalderkirken og biblioteket, og by¬
gaden forløber øst-vest omgivet af fritliggende
etagehuse. Udføres forslaget vil der opstå et
indrammet gaderum af en sammenhængende,
foldet randbebyggelse mod nord og en åben be¬
plantning afparktræer mod syd.

■ 1. Herlev has two dominating elements in its
urban environment: The church from the mid¬
dle ages and the library. Its main street runs
east-west and is lined by detached, multi-storey
buildings. If the proposals are carried out, a
coherent, border development will frame the
street space to the north and an open planting of
park trees will border it to the south.

Umiddelbart ville svaret vel være nej.
Vi ved jo, at byer, der er givet høje
karakterer både af brugere og faglige
eksperter, er blevet til stykke for stykke
og ved et omsorgsfuldt arbejde. En rolig
byvækst erstattes ikke på en studs af
moderne byggeteknik. Sandheden er des¬
værre, at antallet af hurtige successer med
»nybyer« ikke er særlig stort.

Måske har der manglet nogle væsentli¬
ge forudsætninger. For har man ikke ofte
glemt at indleve sig i geografi, støtte sig til
topografi og forsømt aflæsningen af det
specifikke landskab, byen blev lagt i en¬
gang, og som stadig er dens grundlag? Og
blev der hos »byfornyelsesmirakelmæn-
dene« mon arbejdet med den tolerance
og åbenhed, som giver byen egenart,
særpræg og indhold?

I de senere år har værdsættelsen af

gamle bydele, også hvor de ikke regnes
for særlig enestående, været voksende. Vi
indrømmer nu, at det gamle har været
bestemmende for lokalstedet og er dets
skæbne. I flere kommunale forvaltninger

har man i arbejdet med byens enkeltele¬
menter opdaget, at der er behov for mere
end en almindelig tværfaglig arbejdsme¬
tode. Politikere og embedsmænd har i
konsekvens heraf åbnet for nye initiativer
og metoder i planlægningsarbejdet.

I Ballerup kommune har en arbejdsgrup¬
pe med den urbane benævnelse »Bymid¬
tegruppen« i dag til opgave at samle ideer
og at producere skitseoplæg med det sigte
at kunne give kommunen levende og at¬
traktive byer. I nært samarbejde med
politikere og forvaltningsfolk samt bor¬
gerne bearbejdes og sorteres idéoplægge¬
ne, før de når til beslutning og dermed
følgende detailprojektering og realisa¬
tion.

Bymidtegruppens faste bemanding er
arkitekt Lasse Andersen, billedhugger
Niels Guttormsen og ingeniør Lars Peter
Christensen. Gruppens erfaring er, at der
ud over det tværfaglige kræves en del
andre ingredienser, for at arbejdet kan
bære kvalitetsfrugter. Der må være en
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fællesholdning om at arbejde for helhe¬
den, åbenhed for ethvert indfald eller idé,
trang til genvurdering af givne værdier,
tålmodighed, held, fuld accept af tilside¬
sættelse af særrettigheder til ophavet, og
så arbejde, omarbejde og mere omarbej¬
de. Ganske enkelt skal arbejdet have lov
til at gro, indtil frugten er moden og lader
sig plukke.

For Lasse Andersen må oplevelsen af
dette samarbejde have været så positivt,
at han har kunnet overtale sin arkitekt¬
kompagnon Jørgen Andersen og arkitekt
Margrete Bech til at invitere bymidtens
billedhugger og ingeniør til at medvirke
som konsulenter ved den åbne idékon¬
kurrence om udformning og indretning af
Herlev Bygade.

Efter den obligatoriske periode med
indsamling af informationer, fotografe¬
ring og indledende overvejelser stod det
klart for gruppen, at små begrænsede
indgreb og ændringer ikke ville forslå.
Der var brug for at fremhæve betydnings¬
fulde byfunktioner, at forstærke og ud¬

bygge rum- og miljøskabende elementer,
at gøre byområdet til en overskuelig hel¬
hed og at give Herlev bymidte en tydelig
identitet ved at fremhæve byens egenka¬
rakter.

Konkurrenceprojektets bearbejdning af
bygadens uafklarede og efterhånden ret
tilfældige udseende kan illustrere, hvor¬
dan en overordnet målsætning kan om¬
sættes til projektforslag med den ikke
uvæsentlige bivirkning at omfatte genska¬
belsen af byens landskab omkring kirken
og den gamle bygade.

Bybilledet, domineret af tværstillede
etagehuse, ændres efter vinderprojektet
ved, at der på gadens nordside (solsiden)
etableres en sammenhængende, lægiven-
de randbebyggelse og ved at det åbne
parkpræg især på byens sydside for¬
stærkes.

Byens grundlag, landskabet, fremhæves
ved, at kirkens omgivelser ændres. En
kirkegrønning begynder ved bygaden 6g
rækker frem til kirkelåge og -mur, et
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■ 1. The church hill is re-constructed by laying
out a common along the church yard wall,
widest towards the main street.

2. A little market stallfor flowers, fruit, second¬
hand things, etc. is proposed between the shop¬
ping street and the church common.
3. A newly designed library court. Penetrating
cars are led over a flowing pavement, with
gentle bumps, to the main street. The paving
passes past lamp standards, leaving small
islands behind. The paving is executed in gentle
waves which can be noticed in both the vertical
and horizontal planes. It is probably experi¬
enced as driving on a beach.

1. Kirkebanken genskabes ved at der rundt
langs kirkegårdsmuren dannes en grønning -
bredest mod bygaden.
2. En lille markedshal til blomster, frugt, brugte
ting osv. bygget mellem butiksgaden og kirke¬
grønningen. Hallen er en åben konstruktion
men kan forsynes med delvis lukkelige partier i
vinterperioden.
3. En nyskabt biblioteksplads. Indsivende biler
ledes over en strømmende flisebelægning med
svage »bump« frem til bygaden. Flisebelægnin¬
gen viger uden om lygtestandere og efterlader
små øer. Befæstningen udføres i svage bølger,
der mærkes både i det vertikale og det horison¬
tale plan og vil opleves som at køre på en
strandbred. Parkeringspladserne og plantnin¬
gen af piletræer i den omgivende grønning
kurverpå samme måde i et organisk forløb.

1
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forstørret gadekær lukker sig om »Hjul¬
mandens Hus«, og en kirkebanke erstat¬
ter de voldsomme bastioner langs kirke¬
gårdens østmur. Den lille middelalderkir¬
ke kommer til at bryste sig på sin oprinde¬
lige banke, mens åbne græsarealer om¬
slutter hele kirkegården.

Tendensen, til at bykernen mod vest
flyder ud over sine naturlige grænser,
afhjælpes ved at lade arealerne mellem
rådhus og skole fremtræde som et klart
defineret og selvstændigt byrum, formet
som et rådhustorv med parkpræg. Byga¬
dens afslutning markeres her med et råd¬
hustårn, en kampanile, opført i hvide sten
i lighed med rådhuset eller måske en
fabulerende bygning, som kan medvirke
til at give stedet og det styrende hus
identitet. På lignende billedskabende
måde vil gadestrækningen, Herlev By¬
torv, biografen og kroen kunne indfanges
i helheden.

Denne markante forvandling af bybil¬
ledet vil sammen med de nye brugsmøn¬
stre påvirke den i dag dominerende biltra¬

fik. Med få og enkle trafiktekniske ind¬
greb vil det være muligt at fastholde et
biltilgængeligt centerområde og samtidig
skabe tryghed for fodgængere. Indkørsel
til centerparkering sker primært fra Ring
3, indsivning fra de omliggende kvarterer
beholdes men reguleres, og den kollekti¬
ve trafikbetjening forkæles på privatbilis¬
mens bekostning.

Det egentlige trafiktekniske kan være
af hastighedsdæmpende karakter, tidsbe¬
grænset parkering, vejledende møblering
med steler, belægningsskift, beplantning
og belysning samt en tydelig differen¬
tiering af bygadetrafikken.

I byens landskab indgår et element, der
oftest kommer sent og da meget isoleret:
billedkunsten.

Ofte går billedkunst i det offentlige
miljø under betegnelsen: »kunstnerisk
udsmykning«. Af afgørende betydning
for konkurrencevinderforslaget har været
den bevidste nedbrydning af faggrænser.
En selvfølgelig konsekvens heraf er, at

også det billedkunstneriske integreres,
mod til gengæld at alle i helhedens inter¬
esse har måttet lade sig fuldt ud integrere.

Som konkurrencedeltagere var det vo¬
res forventning ved denne arbejdsmetode
og faglige holdning, at de snart velkendte
»galleri-gader« blev undgået, og at den
billedkunstneriske indsats ville koncen¬
treres om arbejdet med lokalt formede
billed- og skulpturelementer. De vil om¬
fatte alt fra formning af byelementer som

husgavle, dørpartier, pladsbelægninger
og frem til indplacering af skulpturelle
bygninger som f.eks. et rådhustårn og en
centralt placeret torvehal.

Ud fra et stærkt ønske om igen at måtte
bygge byer vil det være af betydning, hvis
arkitekten som »solistbygger« i sådanne
sammenhænge underspiller sin rolle. Og
på ingeniørsiden, hvis de dominerende til
tider unødvendigt brutale og strømlinje¬
de vejløsninger opgives. På planlægnings¬
området, hvis den færdigt programmere¬
de byenhed viger for noget mere byorga-
nisk og brugbart, men også for landskabs¬
arkitekten og stadsgartneren, hvis en ud¬
bredt pyntegrønt-fanatisme finder sig til
rette blandt byens hårde elementer.

Landskabsarkitektens fagkundskab er
afgørende, når vore byer skal have sine
uundværlige grønne skulpturer, de tidli¬
gere så kendte klippede vækstformatio¬
ner, sine vejføringer med levedygtige vej¬
træer, sine muntre og karakterfulde be¬
byggelser i menneskelige mål og med næ-
ringsgivende havelodder, sine markante
beplantninger og grønne solpladser.

Landskabsarkitekter er blandt de vig¬
tigste medarbejdere, når byens glemte
landskab genskabes til tydeliggørelse af,
at hver by har sin unikke geografi og
dermed helt egne muligheder.

P.S. Det var en glædelig overraskelse for
os som konkurrencedeltagere, at såvel
dommerne som Herlevs borgmester an¬
befalede, at vinderforslagets ideer og
synspunkter blev inddraget i det videre
arbejde med bygaden med det mål at
realisere projektet etapevis.

P.P.S. Det bliver en oplevelse at se
idealbyen realiseret inden for en periode
på 4-6 år og inden for de almindelige
kommunale budgetter, men at virkeliggø¬
re forslagets intentioner vil kræve organi¬
sation, godt koordineret arbejde og ikke
mindst nye dristige og fremadrettede po¬
litikerbeslutninger .

Lars Peter Christensen, ingeniør i Ballerup kom¬
munes byplanafdeling.
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Verdens første off-shore møllepark.
■ The first off-shore wind mill park in the
world.

Vindmøllepark i Ebeltoft
Af Jens Halvorsen

I foråret 1983 oprettedes Ebeltoft Energi¬
fond - en kommunaldriftsvirksomhed -

med det formål at gennemføre et projekt
for en vindmøllepark placeret ud for ky¬
sten, umiddlebart vest for Ebeltoft Fær¬
gehavn.

Placeringen er fastlagt i en lokalplan,
som også omfatter mulighed for senere
udvidelse af Ebeltoft Færgehavn samt
etablering af en ny fiskeri- og industri¬
havn.

Bag Energifonden står Ebeltoft kom¬
mune, der fremover vil administrere den
daglige drift af vindmølleparken. Investe¬
ringen i projektet andrager ca. 20 mio.
kr., hvoraf Energiministeriet har ydet et

tilskud på ca. 9 mio. kr., mens det reste¬
rende . beløb finansieres af kommunen
selv.

Placering og el-produktion
Vindmølleparken omfatter 16 stk. 55 kW-
møller placeret på en ca. 800 m lang mole
samt 1 stk. 100 kW-mølle placeret på
land.

Den totale installerede generatoreffekt
er således ca. 1,0 MW. Herudover omfat¬
ter projektet to meteorologimaster, et
overvågningsanlæg til indsamling af
alarmmeldinger og driftsdata samt en de-
monstrationsbygning, primært til brug
ved forevisning af mølleparken.

. Placeringen på en fritliggende mole ud i
havet er særdeles gunstig, idet fremher¬
skende vinde fra vest og sydvest uhindret
kan nå møllerne over åbent hav.

Den årlige el-produktion forventes at
andrage 2,8-3,0 mio. kWh, svarende til
forsyning af omkring 1.000 husstande el¬
ler ca. 13% af det samlede el-forbrug i
Ebeltoft by.

Projektering
Det rådgivende ingeniørfirma Cowicon-
sult har på grundlag af et oplæg fra Ebel¬
toft Energifond forestået projekteringen
af ingeniørarbejderne samt ført tilsyn
med arbejdets udførelse. Dog har rådgi-
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SITUATIONSPLAN

16m

vende ingeniør Kiel Jørgensen projekte¬
ret el-installationen.

Geoteknisk Institut har udført de geo¬
tekniske undersøgelser, mens Svitzer
Survey har foretaget søopmåling af
området.

Herudover blev der med assistance fra
Dansk Hydraulisk Institut foretaget en
vurdering af de dimensionsgivende bølge-
og vandstandsforhold for at opnå en tek-
nisk-økonomisk optimering af molens op¬
bygning.

Mole og møller
Molen når ud på en vanddybde af knap 5
m og er anlagt som en traditionel dansk

stenkastningsmole med en kerne af ral,
filterlag og dæksten.

De 16 møller, der er opstillet på molen,
har alle en tårnhøjde på 22 m og en
vingediameter på 16 m. Samtlige vind¬
møller er leveret af firmaet Nordtank.
Møllerne er systemgodkendte af
»Prøvestationen for mindre vindmøller«.

Mølleparkens 17. vindmølle vil blive
opstillet ved demonstrationsbygningen
og indgår i et pilotprojekt for afprøvning
af en nyudviklet 100 kW-mølle med en
tårnhøjde på 24 m og en vingediameter på
19,2 m.

Baggrunden for opførelsen af vindmøl¬
leparken er bl.a.:

- en budgetteret driftøkonomisk ge¬
vinst på ca. 1 mill, kr./år

- miljøvenlig energiform
- gunstig for betalingsbalancen
- mulighed for etablering af en ny fær¬

ge- og fiskerihavn mellem molen og
den eksisterende færgehavn

og ikke at forglemme fremsynede em¬
bedsmænd og politikere samt et statstil¬
skud på ialt 54,4%.

De 16 vindmøller på molen er i drift, og
ifølge tidsplanen vil det færdige anlæg
kunne indvies i begyndelsen af juni
måned.

Jens Halvorsen, kommuneplanlægger i Ebeltoft
kommune.
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Fynsstelerne
Af Sven-lngvar Andersson

På Charlottenborgs forårsudstilling til¬
trak Ole Videbæks bidrag sig landskabs¬
arkitekternes særlige opmærksomhed.
Også den almindelige udstillingsbesøger
syntes at forstå budskabet - de gange jeg
var der, var der hele tiden en lille flok,
som studerede plancherne og den instruk¬
tive model til »Overgangens markering«
på Fyn.

Forslaget var forklaret med en præcis
og poetisk tekst. Den gengives her i sin
helhed. I anledning af en fjernsynsudsen¬
delse har Ole Videbæk formuleret noget
som ligner en kunstnerisk selvangivelse,
som også gengives, så jeg kan begrænse
mig til at introducere kunstneren og den
slags kunst, som projektet repræsenterer.

Ole Videbæk, som bor og virker i Ribe,
fik afgang som arkitekt fra Kunstakade¬
miets landskabsafdeling i 1976.1 sit studi¬
um viste han to tilsyneladende helt for¬
skellige interesser: Konstruktiv form som

selvstændig værdi og kulturlandskabets af
natur- og samfundsform bestemte udtryk.
Han studerede særligt den yderste euro¬
pæiske vestkysts kulturer og til sin af¬
gangsopgave hentede han emnet fra Fær¬
øerne.

Ole Videbæks særlige form for arkitekt¬
begavelse har sjældent været meget efter¬
spurgt og særligt ikke i lavkonjukturen
efter hans afgang. Så han flyttede hjem til
Jylland og tjente til det daglige brød som
udstillingsarkitekt i de lokale museer. Her
kunne han kombinere sin faglige kunnen
med den kulturhistoriske interesse. Han
lever nu sammen med billedhuggeren Lis
Andersen. Dagligt giver de hinanden in¬
spiration, og af og til laver de fælles
opgaver.

Af de arbejder, der er blevet udført
indtil nu, er en skulptur ved Ørslev skole i
Vordingborg kommune den mest aner¬
kendte. Her står Ole Videbæk for den
store form, en todelt murstensklippe, og
Lis Andersen for de blødt formede re¬

lieffer, som opleves både med øjnene og
med hænderne, når man passerer gennem
klippens spalte.

Det er mit indtryk at Ole Videbæk er
meget sig selv, meget jyde, men samtidigt
meget universel og i tiden. I hvert fald har
han opfanget land art signalerne.

Land art betød en udvidelse af kunst¬
begrebet. I flere henseender. Land art

sagerne er større end de billedkunstvær¬
ker man ellers kender - den arbejder med
landskabet og med landskabets dimensio¬
ner. Land art unddrager sig kommerciali¬
sering - et land art kunstværk kan ikke
sælges og ikke reproduceres. Land art er
nutidig ved at gribe langt tilbage - til
mystiske kræfter og til forestillinger i for¬
historiske tider. Land art er ikke social i
traditionel mening - den stiller spørgsmå¬
let om menneskets ret til eksistens på
jorden.

Else Marie Bukdahl, som er en af den
nye kunsts fineste fortolkere i Danmark,
giver land art og dens »opfinder«, ameri¬
kaneren Robert Smithson en meget stor
plads i kunsthistorien. Mange kender ham
som skaberen af Spiralen, en kunstig,
spiralformet mole, 1970, som uden prak-
tiskt formål er bygget ud i en bugt, hvis
vand på grund af en særlig algevækst er
lyserødt.

Mange kender Christos Running fence,
det 40 km lange sejldugsstakit, som rej¬
stes for at par dage på en amerikansk
højslette. Her i Danmark har billedhug¬
gerne Stig Brøgger, Hein Heinsen og Mo¬
gens Møller kommet kunstformen nær¬
mest med Stjernen ved universitetscen¬
tret i Ålborg, men det er egentlig en
stivnet ortodox opfattelse af kunstbegre¬
bet, som får mig til at sige det. C. Th.
Sørensens hækkomposition, som nu gen¬
opstår ved kunstmuseet i Herning og
Morten Klints Slange ved sydvestmotor¬
vejen i Hvidovre er fuldbyrdede land art
objekter.

For Ole Videbæk blev land art en kom¬
bination af de økologiske og kulturhistori¬
ske indsigter med behovet for at arbejde
med frit skabende kunst.

Dette er nu min udlægning af en proces,
som næppe har været så enkel, og som Ole
Videbæk måske selv ser anderledes.

Kendsgerningen er i hvert fald at Ole
Videbæk var parat til at springe ud i et
rendyrket land art projekt, da Akademi¬
rådet formulerede emnet »Overgangens
markering«, som prisopgave for Neu-
hausenlegatet.

Til Neuhausenkonkurrencen hører den
særlige bestemmelse, at samarbejde mel¬
lem kunstarterne skal stimuleres. Ole Vi¬
debæk kunne samarbejde med sig selv
som arkitekt, landskabsarkitekt og billed¬
hugger!

Prissummen gik til to andre projekter,
men Ole Videbæks blev udvalgt til at vises
på Charlottenborgs forårsudstilling.

Det burde udføres i fuld størrelse, uden
tøven. Odense ville få et enestående
kunstværk. Og Danmark ville blive en
Seværdighed rigere. Sven-ingvar Andersson

Skulptur ved Ørslev skole, Vordingborg.
■ Sculpture at Ørslev school, Vordingborg.

■ Opposite page. Passing over Funen, over
Denmark. The passage from eåst to west, from
west to east - underlined by a sculpture, half¬
way between Storebælt and Lillebælt.
The two main sculpture pinnacles are erected
on the northern horizon, beyond the motor¬
way, thus underlining the transition between the
motorway landscape and the distant land¬
scapes, as well.
The sculpture comprises two large and 16 smal¬
ler pinnacles.
The mid-point on the Funen motdrway lies west
of Odense.
The sculpture is erected on the top and side of a
hill, facing the motorway.
The sculpture is slightly pink. It is seen against
the light ofthe northern sky, chilly colour tones.
The area surrounding the sculpture is laid out as
border land.
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Idé Overgangen over Fyn
over Danmark.

Overgangen fra øst til vest
fra vest til øst

markeret med en skulptur
midtvejs mellem Storebælt og Lillebælt

mellem Østersø og Vesterhav.
Skulpturen placerer denne overgang i vor bevidsthed:
Her er vi midt mellem vandene

midt i landet.
Her er vi halvvejen.
Her vender vi blikket fra det vi forlod
mod det som venter os.

- Dette er rejsens dimension i længden.
- og endnu en idé Skulpturens to hovedsteler rejses paa motorvejens nordlige horisont,

markerer saaledes ogsaa overgangen mellem motorvejens landskab
og de fjerne landskaber,
som forbliver skjulte for os mens vi rejser ad vejen.
- Dette er rejsens dimension i bredden.

Form

Topografi

Størrelse

Farve

Konstruktion

Omgivelser

Skulpturen bestaar af to store og 16 mindre steler.
De to store steler og den mellemværende spalte symboliserer umiddelbart
vest - midte - øst.
De mindre steler er fragmenter afen stenallé
fra motorvejen op imod de to store steler.
Alléen markerer grænsen mellem øst og vest
og leder samtidig op til den overgang paa horisonten,
som de to store steler behersker.

Midtpunktetfor den fynske motorvej og for A 66
ligger vest for Odense.
Nordfor midtpunktet ligger en aaben, let hvælvet bakke.
Bakkens top (66 m over havet) ligger 400 m fra motorvejen
og ca. 5 m højere end vejbanen.
På bakketoppen og siden ned mod motorvejen rejses skulpturen.
For at gøre sig i landskabet

paa nethinden
i den rejsendes bevidsthed
blandt stedets højspændingsmaster paa 25 og 40 m,

er skulpturen 28 m høj og knap 300 meter lang.
Den vil kunne ses i en afstand afca. V/2 km fra baade øst og vest.

Skulpturen er svagt lyserød.
Den ses mod nordhimlens lyse, kølige farvetoner.
Den skiller sig udfra planeternes grønne og markernes jordfarver.
Indfarvet, støbt jernbeton.
De to største steler støbes paa stedet.
De mindre kan støbes paa fabrik og rejses med kran.
Omraadet omkring skulpturen udlægges som græsningsland. Ole Videbæk, Ribe, 1985
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OM MITARBEJDE

Først maa jeg leve.
Være blandt mennesker.
Elske, rejse, opleve.

Mit værksted rummer ikke i sig selv noget liv.
Værkstedet er en station, hvor ting, ideer og indtryk mødes,
paavirker hinanden, skifterplads og rejser videre i nye retninger.

Værkstedet er et væksthus, hvor jeg samlerfrø, vander og gøder.
Støtter væksten og drejer blomsten mod lyset.

Frugten er mine billeder og skulpturer.
De nye frø er dine indtryk afdisse billeder og skulpturer.
Du maa lade dem ligge eller dyrke dem efter egne maal og behov.

Mine billeder og skulpturer drejer sig alle om forskellige sider
afmenneskets størrelse:
Vores størrelse i forhold til hinanden,
i forhold til vores redskaber, vores huse og byer,
vores kultur, vores størrelse i landskabet, i naturen.

Billederne er ofte mørke:
Den maade vi misbruger hinanden paa.
Den maade vi misbruger vore muligheder paa.
Vores fangenskab i dé pompøse og kyniske maskiner og kasteller,
som vi selv har bygget.

Skulpturen rummer mere haab:
Løfter sig op, har vilje, tro og haab om det gode, er potent.
Skulpturen viser os en dimension:
Vores egen - og en større: naturens.
En vej og en sammenhæng.

Mine skulpturer er i familie med oldtidens dysser og steler.
Store sten som rejstes og levede i ét med landskabet.
Rummede selvrespekt og respekt for naturen.

Skulpturen skal ud paa gader og torve, marker og strande.
Ud i fjorde og bælter.
Helt ud paa horisonten.

Skulpturen skal staa, saa vi mærker, at landet er stort,
er større end os.

Ole Videbæk. Ribe, april 1985.
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Bogomtale

»Hvad er det, der gør landskabet smukt? Er det
den vidtstrakte steppe med de sneklædte bjerge i
baggrunden, eller er det vejen, der fører igen¬
nem det?«
■ »What is it that makes the landscape beauti¬
ful? Is it the wide open plain with the snow-
covered mountains in the background, or the
road which passes through it?«

Filosofi over landskabsopfattelsen
John Brinckerhoff Jackson: Discovering
the Vernacular Landscape. Yale Universi¬
ty Presse. New Haven and London. USA.
1984.165 sider, Pris ca. 360,00.
ISBN 0-300-03138-6.

Et landskabs skønhed ligger ikke i land¬
skabet i sig selv, men er et aspekt af den
menneskelige aktivitet i landskabet. Eller
sagt på en anden måde: Landskabet spej¬
ler os selv, historien, samfundet og
måden vi forholder os til omverdenen på.
Når vi kan se dette i landskabet, er vi
fortrolige med det, holder af det og finder
det smukt.

Landskabskenderen skal derfor heller
ikke komme med anbefalinger om, hvor¬
dan landskabet skal se ud for at blive
smukkere. Hvis vedkommende overho¬
vedet har en opgave, så er det at få andre
til at lære at se landskabet.

Sådan mener den nu 75-årige John
Brinckerhoff Jackson, grundlægger og
mangeårig redaktør af tidsskriftet
»Landscape« og tidligere underviser på
flere amerikanske universiteter i land¬
skabshistorie.

John Jackson er med denne holdning i
opposition til den gængse amerikanske
opfattelse af et smukt landskab, hvor det
smukke er bestemt af, i hvor høj grad

landskabet er i overensstemmelse med
bestemte æstetiske eller økologiske
idealer.

Forskellen i holdning kan illustreres
ved at stille spørgsmål om, hvad der gør et
givet landskab smukt. Er det den vidt¬
strakte steppe med de sneklædte bjerge i
baggrunden, eller er det vejen, der fører
igennem landskabet?

Som grundlag for at lære at se land¬
skabet anbefaler John Jackson at se det
som en balance mellem stabiliserende og

bevægende kræfter.
De stabiliserende kræfter er de politi¬

ske institutioner, som etablerer, leder og

opretholder en overordnet infrastruktur
for at sikre en langsigtet forudsigelig ud¬
vikling. Som et eksempel herpå nævner
John Jackson bl.a. det amerikanske vej¬
net, som vest for New England-staterne
konsekvent er gennemført som et gitter¬
net efter 1700-tallets klassiske idealer.

De bevægende kræfter er de lokale
vaner og den lokale pragmatiske tilpas¬
ning under skiftende livsvilkår, som gør
udviklingen uforudsigelig og spontan.
John Jackson kalder de to komponenter
for henholdsvis det politiske og det folke-
skabte, lokaltprægede (vernacular) land¬
skab.

Begge komponenter beskriver kultur¬
træk. Den rene natur er uinteressant, det
er ikke den som fortæller noget. Ordet
»landskab« forbeholdes på denne måde
den menneskelige aktivitet i naturen. Det
er en definition, som ikke passer med den
siden 1700-tallet almindelige opfattelse af
»landskab« som en »udsigt«. Men den
passer med den oprindelige brug af ordet i
det germanske sprogområde, hvortil som
bekendt både dansk og engelsk hører.
Her betød »land« et defineret stykke op¬
dyrket jord, f.eks. en bondes indhegnede
mark, og »skab« en samling eller gruppe,
som vi f.eks. kender det fra ordet »repræ¬
sentantskab«. Et landskab kunne altså
være en landsby med tilhørende marker -
en kulturenklave midt i urskoven.

Udtrykket »the vernacular landscape«,
som præger bogens titel, er altså et præ¬
cist defineret begreb og nøglen til det
endelige mål: fortroligheden til land¬
skabet, som det også er bogens erklærede
formål at hjælpe til med at opnå.

Det betyder dog ikke, at John Jackson
kun fortæller om det folkeskabte, lokalt¬
prægede landskab. Han fortæller også om
det politiske landskab, og han gør det på
en spændende måde, der tydeligt viser
forfatterens store kendskab til historien,
den klassiske åndsvidenskab og det ame¬
rikanske landskab. Formen er essayet,
den korte bevidste subjektive og filosofe¬

rende artikel uden forsøg på videnskabe¬
lig fuldstændighed. 25 sådanne essays be¬
står bogen af, og forlægget er da også,
som man kunne forvente, forelæsninger.

Med den valgte form virker bogens
indhold ofte usammenhængende, hvor
essays under overskrifter som »Håndvær¬
kerstil og teknostil«, »Parkers opståen«
og »Militærets syn på landskabet« følger
efter hinanden. Samtidig viser en typisk
svaghed ved omskrevne forelæsninger sig
også her: På grund af en diffus dispone¬
ring er det ofte svært at skelne mellem
væsentlige og mindre væsentlige forhold.
Min væsentligste anke er imidlertid, at
historien og landskabet beskrives for en¬
dimensionalt. John Jackson er nok dia¬
lektisk men ikke nok dialektisk-materiali-
stisk i sin historieopfattelse. En større
inddragelse af produktionsmåden ville
have sat landskabshistorien ind i en mere

forståelig sammenhæng.
John Jacksons bog handler naturligvis

meget om specifikt amerikanske forhold,
som den giver et godt indblik i. Men
bogen handler også om mere generelle
forhold, der ikke mindst er relevante for
det nordvesteuropæiske område. F.eks.
er John Jacksons reflektioner over sprog¬
lige oprindelser interessante også for dan¬
skere på grund af det danske og det
engelske sprogs nære slægtsskab. Bogens
tanker om vigtigheden af fortroligheden
med landskabet og måden, denne fortro¬
lighed kan opnås på, har bud til os alle.
Også til Fredningsstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening, for hvem »land¬
skabsbilledet« stadig spiller en central
rolle. Søren Holgersen

Retablering af vandløb
Morten Holme: Retablering af vandløb.
Serien om landskabsplanlægning 9. DSR
forlag 1984. Pris 120 kr.

Flora og fauna har dårlige livsvilkår i de
regulerede danske vandløb. Døde fisk,
kraftig grødevækst og stor artsfattigdom
er desværre typiske syn. Og dette er tilfæl¬
det selv om rensningsanlægget har for¬
bedret vandkvaliteten mærkbart gennem
de sidste 10 år.

Selv om rent vand er en afgørende
forudsætning for et økologisk velfunge¬
rende vandløb, er det altså åbenbart ikke
i sig selv nok. Der skal også en retablering
til, hvilket f.eks. kan indebære etablering
af bredbevoksning, bugtede forløb, og
varierende dybdeforhold.

Det lovmæssige grundlag for at retable¬
re vandløb kom i 1983 med den nye
vandløbslov. Hvor førhen landbrugets
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krav til vandafledningen fik fortrinsret før
al anden anvendelse, skal disse krav nu

harmoneres med miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten.

Hvordan dette kan gøres, er der allere¬
de skrevet meget om. Morten Holme
nævner 116 publicerede titler. Disse titler
er råstoffet i hans litteraturstudium »Re¬

tablering af vandløb«, som samtidig er
hans afgangsopgave på Landbohøjsko¬
lens landskabsarkitektuddannelse. I bo¬

gen refereres og sammenholdes den eksi¬
sterende litteratur, så man rimeligt hur¬
tigt får et nuanceret overblik over de
økologiske og økonomiske aspekter, sa¬
gen rummer.

Bogen indheolder 4 hovedafsnit om
henholdsvis Uregulerede vandløb, Regu¬
lerede vandløb, Retablerede vandløb og
Landskabelige aspekter, hvortil kommer
mindre afsnit med lovgivning og konklu¬
sion. lait hele 187 sider. Jeg kan ikke befri
mig fra tanken om, at bogens indhold ved
en fiksere disponering kunne være gjort
væsentligt kortere, og tilmed klarere. Bo¬
gen er sine steder lidt tung at komme
igennem, og det er egentlig synd, for den
redegør for mange interessante problem¬
stillinger og pointer.

Et eksempel herpå er problemstillin¬
gen om de regulerende vandløb, hvor
vandledningsevnen er søgt optimeret ved
udretning, opgravning og grødeskæring.
Anstrengelserne medfører dels de vel¬
kendte økologiske skader, f.eks. fjernel¬
se af bredbevoksning for at maskiner kan
komme til. Men hvad mere er: erosion og
materialetilgang forstærkes, med de føl¬
ger, at bunden hæves og grødevæksten
forøges. En ond cirkel er dermed skabt,
og resultatet er meget store vedligehol¬
delsesomkostninger.

Store vedligeholdelsesomkostninger
vil altid være resultatet, når man ikke
arbejder på naturens egne forudsætnin¬
ger. Den strategi, som Morten Holme
taler for, er den modsatte. Og den kan
praktiseres, med bedre økologiske og
landskabelige tilstande til følge, med billi¬
gere pleje, og med en vandledningsevne,
som i de fleste tilfælde angiveligt vil kun¬
ne holdes intakt.

Bogens mangler ligger i litteraturstu¬
diets naturlige begrænsning. Man kan
kun skrive om det, andre allerede har
skrevet om. Derfor savnes tal på even¬
tuelle omkostningsbesparelser og på reta¬
blerede vandløbs vandledningsevne.
Navnlig det sidste er afgørende for land¬
brugets holdning, som nok stadig i de
fleste retableringssager vil være den afgø¬
rende faktor uanset vandløbsløbens idea¬
listiske formål. Søren Holgersen
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Et liv med gods i
S. Van. Holm: Et liv med gods i - om
Svanholmkollektivet. Svanholm forlag
1985. 44 sider A4 ill. Pris: 38 kr. fra
forlaget.

Svanholm har nok, for mange udenfor¬
stående, været noget vi har vidst eksiste¬
rede, et eventyr, et rygte, et eksperiment
med mange af de idealer vi drømmer om.

Nu er der kommet en fin lille bog om
Svanholm. Den viser et nuanceret, ærligt
og levende billede af, hvad der foregår på
Svanholm. Den er fuld af fine billeder, og
den er skrevet dels af mange individuelle
svanholmere, dels af en redaktionsgrup¬
pe, på baggrund af diskussioner med
andre.

Så nu kan man få et godt indtryk af,
hvordan Svanholm er startet, og har ud¬
viklet sig.

Produktionskollektivet består nu - 7 år
efter sin start - af 100 voksne og 75 børn.
Det der først og fremmest har præget
udviklingen har været eksperimenter -

med næsten alt, i både produktion og
»privatliv«.

Det, der direkte er mest spændende for
landskabsarkitekter er bestræbelserne på
med tiden at gøre Svanholm til en »Øko¬
logisk model«. Af de 240 ha dyrket jord er
nu ca. 40 udlagt til økologisk dyrkning. Et
vigtigt arbejde er plantning af læhegn,
både for at hindre muldflugt og for at give
faunaen bedre livsbetingelser. Skoven sø¬
ges forbedret ved selvforyngelse til etage¬
ret skov, og der er planer om en økologisk
rensning af søer og vandløb, for derefter
at sætte karper ud.

Landbrugsproduktionen på Svanholm
viser foreløbig, at det kan lade sig gøre, at
kombinere produktion med naturbeskyt¬
telse og med rekreative hensyn. Svan-
holms økonomi, hvor halvdelen arbejder
ude, kan sammenlignes med traditionelle
nyetablerede familielandbrug, hvor også
den ene må supplere med indtægter ude¬
fra, - og ifølge Svanholms egne vurderin¬
ger er markedet for økologiske produkter
i rivende udvikling.

Derfor er eksperimenterne på Svan¬
holm værdifulde også for os andre
udenfor kollektivet. Det kunne måske
blive en model for en fremtidig livs- og
produktionsudvikling på landet, som in¬
tegrerer flere hensyn og behov, end tilfæl¬
det normalt er i dag.

Bogen fortæller, at det ikke er så ligetil
endda at eksperimentere, at det kræver
slid, og at det vanskeliggøres af krisen og
de nuværende økonomiske betingelser -

men at det kan lade sig gøre!
Annelise Bramsnæs

Fuglebade og andre vandkunster
Roland Thomas: Brunnen in Garten.
Funktion, gestaltung, anlage - von der
Vogeltrånke bis zum kunstlichen Teich.
Callwey. 1984. 192 sider, ill. Pris ca. 310
kr.

»Brunnen in Garten« er en bog af sam¬
me tilsnit som den tidligere (Landskab 3-
84) omtalte »Begriinte Architectur«, der
forbilledligt behandler brugen af klatren¬
de vækster.

Serien kaldes »rund um haus«, og også
en bog om udendørs belysning er under¬
vejs.
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Andre eksempler er indsamlet fra kol¬
leger. De viste arbejder er af ret varieren¬
de kvalitet, også tegningsmaterialet, der
ikke er omtegnet, men bringes i tegnestu¬
ens egen streg. Udover anlæg knyttet til
vand vises eksempler på træbelægninger,
pergolaer og legepladsudstyr.

Forfatterne opfordrer til, at man bruger
hjemlige træsorter som eg, lærk og fyr,
dog vises også en del eksempler udført i
tropetræ (teak, mahogni, jerntræ).

Det skal også nævnes, at der advares
mod brugen af de gamle jernbanesveller
ved legepladser, da hyppig kontakt med
de imprægnerede sveller angives at kunne
give hudkræft.

Alt i alt finder jeg bogen anvendelig og
anbefalelsesværdig. Annemarie Lund

Grønt mellem husene
Herman Grub: Grtin zwischen Håusern -

ein Ratgeber fur Stådter. Callwey. 1984.
160 sider, ill. Pris ca. 150 kr.

Helt så igangsættende om samtidigt ud¬
tømmende er denne bog ikke, men allige¬
vel kan bogen lede den på vej, som vil
orientere sig om mulighederne ved bru¬
gen af vand. Bogen er velillustreret, for¬
fatteren gennemgår i farve- og sort-hvide
fotos mange former for vand i park og
have: fuglebade, stentrug, vægbrønde,
drikkebrønde, diverse vandkunster og vå¬
de sten, samt egentlige bassiner og na¬
turligt udseende, kunstigt opbyggede
damme.

Ved alle eksempler er angivet materia¬
levalg, landskabsarkitekt, stenhugger,
placering og udførelsesår.

Dertil kommer skitser, der viser opbyg¬
ningen af ovennævnte. I bogens tekstdel
redegøres for den tekniske side af sagen
såsom valg af pumpe, filter, fontænedyser
og tilførsel og bortledning af vand.

Annemarie Lund

Trækonstruktioner i park og have
Hallmann, Rohn + Lignau: Bauen mit
Holz in Park und Garten - anregungen zur

Gestaltung und Konstruktion. Callwey.
1984. 160 sider, ill. Pris ca. 365 kr.

Faglitteratur om landskabsarkitektens ar¬
bejde med trækonsuktioner er sparsom,
så denne bog er et velkomment, og også et
godt bidrag.

I bogens første del gennemgås grund¬
læggende regler for anvendelse af træ som
byggemateriale; bl.a. de forskellige træ¬
sorters egenskaber, opskæring, konstruk¬
tioner, samlinger, imprægningsmetoder.

Derefter følger omkring 70 eksempler
fra såvel mere parkprægede steder som
meget naturprægede områder.

En stor del af de indsamlede eksempler
stammer fra forfatterne selv. Man kunne
måske have ønsket sig en større bredde,
men på den anden side er forfatternes
bidrag bogens bedste. Det drejer sig især
om broer, platforme og hytter ved natur¬
prægede vandområder.

Denne bog er udgivet samtidig med, at
der har været vist en udstilling med titlen:
Hvad kan borgerne gøre, så byerne bliver
grønnere og bedre at bo i? Udstillingen og
bogen blev begge udarbejdet med støtte
fra Bayerische Hypotheken- und Wech-
sel-Bank. Udover at give forslag til for¬
bedring af eksisterende anlæg opmuntrer
udstillingen og bogen også til at tage fat på
småarealer, der oftest glemmes: garage¬
anlæg, mure, smågårde.

Bogen henvender sig til lægmand. Det
er beboerforeninger m.m., der herved
kan få en igangsætter. I tolv-kapiteler
gennemgås forhold, der kan tages op,
f.eks. leg, dyr, vand, nyttehave, beplant¬
ning, belægninger.

Opdelingen i emnegrupper suppleret af
de mange illustrationer, 260 heraf 12 i
farver, giver bogen karakter af et idékata¬
log, og det kan være en god begyndelse og
det første skridt til en samtale beboerne
imellem. Annemarie Lund
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Pare de La Villette

Marianne Barzilay, Catherine Hayward,
Lucette Lombard-Valentino: Pare de La
Villette. Graphite. Etablissement Public
du Pare de La Villette, Paris 1984. 254 s.,
ill. Fransk!engelsk tekst. Pris ca. 375,00
kr.
I juni 1982 udskrev den franske stat en
international konkurrence om udform¬

ningen af en 33 ha stor park, Pare de La
Villette. Ambitionerne var store. Dette
skulle blive det 21. århundredes park, en
park forskellig fra, hvad vi hidtil havde set
og forbundet med parkbegrebet. I Pare
de La Villette, en park i live dag og nat,
sommer og vinter, skulle mennesker fra
alle samfundsgrupper komme og lade sig
inspirere til kulturelle og rekreative akti¬
viteter, til leg, sport og underholdning.
Musikbyen og Museet for Teknologi ville
blive en integreret del af parken og under¬
strege parkens komplekse idé: menne¬
sket placeret mellem kultur, teknologi og
natur.

Der indkom 472 forslag fra 37 forskelli¬
ge lande. Etablissement Public du Pare de
La Villette har nu udgivet en bog, hvori et
betragteligt antal af de indkomne forslag
gengives helt eller delvist.

Førstepræmieforslaget får et kapital for
sig, ledsaget af et interview med forfatte¬
ren, den franskfødte, nu i New York bo¬
siddende arkitekt, Bernard Tsumi.

Derefter følger en præsentation af de ni
præmievindere, forstået således at de
præsenterer sig selv gennem plancher og
tekstuddrag. Dommerkomiteens be¬
mærkninger er ikke medtaget. De reste¬
rende viste forslag er opdelt i syv familier.
Hver familie præsenteres under et citat

hentet fra programoplægget. Et uddrag
fra citaterne illustrerer opgavens kom¬
pleksitet og forfatternes forskellige ind¬
gangsvinkler til løsningsforslagene.

1. »The future pare is more than a green
backdrop, a structured landscape design-
ed to highlight the magnificent architectu¬
re of its cultural facilities.« (Den struktur¬
elle park, natur - teknologi - kultur).

2. »Man is a social being, and his cultu¬
re is in the city ... At La Villette, urbanity
will manifest itself in everything. (Byen i
parken.)

3. »The garden in the city: a center of
relaxation, well-being and inspira¬
tion ...«(Parken i byen.)

4. »A poetic and plastic concept must,
of course, meet the functional and symbo¬
lic requirements of the program ... Sensi¬
bility generates its own sense.« (Den poe¬
tiske park.)

5. »Urbanity is the natural product of
providing everyone with the space to ful¬
fill his needs ... there inviting all strata of
the population to visit the park.« (Forly¬
stelsesparken - mødestedet.)

6. »The earth and the vegetation make
up the basic elements of any park.« (Par-
ken organisret ved jord, planter og vand.)

7. »Even if the garden in nature is no
longer natural, the garden in the city is yet
not urban. Between nature and city, the
garden represents an intermediate world
which speaks of God and man, power and
society. It is important to keep in mind
this symbolic dimension of the park.«

I et kapitel for sig vises udpluk fra 100
forskellige projekter - et katalog over
detaljer: legepladser, kiosker, skilte, in¬
ventar, porte, broer, haver og væksthuse.

Bogen er rigt illustreret med mange
farvegengivelser, men billedmaterialet er
ikke lige nemt tilgængeligt. Det skyldes
dels, at mange plancher er vist for småt og
uden signaturforklaring eller læselig
tekst, dels forslagstillernes tegneteknik.
Der er eksempler på utrolig mange tegne¬
teknikker, smukke, flotte, eksperimente¬
rende, men altså også indimellem ret
uigennemskuelige. Udgiverne præsente¬
rer selv bogen som en hyldest, en forteg¬
nelse og et arbejdsdokument, som kan
danne model for fremtidige publikatio¬
ner, der præsenterer konkurrencedelta¬
gere og deres projekter.

Det er måske ikke nogen dårlig idé,
især ikke når udgangspunktet er så spæn¬
dende som i dette tilfælde, og besvarelser¬
ne spænder så vidt. Vibeke Holscher

Parkeringspladser
Malene Hauxner: Parkeringspladser.
Serien om landskabsplanlægning, DSR
forlag. 1984, 52 sider, Pris 48,- kr.
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Hæftet »Parkeringspladser« er et kom¬
pendium udarbejdet til brug for undervis¬
ning i faget landskabsplanlægning ved
afd. for Have og landskab på KVL.
Kompendiet indeholder en oversigt over
de formelle krav og regler, der findes for
dimensionering og udformning af parke¬
ringspladser. Dette anskueliggøres med
adskillige eksempler, som er illustreret
med foto's og målsatte plan- og snitteg¬
ninger. Eksemplerne viser alle parke¬
ringspladser med 90° parkering. Det hav¬
de været interessant, om eksempelafsnit¬
tet, dækkede de andre nævnte dimensio¬
neringsprincipper. Solveig Stenholm

De gode hensigter
- en mosaik om byplanlægning
De gode hensigter. Dansk Byplanlabora¬
toriums Skriftserie. Nr. 31. 1984. 108 si¬
der. Pris 118 kr.

Det er forfatteren Knud Holst, der i bo¬
gens sidste indlæg giver titlen til byplanla¬
boratoriets skrift nr. 31. Han omtaler i sit
indlæg 70-ernes planlove som værende
intet mindre end en revolution i nyere tid:
Lovene hindrer rovdrift på det åbne land
og styrer byudviklingen så godt som den
slags ting nu lader sig styre. Men de fleste
borgere og ikke mindst politikere synes at
have overset planlovenes gode hensigter. I
stedet har de fokuseret på, at det hæm¬
ningsløse initiativ, som især befolkningen
på landet er besjælet af, er blevet tøjlet en
kende mere efter planlovenes fremkomst,
hvilket i nogen grad har overskygget »de
gode hensigter«, mener Knud Holst.

Også i et par andre af de 15 indlæg, som
udgør bogen, er der tanker fremme om
forholdet mellem borgerne og plan¬
lovene. Det er dog på ingen måde nyt stof,
hvis man i de senere år har holdt sig
nogenlunde ajour med fagdebatten.

Men ud over disse indlæg domineres
skriftet af personer fra statsadministratio¬
nen herhjemme og i Sverige, hvilket der

ikke er noget mærkeligt i, eftersom skrif¬
tet er tilegnet planstyrelsens første direk¬
tør Vagn Rud Nielsen, som trak sig tilba¬
ge for et par år siden p.gr.a. sygdom.
Venner og kolleger har hver især gjort
deres bedste for at belyse et aspekt af
byplanfaget; og de mange indfaldsvinkler
til stoffet, afspejler Vagn Rud Nielsens
alsidige syn på byplanlægning.

Hæftet er en byplan-mosaik med et par
enkelte fine nye brikker, men mosaikken
er alligevel for inhomogen for mig til at
danne et billede. Fineste »brik« i mosaik¬
ken er vel nok det 16. indlæg, nemlig
kunstneren Peter Hentzes omslag og øvri¬
ge illustrationer til skriftet. Dennis Lund

Lokalplanlægningen og landskabet
Jørgen Primdahl: Lokalplanlægning og
landskabet - en undersøgelse af lokalplan ¬

praksis i 20 kommuner. DSR forlag. 1984.
122 sider. Pris 99,50.

Landskabsarkitekt Jørgen Primdahl
har som afslutning på sit licentiatstudium
ved landbohøjskolen i København udar¬
bejdet en afhandling om, hvordan land¬
skabsmæssige forhold inddrages i kom¬
munernes lokalplanpraksis. Afhandlin¬
gen udkom sidste år på de studerendes
forslag ved højskolen (DSR).

Efter gennemlæsning af den 120 siders
rapport sidder jeg tilbage med fire syns¬
punkter, der uden omsvøb og forbehold
lyder:

1. Emnet er særdeles relevant, fordi
lokalplanlægningen er et af de få redska¬
ber, der kan medvirke til, at landskabet
ikke skamferes ved ubetænksom byudvik¬
ling. Det er således mere end almindeligt
interessant at få viden om, hvordan kom¬
munerne benytter dette planlægningsred-
skab på en konstruktiv måde tillandska¬
bets bedste. Undersøgelser af denne type
har længe været en mangelvare, og staten
med dens forskningsinstitutioner har hid¬
til holdt sig meget i baggrunden. Derfor er
det et godt initiativ.

2. Undersøgelsen er dog for omstænde¬
lig. Lidt uvenligt vil jeg karakterisere dele
af undersøgelsen som værende et mindre
illusionsnummer i statistiske metodestu¬
dier. Der bruges alt for mange kræfter på
at udvælge 20 kommuner og 160 lokalpla¬
ner, som værende nogenlunde repræsen¬
tative for hele landet med dets 5-10.000
lokalplaner fra Skagen til Gedser. Og der
bruges for megen tid på at lade hver
eneste udvalgt lokalplan' krydsforhøre af
et spørgeskema med 400-500 enkelt¬
spørgsmål. Hvorfor gøre sig alle disse
anstrengelser, når man allerede indled¬
ningsvis erkender, at undersøgelsen på
ingen måde må gøres til genstand for

generaliseringer? Den megen »teknik«
der er ført ind i undersøgelsen, gør rap¬

porten til et register fremfor en analyse og
en vejledning.

3. Lokalplanlægning kan ikke sikre
kvalitet i landskabsbehandlingen. Forfat¬
teren gør sig mange tanker om forholdet
mellem kvalitet og kvantitet i relation til
landskabet. Men sagen er, at det længste
man kan nå, er at sikre at lokalplanen
afkræver politikeres, bygherrers og bru¬
geres stillingtagen til de landskabsmæssi¬
ge forhold inden for det aktuelle plan¬
område. Men om det bliver kvalificeret
eller ej, kan ikke uden videre afgøres.

4. DSR bør ikke uredigeret udgive sko¬
leprojekter, hvis de skal læses uden for
Biilowsvej. I det konkrete tilfælde er selve
sproget for overbebyrdet og de indleden¬
de teoretiske, men måske nok studierele¬
vante, knæbøjninger alt for kedsommeli¬
ge til, at det praktiserende byplanfolk vil
ofre den fornødne læsetid på rapporten.
Og det er vel bl.a. hensigten med udgi¬
velsen. Dennis Lund

Fra skitse til arbejdsplan
Herbert Keller: Darstellung in der frei-
raum planung. Entwurfsplanung, per-
spektive, beplanzungsplåne, technische
zeichnungen. Forlag Paul Parey. Berlin
und Hamburg 1985. 200 sider, med 238
illustrationer. Pris ca. 420 kr.

Bogen kan betragtes som en lærebog, og
den henvender sig især til landskabsarki¬
tektstuderende, gartnerskoleelever og
EFG-elever, som skal i gang med af frem¬
stille et projektmateriale.
Bogen peger på nødvendighederne og
nogle af mulighederne i den grafiske
fremstilling af et projekt.
Groft sagt er bogen eh uddybning og
detaljering af afsnittet om projektering i
anlægsgartneri af Georg Boye.
Synd og skam at bogen ikke er på dansk.

Solveig Stenholm
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Plejebogen

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen 1984:
Plejebogen - en håndbog i pleje af natur¬
områder og kulturlandskaber. 190 sider,
ill. Pris kr. 100,00.
Baggrunden for udarbejdelse af
Plejebogen
Langt den største del af landets areal er
udnyttet som agerjord, der pløjes, gødes
og sprøjtes for at fødevareproduktionen
kan blive optimal, yderligere arealer er
inddraget til by/trafik formål. Naturtyper¬
ne, herunder skove, søer og åer udgør
knap 25% af det samlede areal.

Naturtypernes naturlige succession går
i Danmark mod skov. De fleste lysåbne
naturtyper som strandenge, heder, over¬
drev og moser er karakteristiske ved at
være opstået i et samspil mellem natur¬
grundlaget og menneskets kulturpåvirk¬
ning, overvejende ved ekstensiv land¬
brugsdrift i form af græsning og høslet.
Disse lysåbne naturtyper har en meget
artsrig flora af lystilknyttede arter og er
voksested for størstedelen af de sjældne,
udryddelsestruede arter. De lysåbne na¬
turtyper udgør nu under 15 % af landets
samlede areal.

Landbrugets ændrede driftsformer fra
kvægavl til kornavl, rationaliseringer og
stordrift betyder, at disse marginale jor¬
der indskrænkes, idet de opgives som
græsningsareal, og enten opdyrkes, til¬
plantes eller springer i skov. Herved for¬
ringes levevilkårene for dyr og planter,
der ikke kan overleve i det dyrkede land,
og karakteristiske kulturhistoriske træk
og landskabelige oplevelser går tabt.

En del af disse arealer er søgt sikret ved
fredning eller ved beskyttelsesbestem¬
melser i Naturfredningsloven. De gamle
fredningskendelser tog ikke højde for na¬
turens dynamik og landbrugets driftsæn-
dringer. Det var i fredningsbestemmelser¬
ne ofte direkte forbudt at gribe ind i den
igangværende vegetationsudvikling. Der
blev derfor ved Naturfredningslovens æn¬
dring i 1978 medtaget nye bestemmelser

om, at der ved fredningsbestemmelser
kunne tages stilling til pleje af arealerne.
Det blev samtidig besluttet at overdrage
fredningsplanlægning og fredningsadmi-
nistration til amter og hovedstadsråd.

På denne baggrund nedsatte frednings¬
styrelsen et udvalg, der skulle udarbejde
en vejledning om pleje af naturområder
og kulturlandskab, der især henvendte sig
til amtsrådenes og hovedstadsrådets ind¬
sats på dette område. Bidragsyderne til
bogen har været folk med særlig erfaring
indenfor naturplejeområdet, fra hoved¬
stadsrådets og amternes fredningskonto-
rer, naturfredningsrådet, miljøstyrelsens
ferskvandslaboratorium og fredningssty¬
relsen.

I udvalget blev vejledningens videnska¬
belige/tekniske niveau overvejet, og det
blev besluttet at lægge vægten på den
praktisk-økologiske synsvinkel. Senere
kunne vejledningen så følges op med me¬
re uddybende »plejemonografier« for de
enkelte naturtyper.

Forfatterne har derfor lagt vægt på at
gennemgå de forskellige praktiske pleje¬
metoder, der i de senere år har været
indhøstet erfaringer med. Det er desuden
tilstræbt at se naturtyperne gennem et
bredt kulturhistorisk/biologisk spektrum
og påpege vigtigheden af en kulturhisto¬
risk og en biologisk registrering og doku¬
mentation af naturtypernes dyre- og plan¬
teliv inden pleje igangsættes. Det er ofte
tilfældet, at der er modsat rettede aspek¬
ter og ønsker til plejens udførelse. Man
har derfor villet fastslå det vigtige i, at der
foretages en målsætningsanalyse, så for¬
målet med plejen er afklaret inden pleje¬
planerne udarbejdes. Valg af plejemeto¬
de må desuden være afhængigt af en vur¬
dering af, hvor meget af den værdifulde
urtevegetation, der er intakt. Ved forfat¬
ternes beskrivelse og gennemgang af ple¬
jemetoder er der taget hensyn til, at vege-
tationsudviklingen ofte er gået så langt, at
et restaurerende indgreb må foretages for
at tilbageføre eller »genskabe« naturty¬
pen som en værdifuld biotop. Herefter
kan vegetationen søges stabiliseret ved en
fortsat eksensiv pleje.

Det vil være af stor betydning, at pleje¬
de naturtyper i en årrække følges op med
en biologisk overvågning, der kan følge
vegetationsudviklingen og sikre, at erfar-
ringerne omkring plejemetoderne kan
udbygges. Tine Falkentorp.

Plejebogen - en praktisk-økologisk
håndbog i pleje
Naturpleje eller landskabspleje er et be¬
greb, der fremover sandsynligvis vil opta¬
ge en voksende del af vores fag.

Naturpleje er på længere sigt nødven¬
dig for at sikre mange af de fredede eller
på anden måde beskyttede naturtyper og
kulturlandskaber i det åbne land.

Derudover vil der være behov for na¬

turpleje på kommunalt ejede friarealer.
Inddragelse under byzone af tidligere eks¬
tensivt dyrkede arealer eller agerjord med
naturelementer såsom levende hegn og
små vandhuller er sket i stor stil op igen¬
nem den senere årrække. Noget er udlagt
til grønne områder, andre arealer er i h. t.
kommunalplanerne opkøbt til boligfor¬
mål, som måske alligevel ikke ønskes
realiseret. Samtidig er der i de senere år
blevet stadig flere ønsker om større natu¬
rindhold og økologiske plejemetoder på
de nyanlagte friarealer.

Plejen iværksættes for at sikre naturind¬
hold og oplevelsesmuligheder. På længere
sigt kan der ved den rigtige pleje også
skabes nye naturprægede og oplevelses¬
rige områder.

Den mest almindelige form for natur¬
pleje er at genoptage tidligere tiders ek¬
stensive udnyttelse af arealerne. I andre
tilfælde kan man foretage indgreb, der
efterligner effekterne af disse driftsfor¬
mer, som f.eks. maskinel slåning af tidli¬
gere græssede arealer.

Fredningsstyrelsen har med Plejebogen
taget initiativ til at opsamle og viderebrin¬
ge teoretisk og praktisk viden om de
danske naturtyper og kulturhistoriske be¬
voksninger, deres dynamik og plejebe¬
hov. Håndbogen giver forslag til prakti¬
ske plejemetoder, der har vist sig egnede
til at sikre vegetationstyperne og det dertil
knyttede dyreliv samt fortidsminderne.

Plejebogen henvender sig til frednings¬
myndigheder og andre instanser, der be¬
skæftiger sig med pleje af fredede områ¬
der, det være sig professionelt, undervis¬
ningsmæssigt eller i det frivillige naturbe¬
skyttelsesarbejde. Håndbogen kan des-

94 LANDSKAB 4 1985



uden være en oplagt inspirationskilde for
landskabsarkitekter og studerende samt
andre, der fastlægger og forestår pleje af
naturprægede friarealer, småbiotoper og
vigtige kulturspor i det åbne land.

Håndbogen er bygget overskueligt op.
Den indledes med nogle betragtninger
over, hvorledes naturgrundlaget og men¬
neskets benyttelse heraf har skabt de na¬
turtyper og kulturlandskaber, vi idag øn¬
sker at beskytte og bevare for eftertiden,
bl.a. ved hjælp af plejeindgreb.

Herefter følger en generel beskrivelse
af de hensyn, der bør ligge til grund for
biotops- og landskabsplejen. Det belyses
ved en kort omtale af en række økologiske
principper, som vi bør tage hensyn til ved
fordeling af plejeressourcerne inden for et
større område.

Udarbejdelse af selve plejeplanerne og
de dertil nødvendige planlægningsfaser,
beskrivelser og kortmateriale samt for¬
handlinger med involverede myndigheder
og ejere gennemgås herefter detaljeret.

Tredie afsnit af den generelle del af
håndbogen består af en grundig beskrivel¬
se af mulige plejemetoder og driftsfor¬
mer. Først og fremmest en belysning af
græsningsdrift med kvæg, får, geder, he¬
ste, svin, hjorte og sågar gæs, med omtale
af dyrenes græsningsadfærd og foretrukne
plantearter, med bud på bedst egnede
dyrearter og racer til de forskellige vege¬
tationstyper, som ønskes sikret. Dyrenes
påvirkning af vegetationen, deres næ¬
ringsbehov, græsningstryk samt sygdoms¬
forebyggelse efterfølges af forslag til me¬
toder til hegning m.m. samt eksempler på
aftaler om græsningspleje, alt meget fint
dokumenteret og illustreret. De øvrige
plejemetoder gennemgås kortere med
fordele og ulemper og forslag til maskin¬
typer: mekanisk behandling af vegetatio¬
nen, afbrænding, jordbehandling inkl. ke¬
misk behandling, gødskning og udpining

samt behandling af slitage og erosion på
fortidsminder.

Anden del af Plejebogen består af en
gennemgang af de danske naturtyper:
skove, heder, overdrev, klippeløkker, en¬
ge og moser, vandløb, søer og vandhuller,
rørsumpe, strandenge og marskområder,
klitter samt kulturelementer såsom leven¬
de hegn og stendiger, levende og faste
fortidsminder. For hver kategori gennem¬
gås naturtypens dannelse og forekomst i
landet, de tilknyttede plantesamfund, de¬
res dynamik og sårbarhed. Plejebehovet,
der afhænger af det mål, der opstilles for
arealerne, følges af en beskrivelse af ple¬
jemetoder med forslag til hensigtsmæssi¬
ge husdyrarter eller maskintyper til såvel
førstegangsindgreb som den efterfølgen¬
de pleje. Afsnittene afsluttes med ek¬
sempler på plejede områder samt littera¬
turhenvisninger.

Plejebogen er meget velegnet og let-
anvendelig som inspiration og arbejdsred¬
skab ved vurdering af naturtypernes ple¬
jebehov og udviklingsmuligheder samt i
selve processen med udarbejdelse af ple-
jeplaner og organisering af den praktiske
drift.

Med sin beskrivelse af de sammenhæn¬

ge, der har ført til de natur- og kulturland¬
skaber, vi kender i dag, er bogen desuden
væsentlig som fortaler for en bedre forstå¬
else for de økologiske sammenhænge og
vigtigheden i at bevare de varierede biolo¬
giske samspil af plante- og dyrearter, der
over en meget lang periode er opstået
gennem menneskets ekstensive brug af
naturen. Samspil som utallige eksempler
viser, at vi ikke blot kan skabe her og nu
ved nyanlæg, selv om vi sætter store res¬
sourcer ind.

Enkelte områder savner dog belysning i
Plejebogen. Man kunne have ønsket flere
praktiske anvisninger og eksempler på,
hvordan der ved simple anlæg og plejefor¬

anstaltninger kan gives mulighed for fri¬
luftsoplevelser uden derved i væsentlig
grad at skade naturindhold og kulturhi¬
storiske værdier. Derved ville bogens vær¬
di som tankevækker og arbejdsredskab
også i mere bynære sammenhænge havde
været større.

Hvordan kan man f.eks. give publikum
mulighed for at færdes tørskoet langs en
sumpet søbred uden at behøve en bred
makadam-sti?

Desuden er der i bogen en udpræget
mangel på betragtninger om plejemeto¬
dernes landskabelige og oplevelsesmæssi¬
ge konsekvenser (skala, rum, variation,
farver osv.), idet vejledningen i helt over¬
vejende grad beskæftiger sig med nature¬
lementerne ud fra praktisk-økologiske
betragtninger.

Endelig kunne der nok have været
grund til at medtage visioner om, hvor
langt man når ad plejens vej. Bør den
bevidsthed vi i dag har fået om naturty¬
pernes plejebehov ikke medføre en om¬
lægning af den offentlige politik hen imod
en større integration af fredningshensyn i
selve landbrugspolitikken, som det bl.a.
er skitseret i indlægget om det åbne land i
skriftet »Parkpolitik«, således at man
f.eks. omprioriterer statens tilskud fra
dræning og okkerbekæmpelse til jordfor¬
deling og græsning af marginale land¬
brugsområder?

Der arbejdes i dag fra forskellig side på
at følge fredningsstyrelsens gode initiativ
op med temadage, kurser og yderligere
dokumentation, der kan viderebringe de
praktiske erfaringer, der gøres med na¬
turplejeprojekter i hovedstadsråd, amter
og kommuner, til brug for såvel forvalt¬
ningerne som de politikere, der skal tage
beslutning om prioritering af fredningsin-
teresserne.

Vibeke Nellemann.

1. Landskabspleje med får
2. Eksempel på levende fortidsminder med
plejebehov
■ 1. Landscape maintenance with sheep
2. Example of a living relic with maintenance
needs.
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Summary

Concepts - Approaches to Devel¬
opment of the Profession, p. 73
By Per Stahlschmidt
Defining the nature of the job is a sensible
starting point for every project. That
completely different types of open space
areas often resemble each other to a high
degree must be because this cardinal
point has been disregarded. The town hall
garden, the park, the green area sur¬
rounding housing and the rest area on a
motorway are all designed as if the pro¬
ject brief is identical.

It is, therefore, essential that landscape
architects approach problems with an
independent professional consciousness.
The author defines part of this professio¬
nal awareness as concept formulation. A
central factor in the thought process.
Because it is only possible to think the
things one has words for, it is essential
to develop a qualified professional
language.

Landscape architecture is also one of
the types of artistic trades with a link
between the creative and created proces¬
ses. The result is largely dependent upon
the extent to which communication
between landscape architect, landscape
gardener and maintenance gardener suc¬
ceeds. The road to professional develop¬
ment must also pass through criticism and
evaluation of the projects we realise. A
professional language is also necessary
here.

When developing a set of professional
concepts, it is important to distinguish
between regulative and descriptive defi¬
nitions. For example, a Danish expres¬
sion can often be found to describe a

professional idea, instead of a foreign
one. Even the creative process can follow
quite uncontrolled avenues beyond logi¬
cal thinking. The sketch design process is,
therefore, not the stage where a develop¬
ed set of concepts will be of greatest
value. On the other hand, the conceptual
and logical senses must be used when
drawing up the brief, when surveying,
analysing and evaluating proposals. It is
just as important to be able to judge ones
ideas as it is to formulate them.

The Spiral as Inspiration, p. 76
By Niels Guttormsen
The author has always been very fond of
snail shells and sees them as being built up
by the most beautiful principles. Since
time began, people have drawn and deco¬

rated with spirals. The structure is also
thoroughly tested in sculpture. The
•American, Robert Smithson, carried out
several earth projects with spiral stair¬
cases and spirals in the U.S.A. and Hol¬
land, between 1970 and 1971.

In the summer of 1984, the author
completed a large project, using the spiral
in a granite and concrete sculpture at
Ballerup, close to Copenhagen. It was a
municipal task which took five months of
work. When given the responsibility for
the sculpture in Ballerup, the author had
to ensure that, through his work process,
it could achieve its own history - in the
same way as Kai Nielsen's »Figuren Blå¬
gårdsplads« at Nørrebro, in Copenhagen
(1918).

The happy thing about this untraditio-
nal, cultural effort was that the politicians
and then the public officials and techni¬
cians dared to work together on an
unknown project like this. Through this
co-operation, Ballerup's own town sculp¬
ture was realised.

It was the spiral which guided the
improvisation in the pedestrian street.
The nature-given principle and the
ancient artistic motive was a great source
of inspiration. The street sculpture had
extensive consequences. The idea ex¬
tended activity way beyond the sculpture,
involving building facades and the mov¬

ing of street furniture, such as lamps and
cycle stands.

The spiral project in Ballerup resulted
in an enhancement of the urban environ¬
ment. Despite apparent established and
stiff limitations, all environments can be
improved with the help of artistic ideas.
But without a skilled and caring hand,
beneficial conditions for people and
nature will not be created in our towns.

Reconstruct the Landscape of Towns, p.
81

By Lars Peter Christensen
The number of quick successes with »new
towns«, in our day and age, are few. In
latter years, appreciation of older urban
areas - even the less impressive ones - has
been growing. In Ballerup Municipality,
a work group, with the urbane title of
Town Center Group, has the job of col¬
lecting ideas and drawing up sketch prop-
osale to achieve the aim of providing the
municipality with attractive ' environ¬
ments.

The group composed of architects Lasse
Andersen, Jørgen Andersen and Mar¬
grete Bech, Sculptor Niels Guttormsen
and the author, engineer Lars Peter
Christensen, won the idea competition on

the design and furnishing of Herlev
Bygade.

The competition entry proposed that a
coherent, shelter-giving, border develop¬
ment be built along the northern side of
the street and that the open park charac¬
ter be strengthened, particularly on the
southern side. The green landscape in the
town is accentuated by altering the church
surroundings. The end of the street is
emphasized here by a town hall tower, a
campanile, built in white stone.

With few and simple traffic alterations,
it will be possible to maintain a center
area accessible for cars but with safety for
pedestrians.

Wind Mill Park at Ebeltoft, p. 84
By Jens Halvorsen
The Ebeltoft Energy Fund was estab¬
lished in the Spring of 1983 - a public
works concern - with the purpose of
carrying out a project for a wind mill
park, located by the coast, adjacent to
Ebeltoft Ferry harbour.

Investments in the project amount to c.
20 million kroner - 9 million kroner as a

subsidy from The Ministry of Energy and
the rest from the local council.

The wind mill park comprises 16, 55Kw
- mills positioned along an 800 m. long
breakwater and 1,100 Kw - mill built on
the land. Thus, the total generator effect
is c. 1.0 Mw.

The location, on a detached breakwa¬
ter in the sea, is especially advantageous
because prevailing winds from the west
and south-west reach the mills, without
obstruction, direct from the open sea.

The Funen Pinnacles, p. 86
By Sven-Ingvar Andersson '
Land art is an extension of artistic

expression. In many ways. Land art
works are larger than the artistic projects
we are otherwise used to - they work with
the landscape and its dimensions. Land
art eludes commercialisation - a land art

work cannot be sold or reproduced. Land
art is the present by grasping, into the
distant past - to mystical powers and to
the imagination of prehistoric times - it
poses questions on man's right to exist¬
ence upon earth.

Ole Videbæk was prepared to take the
chance on a true land art project when
The Academy Council formulated the
topic »The Marking of Transition« as
prize project for The Neuhausen Scholar¬
ship. The prize sum went to other projects
but Ole Videbæk's was chosen for exhibi¬
tion at Charlottenborg, this spring.

Jeremy Dean
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Friarealer i byerne
Spørgsmål om ældre boligområders og
bycentres fremtid er aktuelle i mange
kommuner efter de seneste tiårs byudvik¬
ling, der har to hovedtræk:

Den private byomdannelse med nye
butiksstruktur og øget bilisme.

Den offentlige indsats med sanering og
byfornyelse.

Da kommuneplanloven blev vedtaget,
ønskede folketinget sikkerhed for, at den
eksisterende bebyggelsestæthed i de cen¬
trale byområder blev nedsat i forbindelse
med sanering og andet byfornyelse.

Et notat fra planstyrelsen belyser nogle
af de regulerende bestemmelser, der
hænger umiddelbart sammen med bebyg¬
gelsesprocenten:

Af særlig interesse er bebyggelsespro¬
centen, der er højere end 110 - det vil
sige, at et områdes samlede etageareal er
større end 110 procent af grundarealet,
gaderne dog ikke medregnet.

I kommuneplanloven er det bestemt, at
bebyggelsesprocenter højere end 110 skal
godkendes af miljøministeren. Det er en
undtagelse fra lovens almindelige princip
om, at kommunalbestyrelsen selv kan
vedtage kommuneplanerne, når der er
overensstemmelse med regionplanerne.

Bestemmelsen giver staten et med¬
ansvar for forbedringen af disse områder.
For kommunerne medfører den, at kom¬
muneplanen for større byers centrale by¬
områder udarbejdes noget mere detalje¬
ret end i øvrigt.

Loven forudsætter, at der ved ministe¬
rens godkendelse af bebyggelsesprocen¬
ter over 110 i de større byer sikres en
samlet forbedring af det pågældende
område.

I områder med mange boliger må der
skaffes opholdsarealer for beboerne i de
enkelte karreer. Ved nybyggeri må der
også sikres parkeringsarealer. Efter de
retningslinier, der anbefales i notatet, bør
bebyggelsesprocenten i sådanne områder
normalt ikke være over 110- i større byer
kan den dog være fra 110 til 150. Større
tæthed giver uacceptable opholds- og par¬
keringsforhold.

De anbefalede bebyggelsesprocenter
ofte lavere end de tætheder, der i dag
findes i disse områder.

I de større byer før friarealerne ved de
enkelte karreer suppleres med offentlige
rekreative arealer for et helt kvarter.

Hvor bycentre er kraftigt domineret af
erhvervsfunktioner, er behovet for op¬
holdsarealer mindre og behovet for par¬

keringsplads større. Da parkeringsarea¬
ler ofte kan arrangeres i samlede anlæg,
bliver der større mulighed for i nogle
karreer at have højere bebyggelsespro¬
center. I sådanne tilfælde bør kommune¬

planen tage stilling til, hvor der af arkitek¬
toniske og historiske grunde fortsat bør
være tæt bebyggelse.

Kilde: »Notat om bebyggelsesprocenter
i ældre byområder« omtalt i Nyt fra Plan¬
styrelsen nr. 16. Fås hos Planstyrelsen.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandeli
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
pa byggepladser

lllMll'ili Itavii |
Vest for Storebælt: Dons Landevej 206. 6051 Alminde, tlf. 05 • 55 23 60

•»Ilt«) Forretningsforer John Moorhouse
Ost for Storebælt: Provensvej 20. 2610 Rodovre, tlf. 01 - 41 02 28

Forstkandidat Henrik Ravn

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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VEKSØ bænke & borde SZ
Design Sten Zinck Arkitekt MAA IDD

SZ 1049 Bænk væghængt
125 x 60 cm og 180 x 60 cm

Målforhold 1:50

-J)

SZ 1047 T Bord transportabelt
125x80 cm og 180x80 cm —

SZ 1048 T Bænk transportabel
125 x 60 cm og 180 x 60 cm

Målforhold 1 50

: "i*
V -

* i*
K *

SZ 1047 Bord nedstobt
125x80 cm og 180x80 cm

SZ 1048 Bænk nedstobt
125x60 cm og 180x60 cm

Målforhold 1:50 yi

Tegning: Ian Jørgensen.

Udfores af vacuumimprægnerede fyrretræsplanker - farvelose eller sorte
med stalstel • varmgalvaniserede eller elgalvaniserede og sortlakerede

VEKSØ TAULOV,,, 'Z2Z
Agent i Sverige: BENNY KULLGREN Telefon: 03 03 919 50

Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK Telefon: 02 • 22 93 50
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Planlægning for cyklister
- hverdag og fritid
Cyklen er det mest miljøvenlige trans¬
portmiddel, vi har. Det har særlig betyd¬
ning for befolkningens vilkår i tætte by¬
områder. Men også i naturområder er
cyklen velegnet, fordi den kan transpor¬
tere os hen til og gennem områderne,
uden at det går ud over omgivelserne.

Bedre planlægning kan skabe bedre
vilkår for cyklister. Planstyrelsen og fred¬
ningsstyrelsen har derfor sammen udar¬
bejdet rapporten »Planlægning for cykli¬
ster, hverdag og fritid.«

Den er gennemillustreret og giver gode
råd til amter og kommuner. Rapporten
koster 50 kr. i boghandelen eller hos
Statens Indkøb. En tilhørende lyd-dias
serie kan lånes ved henvendelse til plan¬
styrelsen.

Amternes miljøtilsyn
Amternes udgifter til miljøtilsyn skal væ¬
sentligt forhøjes, hvis de skal imødekom¬
me stærkere krav på dette område. 11984
brugte amterne 65 mill. kr. tilsammen på
miljøtilsyn. En rapport fra Amtsrådsfor¬
eningen, der nu udsendes til amterne,
viser, at de må regne med at skulle bruge
25 mill. kr. mere til miljøtilsynet og yder¬
ligere 20 mill. kr. må afsættes til nye
initiativer på området.

Baggrunden for rapporten er bl.a. de af
folketinget klart udtrykte ønsker om øget
indsats på miljøområdet. Ønsker, som

også er kommet til udtryk blandt amts¬
rådspolitikere.

Rapporten om amternes miljøtilsyn
nævner, at det ud fra faglige hensyn kan
anbefales, at amternes tilsyn med vand¬
løb og søer intensiveres. Der bør bl.a.
lægges større vægt på tilsyn med fiske¬
bestanden, fiskepassager og okkerforure¬
ning.



Baggrunden for en intensivering af til¬
synet med vandløb og søer er bl.a. miljø¬
styrelsens såkaldte NPO-redegørelse
(om nitrat- og fosforforurening og foru¬
rening med organiske stoffer). Redegø¬
relsen påviser utilfredsstillende tilstande i
landets vandløb og søer, og de foranstalt¬
ninger, som i den anledning skal iværk¬
sættes, beløber sig til 8-9 mia. kr. Det er
især kystnære områder, der skal overvå¬
ges nøjere. Det er et forholdsvis nyt til-
synsområde, som i de sidste år er blevet
lige så ressourcekrævende som de ferske
vandområder. Det skal ses i sammen¬

hæng med den stigende forurening af
kystvandene, inden for de sidste 7-8 år.
Forværrede iltforhold, flere næringssalte
og stigende planktonproduktion er det
beklagelige resultat.

Mindst 12 mill. kr. anbefaler rapporten
»Amternes miljøtilsyn«, at der afsættes
yderligere til det marine tilsyne.

Ud over øget tilsyn med vandløb, søer
og kystvandene anbefaler rapporten, at
amterne overtager nye miljøopgaver,
hvoraf den væsentligste er tilsynet med
stærkt forurenende virksomheder.

Amternes miljøtilsyn. Amtsrådsfor¬
eningen i Danmark, Landemærket 10,
1119 København K. Telf.: (01) 11 21 61.

Modtagne publikationer m.m.
Boliger for handicappede: Vejledning til
brug ved planlægning og indretning af nyt
boligbyggeri. - AOF: (eksp. Bolig, Mo¬
tor- og Hjælpemiddeludvalget for Bevæ¬
gelseshæmmede, Hans Knudsens Plads
IA, 2100 København), 1984. 64 sider: ill.
- Gratis.

Bygningsreglement for småhuse. BR-
S 85. Byggestyrelsen. 1985.

Byggestyrelsens vejledning om kom¬
munalbestyrelsens lovgennemgang i byg¬
gesager. 1.4.1984. (Vejledningen vedrø¬
rer såvel bygningsreglement 1982 som
bygningsreglement for småhuse 1985).

Tillæg 3 til bygningsreglement 1982.
Planteforsøg i Hedeland omfattende 2

rapporter: Vindinge syd: registrering af
grusgravsarboret og pomet, (Jørgen
Vesterholts tegnestue) samt Hedeland:
planteforsøg (Edith og Ole Nørgårds teg¬
nestue). 1984.

Public Design'85
Public Design '85 er den første internatio¬
nale messe for formgivning og udsmyk¬
ning af det offentlige miljø med f.eks.
gadeskilte, affaldskurve, automater,
bænke, hegn, plakater etc.

Messen finder sted i Frankfurt i dagene
5.-8. oktober 1985.

Produkterne på messen kan deles op i
følgende grupper:
- Byens Design (gangtunneler, pavillo¬
ner, grønne områder, fritidsfaciliteter,
gademøbler, offentlig transport).
- Bygningsdesign (elevatorer, gardero¬

ber, møbler, brandsikring, facade
design).

- Trafikdesign (trafikskilte, signaler,
elektronik).

- Informationsdesign (informationssy¬
stemer, skilte, vejvisere, akustiske in¬
stallationer).

- Belysning (udendørs belysning, indu¬
striel belysning, arkitektonisk belys¬
ning).

- Kunst (skulpturer, monumenter, gra¬
fisk kunst).

- Service (designere, planlæggere, kon¬
sulenter, bygge- og konstruktionsindu-
strien).

- Materialer (vægmaterialer, gulve og
vejbaner).

- Forlag og udgivere (magasiner og
blade).
Messen henvender sig til alle, som er

involveret i udformningen af gademiljøer
og offentlige områder, dvs. offentlige
myndigheder, arkitekter, landskabsarki¬
tekter, designere, byplanlæggere og inge¬
niører.

DANMARK. HACS LEGEPLADSER. Symfonivej 15. 2730 Herlev. Telefon: 102) 92 15 00 FINLAND. OY/-TRADING, Kuriiritie 118,
01510 Vanlaa 51. Telefon: 90 870 1155 NORGE. CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Grefsenvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: 102) 15 80 50

HAGS AB, BOX

Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel

Ham behover lekmiljd med många
mojligheter. Den ena stunden vill man
vara indian och storma fortet.
Nasta har man behov av stillsamt spel.
Hags har tankt på allt och utvecklat
en lång rad intressanta nyheter som
du måste se. Alia bygger på kvalitet-
funktion-sakerhet.

Hags nya katalog ar ett uppslagsverk
och en idékalla nar spannande och
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kommer den direkt.

133, 578 00 ANEBY

HAGS AB, Box 135, 578 00 ANEBY
Tel 0580/404 30
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Hags nye katalog
Dette forårs nye katalog fra Hags om¬
handler især legesystemerne Playland,
Stugby og Poly Play, samt de nye gynge¬
dyr. Det er legesystemet »Småland« og
»Storland«, der har skiftet navn til Play¬
land.

Legesystemet Playland er en videreud¬
vikling af de velkendte Småland og Stor¬
land systemer, der begge har stået deres
prøve gennem den sidste halve snes år.
Playland indeholder positive træk fra beg¬
ge systemer.

Stugby (stuga = hytte) er designet af
Jan Wickelgren og har nu fået en helt ny
udformning. Fra at bestå af enkeltpro¬
dukter omfatter Stugby nu et antal bygge¬
elementer med et meget stort antal kom¬
binationsmuligheder, som blandt andet
skyldes den nye »knock down« udførelse.

Poly Play er Hags første legesystem.
Nu har Poly Play fået et nyt design og er
blevet endnu mere stabil. Poly Play er
specielt god til de helt små børns behov.

Det sker nu og da, at det standardfarve¬
de materiale ikke passer ind i et bestemt
miljø. Levering af ufarvet materiale især
af Småland og Storland kan tilbydes,
hvorved kunden selv kan påføre de øn¬
skede farver.

Hags har ændret trykimprægnerings-
metode i dette forår. Olie i stedet for

vandopløseligt salt af typen Tanalith
CBC. Ikke for stolper, der er i kontakt
med jorden, hvilket kræver saltimpræg¬
nering af den gamle type, men på alle
detaljer over jorden. Saltimprægnering
fugter træet til maksimal fugtighed, hvil¬
ket kræver en fornyet tørring. Det er
ganske vist meget effektivt når stolpen er i
jorden, men har fibersprængninger og
revnedannelser som uundgåelige følge¬
virkninger.

Imprægneringsolien, der anvendes i
den nye metode trykkes ligeledes ind i
træet. Den giver også en beskyttelse mod
svampeangreb. Oliens lave overflade¬
spænding skader imidlertid ikke trævær¬
ket på samme måde. I stedet foregår der
en mætning alene i overfladen. Resultatet
er en diffusionsspærring, som mindsker
både stærk udtørring og for høj fugtig-
hedsoptagelse. Dette sikrer en formstabil
træstruktur, som beholder sit udseende
og konstruktionsstyrke meget længere.

Olieimprægneringen kan også, på
grund af formstabiliteten, påføres efter
maskinbearbejdningen. Dette giver en
ekstra høj virkning, da snitfladerne ud¬
sættes for oliens indtrængen.

Poly Play

Yderligere oplysninger: Hags Lege¬
pladser: Symfonivej 15, 2730 Herlev. Te¬
lefon (92) 92 15 00.

Medlemsliste fra LDA
LDA har udsendt medlemslisten for
1985/86.1 listen findes en komplet forteg¬
nelse over medlemsvirksomheder samt

tillige en oversigt over mange af områdets
mest relevante leverandører.

Eksemplarer af listen kan rekvireres fra:
LDA, Linde Allé 16', 2720 Vanløse, tlf.
(01) 74 94 00.

LANDSKABSPLANLÆGNING

i. STIER
Niels Jensen, Malene Hauxner 1979 30,00

2. EKSEMPLER PÅ RANDBEPLANTNINGER
Marianne Jensen, Ulla Larsen 1980 54,00

3. GÅRDRYDNINGER 1 KØBENHAVN
16 eksempler
Ulla Larsen, Malene Hauxner 1980 49,30

4. MARK, SKOV OG ENG 1 BYOMRÅDER
En eksempelsamling
Jon Pape 1982 55,30

S. DET ÅBNE LAND 1 REGIONPLANERNE
Karen Hald Thomsen 1982 77,70

6. SAMKVEM MED NATUR

Birgit Bjerre Lauersen 1984 42,50
7. PARKERINGSPLADSER

Malene Hauxner 1984 48,00
8. LOKALPLANLÆGNINGEN OG LANDSKABET

Jørgen Primdahl 1984 99,50
9. RETABLERING AF VANDLØB

Morten Holme 1984 120,00

DSR FORLAG/BOGHANDEL
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Telefon (01)357622

l-jskole lor le-
.. totalleverancer

„P. landet.Ij!
rtig og sikker levering
ipuMflmmgjAjffM
jr egenproduktion af al-
Iraw, solitærbuske ~

giver Dem mulighed (or at
strække pl.intesæs
Vi står altid til
position mi
tilbud
Katalc
bnregnlngrB

le er velkommen til at af¬
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »De¬
res« træer.

P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tlf. (09) 97 26 56

! I I I

DPF

Feellosmwrke lor
Bundhødekonlrotl.

planteskoler
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Byomdannelse og byforbedring

Under mottoet »Livet tilbage til byerne«
er Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter vært for den 22. nordiske land¬

skabsarkitektkongres på Askov højskole.
At give byerne livet tilbage vil blive en

af de kommende års største planlægnings¬
opgaver. I dette nummer af Landskab
bringes en række artikler, som behandler
4 væsentlige aspekter i byomdannelsen og
byforbedringen set ud fra en landskabs¬
mæssig betragtning.

Byens uderum med gader, pladser og
offentlige haveanlæg er rammerne om det
umiddelbare byliv, som opstår, hvor
mennesker mødes i et uforpligtende sam-.
vær. Det er her de første kontakter mel¬
lem mennesker opstår, som er grundlaget
for byens sociale og kulturelle liv.

For at dette liv kan stimuleres, må de
fysiske rammer være harmoniske, give
æstetisk oplevelse og skabe tryghed. Det
kræver en stor byforbedringsindsats, da
mange byrum ikke kan leve op til disse
krav.

Byens helhedsindtryk er en anden væ¬
sentlig faktor, som har betydning for by¬

ens liv. De fleste byer er præget af det
landskab, de er vokset op i. Det kan være
et fjordlandskab, en ådal, en sø eller
større skovområder.

Disse landskabstræk har struktureret

byens udformning, givet den sin egen
identitet og givet dens mennesker et til¬
hørsforhold til byen og naturkontakt i
hverdagen. Men den voldsomme by¬
vækst, som har præget udviklingen siden
1950'erne, har lagt lag på lag om de gamle
byer med bebyggelse, som ofte har negli¬
geret landskabsgrundlaget og fjernet by¬
mennesket fra naturen.

For at give bymennesket naturkontak¬
ten tilbage må en harmonisk balance mel¬
lem by og landskab genskabes. Det kræ¬
ver helhedsvurdering og målbevidst plan¬
lægning i byforbedringsarbejdet.

Den historiske bykerne er den del af
byen, som giver mennesket fornemmelse
af kontinuitet i bysamfundet. Det er her,
tidligere tiders bybygningstraditioner er
overlevet til vor tid, traditioner som i
stigende grad genanvendes i det nyeste
byggeri.

Men en voldsom ekspansion i bykernen
med centerfunktioner, kontorbebyggelse
og ikke mindst trafikanlæg har gennem
mange år brudt med disse traditioner og

trængt byboen ud i byens periferi. For at
give byen livet tilbage må mennesket
generobre den historiske bykerne og gøre
den til et attraktivt miljø for beboere og
for besøgende, der færdes i byen.

Det kræver en omfattende forbedring
af de enkelte karréers gårdrum, hvor bl.a.
den gamle tradition med private og halv¬
offentlige haverum bag bygadens tætte
husrække kan genoplives.

Det fører naturligt til den 4. væsentlige
dimension i byforbedringen, boligområ¬
dernes friarealer, der er de nære områder
for bymenneskets daglige udfoldelse. De
skal kunne give mulighed for fysisk og
psykisk rekreation, nær kontakt mellem
mennesker og kreativ udfoldelse.

Men mange boligområder lever ikke op
til disse krav. Ikke mindst i en del nyere

etageboligområder er der stort behov for
friarealforbedringer.

De 4 forhold, som her er beskrevet og
som behandles i dette nummer af Land¬
skab, har væsentlig betydning for arbej¬
det med at omdanne og forbedre byerne.
Kun ved at inddrage den nødvendige
viden om disse forhold i dette arbejde kan
balancen mellem by og landskab gen¬
oprettes, og livet dermed bringes tilbage
tilbyen. Christian Mørup Jensen
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Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Konkurrence om Blangstedgårds
landbrugsarealer
Odense kommune har i samarbejde med
DAL udskrevet en offentlig idékonkur¬
rence om udformningen af et nyt bolig¬
område i den sydøstlige del af Odense.
Konkurrence omhandler Blangstedgårds
landbrugsarealer og frugtplantage på ialt
ca. 55 ha. Det er konkurrencens formål at

fremkalde forslag til en bebyggelsesplan
for området med et varieret udbud af

boligtyper såvel inden for ejer-, lejer- og
andelsboliger, således at det nye boligom¬
råde kan bebos af alle aldersgrupper. Af
konkurrencens program fremgår det, at
man ønsker bebyggelserne udformet med
størst mulig hensyntagen til de eksisteren¬
de landskabselementer, herunder en ræk¬
ke markante levende hegn. Den samlede
præmiesum er på 400.000 kr.
Forslag til konkurrencen skal være indle¬
veret senest den 9. oktober 1985.

Resultatet af konkurrencen om

bykvarterer i Ballerup
Ballerup kommune skrev i februar 1985 -

i samarbejde med DAL en idékonkurren¬
ce om udbygning af bykvartererne på
Egebjerggårds- og Østerhøjområdet.

Af idékonkurrencens program fremgik
det, at man ønskede en varieret og fleksi¬
bel boligform, integration af billedkunst i
bebyggelsen samt forebyggelse af vold og
hærværk gennem ændrede organisations¬
former og en bevidst miljøplanlægning.
De indsendte forslag spænder fra den
traditionelle mini-landsby over nyklassisi-
stisk bybygning til enkelte high-tech be¬
byggelser.

Præmiesummen fordeltes således:

Forslag nr. 2/48665 tildeltes 50.000 kr.
Udarbejdet af: FÆLLESTEGNESTU-
EN A/S, København v/arkitekter
M. A. A. Viggo Møller-Jensen, Tyge Arn¬
fred, Jørn Ole Sørensen, i samarbejde
med: Bo Jonassen, Dennis Lund (vedr.
byplan), arkitekter M.A.A. Medarbejde¬
re: Bente Fog Møller, Helle Blad, Knud
Rasmussen, Lene Spare-Petersen, arki¬
tekter M.A.A. og Fredi Graedel.

Forslag nr. 12173247 tildeltes 50.000 kr.
Udarbejdet af: TEGNESTUEN VAND¬
KUNSTEN, København. I samarbejde
med Ballerup Almennyttige Boligselskab
og Andelsboligforeningen »Kilden« v/
Jens Jensen, Ballerup.

Forslag nr. 16/30682 tildelt 50.000 kr.
.Udarbejdet af: Arkitekterne Anges Co-
lom & Jan Gudmand-Høyer, Ballerup.

Forslag nr. 1/43208 tildeltes 25.000 kr.
Udarbejdet af: Arkitekt M.A.A. Bøje
Lundgaard, Charlottenlund.

Forslag nr. 6/14804 tildeltes 25.000 kr.
Udarbejdet af: Arkitektfirmaet Hvidt &
Mølgaard, København. Medarbejdere:
Peter Laustrup Møller, Bo Bøje Larsen,
Carsten Boesen, arkitekter M.A.A. Inge¬
niør: Steensen & Varming, Gentofte.
Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund-
Andersen, Gørlev. Larsen & Nielsen En¬
treprise A/S, Birkerød.

Forslag nr. 10/10228 tildeltes 25.000 kr.
Udarbejdet af: KBI's arkitektafdeling,
København.

Forslag nr. 14/21585 tildeltes 10.000 kr.
Udarbejdet af: Tegnestuen »Møllen«,
Helsingør.

Forslag nr. 17/47474 tildeltes 10.000 kr.
Udarbejdet af: Tegnestuen PLAN 1, kø-
benhavn.

Forslag nr. 18/47474 tildeltes 10.000 kr.
Udarbejdet af: Scheming Dybbro og
Knud Haastrup, Suensons Tegnestue
Aps., Tereza Surzycka, København.
Konsulenter: Børup, Ginman og Harboe,
A+G Consult og Ballerup Boligselskab v/
Dansk Boligselskab s.m.b.a. Kunstner:
Torsten Ingemann Nielsen.

Resultatet af konkurrencen om Tivoli-
Friheden i Århus
Århus byråd udskrev i samarbejde med
DAL en offentlig idekonkurrence om Ti¬
voli-Frihedens fremtid. Der blev indleve¬
ret 325 bidrag til den officielle konkurren¬
ce, og 12 til den uofficielle.

Resultatet af bedømmelsen blev:
Forslag nr. 1/35610, udarbejdet af arki¬

tekt MAA Lis Hansen, tildelt 1. præmie
på kr. 50.000.
Forslag nr. 18/10037, udarbejdet af arki¬
tekt DPA Ib Smedegård,tildelt 2. præmie
på kr. 35.000. Medarbejdere: arkitekt
MAF Sven-Erik Borgen Amdisen, arki¬
tektstuderende Niels Krarup Nielsen, ar¬
kitektstuderende Morten Werner Thom¬

sen, landskabsarkitekt Torben Wainø,
billedkunstner Jens Linder, rådgivende
ingeniør J.K. Lings.

Forslag nr. 4/50000, udarbejdet af Tine
Nørgård, Kristine Jensen og Frode Birk
Nielsen, tildelt 3. præmie på kr. 25.000.

Indkøb å kr. 10.000 fik nedenstående 4
forslag:

Forslag nr. 2/40579, udarbejdet af Ma¬
rianne Biisgaard, Kaspar Laursen, peter
Biisgård, Lotte Lund og Aage Biisgård.

Forslag nr. 10/40579, udarbejdet af
landskabsarkitekt MAA Søren Bisgaard.

Forslag nr. 13, arkitekt Rune Fink
Isaksen,

Forslag nr. 32/18644, udarbejdet af Jac
Hansen, keramiker.

Uddrag af konkurrenceforslagene vises
i Landskab 6/1985.
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Hér ser De, hvad der udstilles på public design 85

Urbant desian: pavillons,
beplantninger, grønne områder,
tuneller/passager.
Udendørs anlæg, fritidsanlæg,
parkeringsure/andre ure,
affaldsbeholdere, plakatsøjler,
fodgængerovergange, udendørs
møbler, ventesale, legepladser.

Informations/kommunikationsdesian:

informations-og vejskilte,
skilte, inskriptionssystemer,
lydanlæg.

Bvaninasdesian: rullende fortove/
elevatorer, garderober, facade¬
udformning, møbler, tilskuerpladser.

Kunst og byggeri:

skulpturer,
mindesmærker/grafik.

Lysdesign: belysningssystemer,
arkitektbelysning, industribelysning,
oven-belysning.

Råstof/materialedesion:
råstoffer og materialer
som udformnings-elementer,
vægbeklædning, gulv-og
gadebelægning.

Trafikdesign:

trafiktegn, trafiksignaler,
trafikindretninger,
elektronik.

Tjenesteydelser:

planlægning,
rådgivning,
håndværk,
byggeindustri.
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Fra 5. - 8. oktober 1985 finder den første

internationale fagmesse for miljøudvikling

sted i Frankfurt - public design 85. Den

skaffer - som ingen anden messe - et

komplet overblik over markedet for produkter

og tjenesteydelser til udformningen og

udviklingen af de offentlige områder. Udnyt

Denne chance til at finde Deres rigtige

samtalepartner. Hvis De vil vide mere, så

skriv eller ring til os om flere informationer.

Dimex ApS., Frankfurt Messernes kontor i

Danmark,- Birthe Lacoppidan, Vester

Farimagsgade 1, DK-1606 Kopenhagen V,

Telefon: (01) 12 6801,

■ MesseFrankfurt

public
design



International
fagmesse for anlæg
og vedligeholdelse
af grønne områder

Køln
6.-9. november 1985

t

Messen for aktuel
problemløsning inden for

det grønne område.
I Køln er der i november premiere på en ny fagmesse for det samlede udbud

inden for anlæg og vedligeholdelse af grønne områder.

Udbud
• anlæg af grønne områder, pladser

og veje
• beplantning og tilsåning
• vedligeholdelse af grønne områder,

pladser og veje
• anlæg og vedligeholdelse af

kirkegårde
• biologiske og kemiske produkter

Besøgende
Fagfolk og beslutningstagere fra:
• kommunalforvaltningerne
• landskabsarkitekter
• anlægsgartnere
• ejendomsforvaltning
• boligselskaber

Med koncentrationen af udbud og efterspørgsel præsenteres her for første
gang et komplet, klart opdelt, internationalt marked for denne branche.
Benyt Dem af denne chance og kom til premiere i Køln.

Ideelt for hele branchen
- s + b finder sted samtidig
med areal

s + b, international udstilling for idrætsanlæg og
svømmehaller, areal og s + b samtidig opfylder et
længe næret ønske fra såvel private som kommunale
planlæggere om det komplette udbud.

Rekvirer rejseprogram hos:

WJD messe-ITD bureauerne
I BENNETT 01 -12 78 78

■DSB tours01-131983
■ REJ5E 01-126611
■ cerrmeT
J eller et af vore bureauer over hele landet

SAS Forretningsrejser
Kobenhavn 01 -13 72 77

Århus 06-131211

Ålborg 08 -16 81 11

Yderligere informationer: INTERMESS, Stockholmsgade 25, M KOln/WeSSØ
2100 København 0, tlf. 01 - 26 14 11, tx 15972 krogda dk. -~
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Byens uderum - gader, pladser og stier i Lyngby
Af Chr. Mørup Jensen og ErikTermansen

En by er præget af de perioder, hvorunder
den er bygget. I de fleste byer, som har
gennemlevet en lang udviklingshistorie,
findes inden for den samlede bymasse
bebyggelsesformer, som udtrykker for¬
skellige perioders byggeskik. Det er det,
som gør gamle byer attraktive med en
inspirerende alsidighed i byens udtryks¬
form og bebyggelsernes forskellige an¬
vendelsesmuligheder. I byens uderum,
gader, pladser og stier udfoldes det inten¬
se byliv. Det er disse rum, der er grundla¬
get for den måde, man lever på i byen og
dermed byens identitet. Det er derfor
afgørende for byens liv, at de fælles rum
mellem husene kan indgå i arbejdet med
at omdanne og forbedre byerne, så de kan
understøtte den sociale- og kulturelle
kontakt mellem mennesker i hverdagen.

LANDSKAB S ■ 1985

Følelsen af historie, af at andre har
levet i byen før, giver mange et ståsted, en
form for tryghed og proportionsfornem-
melse i opfattelsen af deres by. Den måde
vi behandler uderummene på bør under¬
støtte denne opfattelse og binde byen
sammen til en helhed, hvor de enkelte
byområders særlige miljøkvaliteter un¬
derstøttes.

I Lyngby-Taarbæk kommune er by¬
midten præget af tre tidstypiske byområ¬
der, som tilsammen udgør kommunens
hovedcenter. I den nordlige del ligger
»Bondebyen«, den oprindelige landsby
Kgs. Lyngby, som indtil midten af forrige
århundrede var kommunens tyngde¬
punkt. Senere rykkede tyngdepunktet
mod syd til Lyngby Hovedgade med den
nye bydel, der skød op omkring Kongeve¬

jen fra København til Nordsjælland og i
dag ligger det kommercielle tyngdepunkt
omkring Klampenborgvej med den store
detailhandelskoncentration i Lyngby Stor¬
center.

I forbindelse med kommuneplanlæg¬
ningen vedtog kommunalbestyrelsen i
1981 at gennemføre en bevarende sane¬
ring for Bondebyen og at fastholde Lyng¬
by Hovedgades købstadspræg som en væ¬
sentlig del af det samlede centerområdes
bymiljø. Ved udbygningen af det moder¬
ne Lyngby med Lyngby Storcenter tæt
ved Lyngby Hovedgade, er der lagt vægt
på at formgive omgivelserne efter de sam¬
me landskabsmæssige traditioner, som
præger den øvrige by med markante træ¬
plantninger. Dermed bindes byens ude¬
rum sammen.

97



 



Lyngby Hovedgade
Selv om Lyngby Hovedgade både har gen¬

nemkørende biltrafik og parkering og har ople¬
vet omlægninger og nybyggerier gennem årene,
er det ved en indsats fra mange sider lykkedes at
bevare købstadsprceget.

I den gradvise udbygning er landevejen ble¬
vet til bygade med butikker, apotek, kro osv.,
hvor de oprindelige vejtræer er blevet et samlen¬
de og dominerende element i bybilledet.

De mange smøger, der støder op til hovedga¬
den, er med til at gøre den bred, og åbner gaden
ind til baglandet, der med sine gårde, haver,
værksteder og boliger præger livet i hoved¬
gaden.

Hvor Mølleåen krydser hovedgaden er der
mulighed for at mødes både med historien og
landskabet, og kirken højt hævet over gaden
gør tidshorizonten lang.

■ Lyngby Hovedgade
Despite the fact that Lyngby Hovedgade has
both through traffic and parking and has gone
through alterations and new building develop¬
ments over the years, a combined effort has
succeeded in preserving the country town
character.

Through gradual development, the main
road has become a town street with shops,
chemist, inn, etc. where the original roadside
trees have become a unifying and domination
element in the town environment.

The many alleys, which join the main street,
make it seem wider and open the street to the
areas behind which, with their courtyards, gar¬
dens, workshops and houses, contribute life to
Hovedgaden.

History and the landscape meet where Møl¬
leåen crosses the main street and where the

church, raised above the street, make the hori¬
zon more distant.
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■ Lyngby Storcenter
When extending the center development in the
I960's and 70's, it was a difficult task to integrate
a large unit like Lyngby Storcenter into the
urban structure.

A landscape integration of the new develop¬
ment into the existing town, has been attempted
with a comprehensive use of trees on both the
surrounding roads and car parks.

Det moderne Lyngby
Ved centerudbygningen i 1960erne og 70erne

blev det en vanskelig opgave at indpasse de
store enheder som Lyngby Storcenter i bybil¬
ledet.

Ved omfattende brug af træer, både på de
omkringliggende veje og på parkeringspladser¬
ne, er det forsøgt at give de nye bebyggelser en
landskabelig indpasning i den eksisterende by.
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Chr. Mørup Jensen og Erik Termansen, landskabs¬
arkitekter mdl, ansat i Lyngby-Tårbæk kommune.

Bondebyen
Bondebyen er idag en blanding af gårde,

landsteder og huse fra 1800-tallet og fabriks¬
bygninger og beboelseshuse fra de sidste 100 år.

I 60erne var bydelen stærkt presset af udvik¬
lingen, men lokale bevaringsinteresser, støttet
afden begyndende miljøbevidsthed, stod imod.

Med saneringsplanen, hvis 2. og sidste etape
for tiden er i fuld gang, vil det forhåbentlig
lykkes at bevare Bondebyens charmerende
blanding af huse, haver, stakitter og træer med
livet i behold.

■ The Village
Today, the Village is a mixture offarms, coun¬
try houses and dwellings from the 19th. century
as well as factory buildings and houses, built
over the last 100 years.

The neighbourhood was subject to great
pressure for development in the I960's but local
conservation interests, supported by the grow¬
ing environmental movement, stood their
ground.

Through the urban renewal plan - under
completion at the moment - it is hoped that the
charming mixture of houses, gardens, picket
fences and trees in the Village can be preserved
with its soul intact. ■
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1. Udsigt over Ribe
■ I. View over Ribe

Livet tilbage til byerne
Af Christian Mørup Jensen

Under mottoet »livet tilbage til byerne«
kan arbejdet med at omdanne og forbed¬
re vore byer blive den sammenfattende
planlægning, der kan genskabe den so¬
ciale og kulturelle helhed i bysamfundet.
Det kræver, at der arbejdes med alle
aspekter, som har betydning for byens liv.
Det gælder de sociale og kulturelle for¬
hold mellem mennesker, det gælder men¬
neskets forhold til uddannelse, arbejde
og fritid, til boligen og byens andre byg¬
ninger og uderum, og det gælder menne¬
skets forhold til naturen.

På denne måde handler byomdannelse
og byforbedring om at gøre byen til et
godt sted at leve i. Det har noget at gøre
med børnenes tryghed, når de leger og
færdes i byen, kontakten mellem naboer,
hjælpsomhed og socialt samvær. I arbej¬
det med at omdanne og forbedre byerne
må vi søge at tilgodese en række menne¬
skelige behov, som kommer til udtryk i

den måde mennesker indretter deres til¬
værelse på. Disse behov kan sammenfat¬
tes i »bybehovet« og »landskabsbe-
hovet«.

Bybehovet er udtryk for, at mennesker
i byen søger gode muligheder for arbejde,
gode servicetilbud, gode uddannelsestil¬
bud og kulturelle tilbud, gode kontakt¬
muligheder, et varieret udbud af boliger
og at der er nemme trafikforbindelser.

Landskabsbehovet er derimod vanske¬

ligere at definere. Det har mere med
nogle subjektive oplevelser at gøre som at
kunne færdes i naturen og få skønhedsop-
levelse ved at iagttage dens underværker,
opleve årstidernes skiften, få ting til at
gro, glæde sig over træer og parker i byen,
opholde sig ude i et behageligt udeklima,
kort sagt, få fysisk og psykisk rekreation i
det frie.

De sidste 30 års eksplosive byudvikling
har imidlertid gjort mange mennesker

fremmede over for naturen og de kultur-
skabte landskabsværdier. Langt de fleste
mennesker bor og arbejder i dag i byer,
hvor mange ikke har direkte naturkon¬
takt i hverdagen. Det betyder, at bybeho¬
vet og landskabsbehovet for mange ople¬
ves som modsætninger, der opfyldes hver
for sig. Men sådan har det ikke altid
været.

Mange møder i dag på ferien i mid¬
delhavslandene en bykultur, som bare for
få generationer siden prægede også livet i
vore egne købstæder. Det er en kultur
med rødder helt tilbage i den klassiske
bystat, hvor byen og landskabet opfatte¬
des som et samlet hele med det omgiven¬
de land som byens eksistensgrundlag.

Det må være en fornem opgave for
planlægningen at genskabe en harmonisk
balance mellem by og landskab, således
at bymennesket kan få noget af naturkon¬
takten tilbage. .
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2. Byen og landet er blevet til modsætninger,
der skal opfylde »bybehovet« og »landskabsbe-
hovet«. I byen opsøges de servicetilbud, som
landet mangler, og på landet opfyldes det behov
for rekreation, som bylivet savner. Men sådan
har det ikke altid været.

3. Byer som Skyros i det græske øhav, der er
blevet feriemål for det moderne bymenneske,
udtrykker en klassisk bykultur, som for bare få
generationer siden også prægede vore egne
købstæder. Her udfoldes bylivet i en naturlig
balance med livet i det omgivende land. Den
tætte by, som giver mulighed for alsidighed og
social- og kulturel kontakt, er omgivet af et
uspoleret landskab helt ind til byen.

4. De nordiske købstæder er næsten alle vokset
frem af landsbyer med en central beliggenhed,
som har gjort dem til naturlige handelspladser
for omegnens befolkning. Den lille bygd Kvi-
vik på Færøerne illustrerer, hvordan land¬
skabet med dets særlige betingelser har været
grundlaget for disse landsbyers lokalisering og
hele eksistens. En sådan sammenhæng mellem
by og land erført videre i købstadskulturen helt
frem til vort århundrede.

■ 2. Town and landscape have become oppo-
sites to fulfill "the town needs« and »the land¬
scape needs". The service functions lacking in
the country are visited in the towns and the
countryside fulfills the recreative needs lacking
in urban life. It has not always been like this.

3. Towns like Skyros in the Greek archipilago,
which have become the holiday objectivefor the
modern urban man, demonstrate a classic town
culture whicfj, just a few generations ago,
characterized our own country towns. Town life
is carried out in harmony with life in the sur¬
rounding countryside. The dense town with its
possibilities for social and cultural contact is
surrounded by an uspoiled landscape, all the.
way into the town.

4. The nordic country towns have nearly all
grown from villages, with a central location,
which has made them natural trading centres for
the local population. The little settlement of
Kvivik on the Faeroé Islands illustrates how the

landscape, with its special conditions, has been
the basis for localisation and existence of these
villages. This coherence between town and
landscape is carried on in our country town,
development traditions right up until this
century.
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Byen og landskabet
Den klassiske bykultur, som har præget
vore købstæder, er skabt af anonyme bor¬
gere gennem en langsom udvikling. Ge¬
neration efter generation er der opstået
en funktionel sammenhæng mellem byg¬
ninger og friarealer og mellem byen og
det omgivende land.

Ribe er en sådan by med rige købstads-
traditioner. Den flade marsk og den tætte
by mødes ved åen. Bebyggelsen er sluttet
og middelalderagtig med hus ved hus
langs gaderne. Men bagved åbner haver¬
ne sig, hvor de store træer trækker det
frodige landskab midt ind i byen. Som et
værn for denne købstadstradition hæver
domkirken sig over de lave huse og mar¬
kerer byen milevidt ud over marsken og
vadehavet.

Men med jernbanen, industrialiserin¬
gen og den voksende tilflytning til byerne

påbegyndtes i forrige århundrede en by¬
vækst, som snart sprængte de fleste køb¬
stæders byggetraditioner og medførte, at
landskabets umiddelbare, rekreative vær¬
di gik tabt.

Som en protest mod industribyernes
slumområder skabte en håndfuld pione¬
rer efter århundredskiftet den moderne

byplanlægning og med den landskabs¬
planlægningen. De videreførte købstads-
traditionerne i de nye planlagte byom¬
råder.

1930'rne og 40'rne blev en guldalder for
det sociale boligbyggeri, hvor det lykke¬
des at genindføre naturens virkemidler i
bybygningen og skabe balance mellem
bebyggelse og landskab.

Det skete på baggrund af en forståelse
for, at naturgrundlaget er noget levende,
der ikke kun skal formgives, men også må
forvaltes.

5-7. I Ribe som i alle andre byer er købstads-
kulturen erstattet af nye sociale og kulturelle
mønstre gennem et brud med de gamle hånd¬
værks- og handelstraditioner. Men byens fysi¬
ske struktur er endnu bevaret. Landskab, huse,
gader og haverum danner i Ribe den helhed,
der kan opfylde det moderne bymenneskes
krav om sammensatte miljøer, der giver byen
en egen identitet.

8-9. Købstædernes rige byggetraditioner blev i
1920erne, 30erne og 40erne den inspiration, der
lagde grunden til det sociale boligbyggeris guld¬
alder, som videreførte harmonien mellem by og
landskab.

■ 5-7. In Ribe, as in all other towns, the country
town culture has been replaced by new social
and cultural patterns, through a break with the
inhereted artisan and trading traditions. The
physical structure of the town has, however,
been preserved. In Ribe, landscape, buildings,
streets and garden spaces form the type ofentity
cabable of satisfying urban man's demands for
composite environments, giving the town its
own identity.

8-9. The rich building traditions of the country
towns were the inspiration which founded the
golden age ofpublic building in the 1920's and
1930's - carrying on the harmony between town
and landscape.
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10-14. Det store brud med den traditionelle
bykultur kom i 1950'erne og 60'erne, hvor
eksplosionen i trafikudvikling, boligbyggeri og
nye bilcentre sprængte byens rammer. Men
allerede 100 år tidligere kom det første brud
med de voksende industribyers brokvarterer.
Det er i byområder fra disse to perioder, hvor
det største behov for byomdannelse og byforbe-
dring findes. Den største opgave vil være at få
samlet den splittede by og give bymennesket ny
identitet i hverdagen.

Bylivets rammer sprænges
Efter den rige bybygningsperiode i
1930'rne og 40'rne med en vellykket inte¬
gration mellem byudvikling og landskabs¬
planlægning, blev 1960'erne og 70'erne en
kulmination i byvækst, som sprængte by¬
ens rammer.

Med det store opsving, der satte ind i
slutningen af 50'erne båret frem af indu¬
strisamfundets vækstfilosofi, begyndte et
nyt kapitel i Danmarkshistorien, hvor det
danske samfund i løbet af få år blev helt
omkalfatret.

Der blev bygget nye byområder så sto¬
re som købstæder, men med en så forenk¬
let form, at de aldrig vil kunne opnå
købstadens sammensatte, righoldige mil¬
jø. Med vækstsamfundets aktiviteter er
mennesket blevet fremmedgjort i byerne,
og vi har mistet noget af vort oprindelige
forhold til landskabet. Ved de store an¬

lægsopgaver i 60'erne blev teknikken ud¬
nyttet i en sådan grad, at landskabet med
dets bakker og dale blev ignoreret, og det
biologiske kredsløb brudt.

Under arbejdet med at forme de store
byenheder druknede den sociale forståel¬
se for de enkelte befolkningsgruppers
særlige landskabsbehov, som var udtrykt i
pionerernes parkpolitiske mål om at ska¬
be det totale sociale miljø. Man måtte nu

nøjes med at tegne sig ud af problemerne
for overhovedet at kunne følge med i
montagebyggeriets tempo.

At give byerne livet tilbage må være
den vigtigste planlægningsopgave i de næ¬
ste mange år. Det bliver en opgave, som
mere end nogen sinde kræver forståelse
for naturgrundlaget, såvel menneskena¬
turen som landskabsnaturen. Naturen la¬
der sig så let ændre, men den er vanskelig
at genskabe.

■ 10-14. The great break with traditional urban
culture came in the 1950's and 60's when the
explosion in traffic development, housing
estates and new motor car centers burst the
urban framework. But already, 100 years
before, the first break came with the expanding
bridge districts in industrial towns. It is in urban
areas from these two periods thai the greatest
need for urban transformation and urban rene¬
wal can be found. The most important task will
be to unite the disrupted towns and provide the
urban dweller with a new identity.
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15. -18. Fire landskabselementer der har særlig
betydningfor byernes liv.

15. Byens landskab. De fleste byer erpræget af
det landskab, som har været grundlaget for
deres lokalisering. Det kan være en fjord, en
ådal eller en sø. Men en stigende urbanisering
har mange steder ændret landskabet og er ved at
nedbryde byens identitet. For at give byen livet
tilbage må kontakten mellem by og land gen¬
skabes.

16. Byens træer. Det intense liv i byen foregår i
byens uderum, på gader, pladser og torve.
Træer giver på sin egen måde liv til disse rum
med lys og skygge og årstidernes skiften. Men
biler og forurening trænger ofte træerne ud af
byen. Der må gøres en indsats for at sikre, at de
fortsat kan give bymennesket naturoplevelse i
hverdagen.

17. Byens haverum. Parker, haveanlæg og fæl¬
les gårdrum er de grønne oaser, som trækker
landskabet ind i byen. De er pauserne i det
hektiske byliv, som giver mulighed for rekrea¬
tion.

18. Boligens friarealer. De nære områder ved
boligen må indrettes, så de kan give mennesket
mulighed for kreativ udfoldelse i hverdagen.
Det kræver forbedringer i mange boligom¬
råder.

■ 15-18. Four landscape elements which have
special importance for life in towns.

15. The town landscape. Most towns are influ¬
enced by the landscape which was often the
basis for their location. It can be afiord, a valley
or a lake. In many towns, a growing urbanisa¬
tion has changed this special landscape charac¬
ter and now threatens their identity. The contact
between town and country must be restored to
bring life back to towns.

16. The town trees. The intense life in the town
takes place in the urban outdoor environment,
on streets, squares and places. Trees contribute
life to these spaces in their own way with light
and shadow and indication of the seasons. But
cars and pollution often force trees out of the
town. A special effort must be made to ensure
that they can still give us nature experiences.

17. The town gardens, parks, gardens and com¬
munal spaces are the green oases which draw the
landscape into towns. They are the pauses in the
hectic urban life style, the means for our recrea¬
tion.

18. Open space around housing. The areas
close to our homes must be designed so that they
can provide creative potential for the individual
person. This will require improvements in many
housing areas. •

Christian Mørup Jensen, landskabsarkitekt mdl, an¬
sat i Lyngby-Tårbæk kommune.

106 LANDSKAB 5 • 1985



Stnderiorv (Soulhem Square).
8. Ny gade - Farventræde. 1981.

New Ureel - Farverstrttde.
9. Ny Brostrtede og Klostergården

New Broslrade and Klostergården
10 Pakhuslorvel. 1979.

Pakhustorv*! IPackhouse Square)
11. Fremtidig boligområde ved Kolding Å.

Fulure development along Kolding River
12. Kolding GI Sygehus

Kolding Old HaspUal.

Kolding vestre bykerne
- et byfornyelsesområde
Af Ole Klaaborg

Byfornyelsesaktiviteterne i Kolding by er
omfattende og sker både på offentlig, halv¬
offentlig (almennyttigt byggeri) og privat
basis.

Denne artikel fortæller om byfornyel-
sesarbejdet i vestre bykerne og om de
resultater, der er nået og specielt om den
byarkitektoniske genopbygning.

Byfornyelsesselskabet Danmark har af
Kolding kommune fået overdraget opga¬

Byfornyelsesområde i den centrale bydel 1985.
1:6.000.
■ Urban renewal areas in the central town in
1985. 1:6.000.

ven at forestå og administrere de områder,
der er udpeget af byrådet til byfornyelse
via henholdsvis saneringsloven og byfor¬
nyelsesloven.

Til at følge dette arbejde er der nedsat en
styringsgruppe bestående af kommunal¬
politikere, kommunale embedsmænd m/k
fra de relevante forvaltninger og med¬
arbejdere fra Byfornyelsesselskabet.
Gruppen for by- og landskabsplanlæg¬

ning a/s har for Byfornyelsesselskabet
Danmark været medarbejder på sane¬
ringsplanens friarealer, herunder udarbej¬
delse af bebyggelsesplaner for nybygge¬
riet. Arbejdernes Andelsboligforening har
forestået opførelsen af den største del af
nybyggeriet i vestre bykerne.

Koldinghus og Slotsbanken genopbyg¬
ges og restaureres via midler fra stat, amt
og kommune..
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Kolding byområde
Kolding opstod, hvor naturen og trafikale
forudsætninger var tilstede. Navnet Kol¬
dings endelse »eng« antyder jordbundens
beskaffenhed, store dele af bykernen er
dog også bygget på de lave fugtige arealer
omkring Slotsbanken.

Indtil 1950 holdt byens bebyggelse sig
på de lave arealer og bredte sig kun
sparsomt op af de markante skråninger
mod nord og de fladere terrænhævninger
mod syd.

I dag har byen bredt sig på de flade
plateauer nord og syd for bycentret. By¬
området er vokset sammen med forstæ¬
derne Bramdrupdam mod nord, Vonsild
mod syd og Nr. Bjert mod øst.

Kolding byområde med forstæder
(landsbyerne) havde i 1950 ca. 32.000
indbyggere, og i 1985 har det sammen¬
voksede byområde ca. 44.000 indbygge¬
re og 56.729 indbyggere i hele kom¬
munen.

Kolding by
Kolding fik sine købstadsrettigheder i
1200-tallet og den gamle bydel har kultur¬
historiske træk, der går 100-150 år tilba¬
ge. Det gamle middelaldermønster kan
stadig ses og opleves i byens gadenet, selv
om gadegennembrud, nedrivninger og
dårligt tilpasset nybyggeri har gjort sit til
at udviske byens identitet.

I 1973 vedtog byrådet at styrke byker¬
nen som boligområde gennem en bolig-
orienteret byfornyelsesindsats. Byrådets
målsætning er iøvrigt, at byfornyelses-
problemerne og -behovet skal søges af¬
hjulpet sammen med beboere, grund¬
ejere og bygherrer. Det er væsentlig, at
byfornyelsesindgreb sker under stor hen¬
syntagen til de nuværende beboere.

Kolding bykerne har i de sidste snes år
gennemgået store ændringer. I den første
del af denne periode blev mange bygnin¬
ger nedrevet og flere kvarterer bar præg
af forfald - bykernen blev udhulet.

I årene efter 1950 faldt indbygger tallet
fra 9.000 til ca. 6.000 i den centrale bydel
blandt andet på grund af kondemneringer
og nedrivninger af den dårligste bolig¬
masse.

Befolkningssammensætningen blev
skæv i forhold til hele kommunen (flere
ældre og unge under uddannelse og få
børnefamilier).

Denne udvikling er riu vendt med den
stigende interesse i befolkningen for at
flytte »tilbage til byen«. Bykernen har
fået nyt liv og byfornyelsen er nu en del af
den koldingensiske hverdag.

Begrebet byfornyelse omfatter meget
mere end boligfornyelse. Ved ordet by-
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Udsigt fra Koldinghus mod nord. Den stejle
nordskrænt er udnyttet til boligområder.
■ View from Kolding Castle, to the north. The
steep north slope is exploitedfor housing areas.

fornyelse forstås tillige byfunktionsforny-
else, det vil sige løsning af problemerne
omkring trafik og parkering, rekreative
arealer, erhvervenes lokalisering, den
private og offentlige service, fornyelse og
udbygning af forsyningsnettet m.m.

Det viste sig at flere kvarterer rumme¬
de store bygnings- og miljømæssige kvali¬
teter, selv om bygningerne med omgivel¬
ser var helt nedslidte. Det var således

muligt at skabe et attraktivt boligområde
med respekt for fortiden og med store
miljøværdier og harmoniske byfunkti¬
oner.

Topografi og bebyggelse
i vestre bykerne
Slotssøen, Slotsbanken med slottet og
Staldgården er de dominerende land¬
skabelige træk i vestre bykerne. Slotsban¬
ken rejser sig i en højde af 20 m stejlt op
fra det omgivende flade, let bølgede ter¬
ræn. Fra Slotssøen stiger terrænet mod
vest og nord.

Låsbygade er den gamle oprindelige
indfaldsvej fra nord, der førte frem til
slottets grave.

Den første bebyggelse i »Låsbye« date¬
rer sig til i begyndelsen af 1500-tallet, Set.
Jørgens Hospital daterer sig til 1558. Se¬
nere fulgte bebyggelsen i »Blæsbjerg« -

omkring Blæsbjerggade. »Vejen bag om
byen«, den senere Katrinegade blev an¬
lagt i 1850erne.

Gaderne i vestre bykerne følger nøje
terrænbevægelserne i området og er an¬
lagt på højderygge. Karrémidterne ligger
således i princippet lavere.

Næsten alle de gamle gadeforløb er
bibeholdt i vestre bykerne, og efter byfor¬
nyelsen er tilendebragt, fremstår bydelen
igen som en karakterfuld helhed.
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Nedrivninger. Nybyggeriet og
istandsættelser.
Indtil 1950 var vestre bykerne et helstøbt
bykvarter med harmoniske gader.

Låsbygade var den dominerende for¬
retnings- og erhvervsgade og Konsul
Graus Gade og omliggende kvarter domi¬
neret af boliger.

Kvarterets forfald og genopståen kan
deles i 3 faser: 1) Tiden til 1950, hvor kun
enkelte bygninger nedrives af trafikale
hensyn. 2) Tiden op til 1977, hvor mange
gadehuse (boliger) nedrives. 3) Tiden fra
1977 kan betegnes som genopretningspe-
rioden, hvor der nedrives både forhuse og
uhensigtsmæssige baghuse. I denne perio¬
de genopbygges kvarteret med nybyggeri
(boliger), der forventes afsluttet i 1986.

1. + 2. + 3. Struktur 1950, 1977 og 1985.
1:12.500.
4. Nedrivninger.
5. Nybyggeriet.
6. Diagram visende fordeling afarealer i byfor¬
nyelsesområdet (ialtca. 22 ha).
■ /. +2. + 3. Structure 1950, 1977 and 1985.
1:12.500.
4. Demolition.
5. New developments.
6. Diagram showing distribution of the areas in
the urban renewal district (approx. 22 hect.).
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Bolig/erhverv/institution 1950/ 1985.
7. + 8. Oprindelig bebyggelse i Konsul Graus
Gade, den harmoniske bebyggelse langs gadens
sydside og de meget specielle terrænforhold syd
for bebyggelsen med forsænkede smågårde og
gangbroer til bebyggelsen, 1. sal fra Lergravs-
stien.

9. Boliglerhvervlinstitution 1950.
10. Boliglerhvervlinstitution 1985.

■ 7+8. Original housing in Konsul Graus
Gade, the harmonic development along the
south side of the street and the very special
topography south of the development with
sunken yards and bridges from Lergravstien to
the first floor of the buildings.
9. Housing!commerce!institution 1950.
10. Housing!commerce!institution 1985.
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Illustrationsplan 1985. Kolding vestre bykerne. 1:2.500.
■ Illustration Plan 1985, Western central districtofKolding. 1:2.500.
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Koldinghus
Kolding Castle
Staldgården
Castle stables

Slotssøen
Castle lake

Rådhuset
Town Hall

Set. Nikolai Kirke
St. Nikolai Church

Tidligere gymnasium
nu socialforvaltning
Former high school now
Social Services Office

Tidligere kommuneskole
nu fritidsundervisning

Former state school now

Night School Center
8. Konsul Graus Gadekarréen

Konsul Graus Gade area

9. Vifdamkarréen
Vifdam area

10. Slotssøkarréen
Slotssø area

11. Låsbygadekarréen
Låsbygade area

12. Blæsbjerggadekarréen
Blæsjberggade area

13. Zahnsgadekarréen
Zahnsgade area

14. Borgergadekarréen
Borgergade area

15. Langeliniekarréen
Langelinie area

16. Set. Nikolaikarréen
St. Nikolai area

17. Rådhuskarréen
Rådhus area

18. Bibliotek
Library

19. Børnehave
Kindergarten

20. Fritidshjem
Youth center

Kommuneskole
State school

Plejehjem
Nursing home

23. Kolding Bad
Kolding public Swimming
Bath

24. Set. Jørgens Gård
25. Vifdamparken'

.26. Låsbygade
27. Hans Ludvigsvej
28. Katrinegade
29. Hospitalsgade
30. Blæsbjerggade
31. Låsbybanke
32. Kirketorv

33. Akseltorv

34. Jernbanegade

✓ -*4
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Friarealer 1950/1985.

Friarealerne har gennemgået store æn¬
dringer og forbedringer siden byfornyel¬
sen startede i 1977.

Målsætninger har været at differentiere
og opdele friarealerne i forskellige funk¬
tionsområder, såsom egentlige private
opholds- og servicearealer (adgang og
parkering), gårdfællesskaber (for flere
boliger) og fælles opholdsarealer (for kar¬
réen som helhed).

private
friarealer 38%fa

bebygget 29,5%

1. Diagram visende fordeling af friarealer i
1950 og 1985.
2. Fælles opholdsareal i Konsul Grausgade-
karréen.
3. Friarealer 1950.
4. Friarealer 1985.

■ 1. Diagram showing distribution of open
space in 1950 and 1985.
2. Communal open space area in the Konsul
Graus Gade renewal area.

3. Open space areas 1950.
4. Open space areas 1985.
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Beslående bygninger 1950

Private friarealer, opholds-og serviceareal-

Offentlige friarealer, parker, stier, gadearealer og pladser

Bestående bygninger 1950

Private friarealer,
ftrllesopholdsarealer.

Private friarealer, opholds-og
servicearealer.

Offentlige friarealer, parker, stier,
pladser.

| Private friarealer,
gårdftrllesskaber



Trafik 1950/1985.

Målsætningen for trafikafviklingen i vest¬
re bykerne har været at dæmpe den kø¬
rende trafik. Enkelte gader har skiftet
status til stillegader og/eller legeopholds-
gader.

Den kørende trafik er i princippet til¬
ladt overalt på gader og veje. Kørsel
foregår som sivetrafik gennem karréerne.

5. Kommuneplanens trafikmålsætninger for
den centrale bydel
6. Skitse fra saneringsplanen. Vifdamsmøgen
ændres til stiforbindelse.
7. Parkering og stiadgang til Vifdamparken fra
Hospitalsgade.
8. Trafik 1950
9. Trafik 1985
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■ 5. The traffic objectives for the central town
area as defined by the town plan.
6. Vifdamsmøgen (alley) altered to connecting
path.
7. Parking and path access to Vifdamparken
from Hospitalsgade.
8. + 9. Trafic 1950 and 1985.
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Offentlig vej og gadeareal i tradiiii
udformning

Stillegader Parkering

Privat køreareal genner
karreen

Busser og i Offentlige: Private ftrllesstier



Konsul Graus Gade kvarteret.

Den første saneringsplan i vestre bykerne,
som blev vedtaget af byrådet i efteråret
1977, var det 3,5 ha store Konsul Graus
gade område. Planen indeholdt et nybyg¬
geri på ca. 145 boliger og påbud om istand¬
sættelse af de resterende bevaringsværdige
boliger. Planen indeholdt tillige en del ned¬
rivninger af uhensigtsmæssigt byggeri på
bagarealerne og forhuse, der ikke kunne
indarbejdes i bevaringsplanen.

Bebyggelsesplanens målsætning er at gen¬
skabe et boligkvarter, som indeholder
bymæssige kvaliteter, som opfylder de
trafikale og rekreative krav til et nutidigt
boligområde og som indeholder gode bo¬
liger i både de istandsatte huse og i nybyg¬
geriet.

Arbejdernes Andelsboligforening har
været bygherre for nybyggeriet og arki¬
tekt Lauge Juul har projekteret husene.
Konsul Graus Gadekvarteret blev færdig

anlagt i 1980-81 og opleves idag som en
harmonisk afslutning af vestre bykerne.
Bebyggelsens linieføring langs Hans Lud-
vigsvej er betinget af den kommende vest¬
re ringgades placering.
1. Længdesnit i vestre bykerne gennem Konsul
Graus Gade og Slotsbanken. 1:4.000.
2. Slotsbanken setfra Konsul Graus Gade 1835.
Jørgen Roed's originaltegning. Museet Kol¬
dinghus.
3. Slotsbanken setfra Konsul Graus Gade 1985.

3

116 LANDSKAB 5 • 1985



4. Situationsplan af området som det så ud
1950. 1:6000.
5. Situationsplan afområdet 1977.1:6.000.
6. Situationsplan af området som det ser ud
1985.1:2.000.

■ 1. Longitudinal section through Konsul
Graus Gade and Slotsbanken, 1:4000, in the
western central area.

2. The castle embankment seen from Konsul
Graus Gade, 1935 Jørgen Roed's original draw¬
ing, the museum, Kolding Castle.
3. The castle embankment seen from Konsul
Graus gade, 1985.
4. Plan of the area in 1950.
5. Plan ofthe area in 1977.
6. Plan of the area in 1985.1:2.000.

4
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1. Trappeforbindelse mellem Villagade og
Konsul Graus Gade. Nybyggeriet er tilpasset
den eksisterende bebyggelse.
2. Fra Lergravsstien falder terrænet mod nord,
bygningerne er tilpasset denne markante ter¬
rænform.
■ 1. Flight of steps between Villagade and
Konsul Graus Gade. The new housing is
adapted to the existing buildings.
2. The terrain falls to the north from Lergrav-
stien - the buildings are adapted to the char¬
acteristic terrain form.

Ole Klaaborg
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■ 1. Elvergårdshusene with Auroravej, which
seperates the development into two areas.
2. Friarealerne i midten afbebyggelsen. Husene
har inden for de sidste par år fået nye tage og
vinduer.

■ 1. Elvergårdshusene with Auroravej, which
seperates the development into two areas.
2. Open space areas in the middle of the devel¬
opment. Within the last couple of years, the
buildings have been fitted with new windows
and roofs.

mam
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Miljøforbedring i
boligområder
Af John Allpass og Søren Svendsen

Begrebet miljø anvendes i dag på mange
måder i almindelig tale. Des mere man
dykker ned i begrebet for at forstå, hvor¬
dan det er bygget op, må man erkende, at
det ikke er muligt at give en entydig
definition eller forståelse af, hvad miljø
er. Her skal summarisk nævnes nogle
egenskaber:

Miljøet kan kun formuleres i forhold til
de specifikke boligområder. Fra område
til område vil de enkelte faktorer eller
forhold ingå med forskellig vægt. Nogle
gange vil »miljøet« være stærkt påvirket af
en enkelt faktor/forhold, som vil influere
på de andre faktorer, så der hele tiden
fremkommer et samspil. 1 mange tilfælde
vil det være vanskeligt at isolere en even¬
tuel faktor, selv om dens betydning i det
samlede miljø vil være dominerende.

»Miljøet« er ikke et statisk begreb, men
tværtimod dynamisk. Selv om man på et
givet tidspunkt skulle nå frem til at forstå,
hvad miljø er i en bebyggelse, så er dette
kun et øjebliksbillede. De enkelte fakto¬
rer og deres samspil vil ændre sig i en
dynamisk proces over tid. Bebyggelsernes
alder spiller eksempelvis stærkt ind på det
nutidige miljø, idet alderssammensætnin¬
gen af beboerne ofte har sammenhæng
med bebyggelsens alder. Man kan regi¬
strere, at miljøproblemer er voksende til
15 år efter opførelse, for derefter at ændre
sig. Da hovedparten af f.eks. hærværk
foretages af børn og unge er denne cyklus
interessant at belyse.

Selve opbygningen af en boligbebyggel¬
se med placeringen af bygninger, stier,
adgangsforhold og fællesarealer har stor
indflydelse på beboernes adfærd. 1 mange
bebyggelser kan man konstatere, at stør¬
relsen i sig selv gør det vanskeligt for
beboerne at få et tilhørsforhold. Dette

manglende tilhørsforhold medfører isola¬
tion og frygt, og en mindre ansvarlighed
overfor de nære omgivelser. Ved område¬
bevidsthed (territorialitet) menes også fø¬
lelsen af personlig identitet i rumlig for¬
stand. Boligen og området omkring boli¬
gen indgår i menneskets idejititet. Man
vedkender sig ansvarlighed overfor disse
omgivelser. Dette vil have kriminalpræ¬
ventiv virkning.

Beboernes områdebevidsthed skabes
ikke ved blot at ændre det fysiske miljø.
Hvis man inden for en kortere årrække
ønsker at styrke en bebyggelses sociale

netværk, er det nødvendigt at kombinere
arbejdet med det sociale og det fysiske
miljø.

Man kan sige, at forbedringen af det
fysiske miljø gennem samarbejde med
beboerne giver et »synligt billede« af mil¬
jøforbedringen.

Beboerdemokrati/afdelingsdemokrati.
I 1984 blev der vedtaget en lov, som
stadfæstede beboerdemokratiet i almen¬

nyttige boligbebyggelser. Loven indehol¬
der en række regler, som skal sikre demo¬
kratiet i de enkelte boligafdelinger, også
kaldet afdelingsdemokrati. De nye regler
betyder bl.a., at de enkelte beboere kan
og skal inddrages mere aktivt i de væsent¬
lige beslutninger i de almennyttige bolig¬
afdelinger. Moderniseringer med husleje¬
forhøjelser til følge, ændrede afregnings-
former for varme og el, samt ændringer i
husordenen skal efter den nye lov altid
forelægges til afgørelse på et afdelingsmø¬
de for samtlige beboere. Afdelingsbesty¬
relsen, der vælges af og blandt beboerne,
sørger for at beboernes beslutninger føres
ud i livet og leder boligafdelingens drift på
beboernes vegne. Afdelingsdemokratiet
medfører, at regnskaberne og budgetter¬
ne skal godkendes af beboerne.

Afdelingsdemokratiet er også styrket i
loven ved en udtrykkelig opregning af
nogle af de vigtigste områder, hvor det
lokale demokrati kan træffe beslutninger,
udover vedligeholdelse og fornyelser gæl¬
der det også driften af fælleslokaler, bebo¬
eraktiviteter m.v.

Dette giver mulighed for, at beboerne
ved deres engagement og interesse kan få
stor indflydelse på miljøet i bebyggelsen.

Beboernes indflydelse og medbestem¬
melse er nu en indlysende ret i kraft af
boret og brugsret.

Elvergårdshusene i Rødovre
Efter Planstyrelsens udsendelse af publi¬
kationen »Miljøforbedring, bidrag til de¬
batten om kriminalprævention i bolig be¬
byggelser« november 1983 udtrykte Rød¬
ovre kommune interesse for, at der blev
foretaget konkrete forsøg med miljøfor¬
bedring i boligbebyggelser.

Efter drøftelse med Rødovre Boligsel¬
skab og Planstyrelsen blev selskabets af¬
deling 4, »Elvergårdshusene«, udpeget
som et velegnet forsøgsområde for et kon¬
kret beboerstyret miljøforbedringspro¬
jekt, Der fra bebyggelsens beboere allere¬
de var fremsat ønsker om en række miljø¬
forbedringer.

Man blev enige om, at det konkrete
projekt skulle bygge på følgende forud¬
sætninger:
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Miljøforbedringen skulle være beboer¬
styret, dvs. tilpasset reglerne om afde-
lingsdemokrati i Lov om Boligbyggeri.

Der måtte findes en financieringsmåde
for miljøforbedringsudgifterne, så den
kendte husleje kunne fastholdes, og så de
nuværende beboere ikke ville blive tvun¬

get til at flytte derfra af økonomiske
grunde.

Beskrivelse af bebyggelsen
Bebyggelsen blev opført i 1946 med 64
lejligheder i størrelse fra 57—88 m2. Lejen
var i 1984 steget til 281.- kr. pr. m2/år pga.
en række genopretningsarbejder.

Bebyggelsen beboes for en stor del af
enlige, fortrinsvis kvinder med eller uden
børn. I en lang årrække har bebyggelsen
fungeret som genhusningssted for udsane¬
rede fra Københavns kommune og som
anvisningssted for boligsøgende i kom¬
munen.

Friarealerne er sparsomt udformede,
og fællesfaciliteter findes der ingen af
udover et vaskeri i en af kældrene.

Beboerønsker om forbedringer
På et indledende møde, hvor projektet
blev forelagt beboerne, fremkom en ræk¬
ke ønsker om forbedring af bebyggelsen.

Et af de gennemgående ønsker var, at
man ville have lukket for gennemkørende
trafik, for at skabe trafiksikre adgangsfor¬
hold internt i bebyggelsen.

Omdannelsen af friarealerne stod også
højt på beboernes ønskeliste. Man ønske¬
de at omdanne udearealerne til opholds-
og dyrkningsarealer, og man ønskede at
flytte parkeringen ud i bebyggelsens
kanter.

Der var endvidere forslag om at udbyg¬
ge indgangspartierne med overdækkede
opholdsarealer og en mindre have, hvor
man kunne sidde sammen med sine nabo¬
er fra opgangen.

Der var også mange ønsker om at få
etableret adgang fra stuelejlighederne til
små private haver, og om, at lejlighederne
på 1. sal skulle forsynes med altaner.
Desuden ønskede man udlagt arealer til
nyttehaver, som især beboerne på 1. sal
kunne få glæde af.

Den nedslidte legeplads og boldbane
ønskede man fornyet. Bl.a. ville man
have udskiftet nogle i sikkerhedsmæssig
forstand farlige legeredskaber.

Der fremkom ligeledes ønsker om flere
fællesfaciliteter i bebyggelsen i form af
beboerhus med selskabslokaler, musik¬
lokale og værksteder, som nyt vaskeri.

De fremførte ønsker om forbedringer
blev under en markvandring med beboer¬
ne indtegnet på et kort over bebyggelsen.
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DAMHUSENCEN

DAMHUSSOEN
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1. Bebyggelsesplan med beboernes ønsker om
forbedringer indtegnet, 1:1500.
2. Bebyggelsesplan efter miljøforbedring,
1:1500.
3. Axonometri afny bebyggelse.
4. Plan over det omliggende kvarter efter miljø¬
forbedring i Elvergårdshusene, 1:3000.
5. Plan og opstalt af nye indgangspartier og
altaner, 1:250.

■ 1. Development plan showing the residents
own improvement ideas, 1:1500.
2. Development plan after environmental
improvement, 1:3000.
3. Axonometric of the new buildings.
4. Plan of the estate after improvements,
1:3000.
5. Plan and elevation of new entrances and
balconys, 1:200.
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Skitseprojektet
På grundlag af dette kort blev der udar¬
bejdet forslag til omlægning af udearea-
lerne med private haver ud for stuelejlig¬
hederne, nyttehaver, fælles opholdsarea¬
ler, ny legeplads og boldbane. Ind-
gangspartierne er blevet udbygget med
overdækkede opholdsarealer, og alle lej¬
ligheder har fået altaner. Der er lukket for
gennemkørsel i bebyggelsen ved at en del
eks. vejarealer er inddraget i bebyggel¬
sen. Ved at lægge parkeringspladserne ud
langs bebyggelsens kanter er der skabt et
sammenhængende friareal på tværs af be¬
byggelsen ud til Damhussøen.

Egentlig betragtes bebyggelsen ifølge
kommuneplanen som udbygget, men dels
rummer kommuneplanen selv en para¬
graf, hvorefter bebyggelser kan »fortæt¬
tes«, hvis det sker som led i en miljøforbe¬
dring, og dels giver inddragelsen af vej¬
arealer et tillæg til grundarealet på ca.
1750 m2. Med en bebyggelsesprocent på
50 kan etagearealet øges med 2180 m2.

Den ny bebyggelse er på skitserne pla¬
ceret mod Elvergårdsvej. Derved opnås,
at bebyggelsen afgrænses mod nord, og
den grønne kile og udsigten til Damhus¬
søen fastholdes.

Overfor kommunen blev der rejst et
konkret spørgsmål om sammenhængen til
pensionistboligerne i Doktorhaven, nord
for bebyggelsen. F.eks. kunne de nye
boliger i Elvergårdshusene ligeledes an¬
vendes til pensionistboliger, som der er et
stort behov for i Rødovre kommune.

Til financiering af miljøforbedringerne
er der mulighed for at opnå tilskud fra
Landsbyggefonden på % af udgifterne.
Restbeløbet på V3 skal financieres på an¬
den måde. Da man ved projektets start
havde forudsat, at det skulle gennemføres
uden huslejestigninger, blev det klart, at
man kun havde mulighed for at gennem¬
føre miljøforbedringsprojektet, hvis der
skete en »fortætning« af bebyggelsen, her
undersøges det bl.a. hvilke fællesdriftfor-
dele, der kan opnås ved at flere er med til
at betale fællesudgifterne, og om de udgif¬
ter, nybyggeriet sparer til grundkøb m.v.,
kan benyttes til miljøforbedringer i den
eks. bebyggelse. Dette er i dag ikke mu¬
ligt efter de gældende regler.

I samarbejde med Rødovre kommune
arbejder Rødovre Boligselskab videre
med at finde en samlet løsning på de
finansielle problemer. Projektet blev
fremlagt på et beboermøde i maj 85 og
vedtaget med stort flertal. Det blev endvi¬
dere vedtaget, at man skulle anmode
kommunen om, at få udarbejdet en lo¬
kalplan på baggrund af skitseprojektet.
John Allpass og Søren Svendsen, arkitekter maa.
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Forbedring af det almennyttige byggeris friarealer
Af Lis Bækgaard, Maria Dalsgaard, Pia Hertz og Birgitte Errboe Poulsen

I stigende grad vil der i fremtiden komme
opgaver med at forbedre det almennytti¬
ge byggeris friarealer. Mange steder er
der ikke gjort meget siden anlæggelsen,
og friarealerne er forfaldne, eller de sva¬
rer i dag ikke altid til beboernes krav og
ønsker. Samtidig er der i de senere år
åbnet mulighed for, at de økonomiske
midler fra landsbyggefonden kan bruges
til forbedring af friarealerne. Men en
vigtig grund er også, at forbedring af
friarealerne ofte indgår som et led i at
skabe et bedre socialt liv - noget der igen
har betydning for antallet af fraflytninger,
hærværk osv., og i sidste ende for et
byggeris økonomi. Boligselskabernes
Landsorganisation har således som en af
sine målsætninger i de kommende år, at
det sociale liv skal styrkes, bl.a. ved »for¬
søg med inddragelse af beboere mere
aktivt i boligområdets forbedring og ved¬
ligeholdelse«, og ved »forsøg med decen¬
tralisering af dele af budget m.v. til små
enheder af bebyggelsen, hvor beboerne i
fællesskab kan udføre egne ønsker om
legepladser, beplantning o.lign.« - Boli¬
gen 6/84. '

Det drejer sig derfor ikke alene om at
lave en ny »plan« for friarealerne, men
også om at inddrage beboerne og måske
få startet en proces, hvor beboerne har
større indflydelse, og hvor der løbende
foregår forbedringer.

Med udgangspunkt i det almennyttige
boligselskab AAB (Arbejdernes Andels
Boligforening) vil vi se på de problemer
og muligheder, der er for friarealforbed¬
ring i de enkelte afdelinger. Det har vist
sig praktisk at skelne mellem 3 bebyggel-
sestyper, hvor mange fysiske forhold er
ens, men hvor også andre forhold, som
har betydning for friarealerne, er ens -

beboersammensætning, holdninger og
ønsker til friarealerne, det sociale liv og
den daglige drift.

Organisationsformen har stor
betydning
Fælles for alle afdelinger er organisations¬
formen, og AAB ef et af de eneste almen¬
nyttige boligselskaber, der har lagt næ¬
sten al kompetance, også økonomisk sty¬
ring, ud til den enkelte afdeling (bebyg¬
gelse). Dette er medvirkende til, at de
enkelte afdelingsbestyrelser føler og reelt
har et stort ansvar for deres boligområde,
men også at de enkelte beboere i udpræ¬
get grad identificerer sig med deres afde¬
ling og ofte er stolte af at bo netop der.

For friarealerne bevirker den store

grad af selvstyre, at den daglige arbejds¬
gang er nem. Bestyrelsen kan hurtigt tage
stilling til opståede problemer, indkalde
til møder med beboerne og behandle ind¬
komne forslag. Det har således ofte vist
sig, at der sker flere initiativer i AAB's
afdelinger end i naboafdelinger. I Høje
Gladsaxe, hvor ca. Vs administreres af
AAB, kan inspektøren berette om større
aktivitet i AAB's afdeling fremfor i de
øvrige afdelinger - der lægges løgvækster,
oprettes klubber osv. Der er dog også
eksempler på, at de økonomiske hensyn
kan bremse initiativer, da afdelingsbesty¬
relsen er ansvarlig og kan ønske at spare
unødigt.

Denne decentrale struktur gør også
landskabsarkitektens arbejde lettere,
idet der kan samarbejdes til én side,
fremfor med både et hovedkontor og en
afdelingsbestyrelse. Strukturen gør lige¬
ledes, at en landskabsarkitekt rekvireret
af en afdeling oftere vil blive mødt med
større åbenhed, end hvis denne var sendt
fra centralt hold, idet en afdeling inden
for et boligselskab med høj grad af central
styring ofte føler sig i opposition til ho¬
vedforeningen.

Inden for afdelingen fungerer
demokratiet stift
I AAB stopper selvstyret dog næsten alle
steder på afdelingsniveau og det uanset,
om afdelingen er på 10 eller som de stør¬
ste på over 1000 lejligheder. Enkeltsager
afgøres ved simpel flertalsbeslutning, og i
mange afdelinger er interessegrupper
kommet i mindretal.

I de fleste åbne bebyggelser har ønsket
om forhaver eller dyrkningshaver været
taget op på afdelingsmøder, men er ble¬
vet nedstemt. Grundene dertil er dels, at

afdelingsbestyrelsen ofte fremlægger det
således, at muligheden for at få have skal
gives til alle eller ingen, og at der derfor
altid er nogle beboere, der ikke er inter¬
esserede. Samtidig vil beboerne fra de
øverste etager ikke være med til at betale
for noget, de ikke får. I sådanne tilfælde
vil det være naturligt at opbløde det stive
system »alle eller ingen« og give de, som
ønsker have, mulighed for dette, mod at
de så selv må stå for ansvar og økonomi.
Mange beboere, vi har talt med, har selv
ment, at et sådant fleksibelt system kan
fungere. På tilsvarende måde vil det også
for andre områder være indlysende at
foreslå organisatoriske strukturændrin¬

ger således, at opgange, blokke, klubber
eller gårde blev ansvarlige og fik bestem¬
melsesret over dele af friarealerne.

Karreerne

Karreerne, der for AAB's vedkommende
er opført fra 1912 til ca. 1930, er beliggen¬
de i tætte bykvarterer i København, ho¬
vedsageligt på broerne. Som følge af be¬
byggelsesstrukturen er karreernes fri¬
arealer ofte små og der er ofte under 10
m2 pr. lejlighed.

Karrégårdene blev anlagt, så de kunne
opfylde praktiske funktioner som opbe¬
varing, tøjtørring, affaldsfunktioner osv.
Gårdene har mange steder nogenlunde
den samme indretning som oprindeligt,
dvs. med fast belægning, skure, tørresta¬
tiver og forældede legeredskaber, og går¬
dene fremtræder oftest utidssvarende og
ikke umiddelbart indbydende til ophold
og leg.

I nogle afdelinger blev der ved opførel¬
sen anlagt prydanlæg med roser, flagstang
og græs, der ikke måtte betrædes. De lå
som regel mod gaden, men undertiden
også i gårdene. Også disse anlæg har
beholdt deres indhold, Og ofte fremtræ¬
der de som små frodige »øer«.

Karrégårdene bruges af beboerne
Om sommeren udnyttes gårdene inten¬
sivt til ophold på trods af den forældede
indretning. De fleste steder har beboerne
sat borde og bænke op på asfalten, helst
ved trappeopgangene, eller hvor der er
sol.

De haveprægede prydanlæg med græs
er dog særligt attraktive både til ophold
og solbadning. Samtidig giver gårdene
med haverum flere muligheder for udnyt¬
telse og oplevelser både for børnene og de
voksne.

Vi har set eksempler på, at beboerne
gerne står for en del af pasningen af
havearealerne. Tit bliver haverne meget
frodige med masser af blomster - noget
beboerne sætter pris på. Børnene leger
flittigt overalt både på græsset og på
asfalten, der er velegnet til mange lege.
Legepladserne fungerer mest for de stør¬
re børn som mødested og udgangspunkt
for andre aktiviteter.

Brugen af gårdene foregår ikke uden
konflikter, da karreerne er præget af, at
der foregår en beboerudskiftning således,
at alderssammensætningen tilsyneladen¬
de har to tyngdepunkter, dels ældre (pen¬
sionister) dels yngre enlige eller familier
med børn. Dette kan give konflikt i an¬
vendelsen af friarealerne og i de beslut¬
ninger og initiativer, der bliver/ikke bli¬
ver taget om friarealerne.
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De ældre vil som regel have, at der skal
være stille i gården, og at den først og
fremmest skal være pæn at se på, især hvis
der er græsplæne, roser og lignende. Flere
steder har vi set, at de er tilbageholdende
med at ønske sig ændringer, og de har
svært ved at forestille sig gårdene som
ramme for ophold og lignende. Til gen¬
gæld sætter de pris på de små halvoffentli¬
ge anlæg mod gaden, hvor de gerne op¬
holder sig, fordi der her er mulighed for at
følge med i gadens liv.

Det er de yngre beboere, der tilfører
gårdene nye elementer, og som ønsker at
bruge dem aktivt. De ønsker flere mulig-

1. Oprindeligt hargården ikke været indrettet til
ophold, men her har beboerne indrettet sig i en
krog med sol og har gjort den hyggelig med
espalier og planter. AAB, afd. 6 på Amager.
2. En frodig »ø«, der passes af en beboer.
Haven bruges ret intensivt af mange beboere til
ophold og solbadning. AAB, afd. 24 på Nørre¬
bro. Haven udgør kun en lille del af den samle¬
de gård, og ved forbedring bør der satses på
sådanne haveprægede arealer.

heder for børnene og for selv at kunne
udfolde sig i gårdene med spil, grill og
fester.

Forbedringer i gårdene
Det er ikke nemt at tilgodese alle ønsker
ved forbedringer. Vi har dog især set, at
det for alle parter kommer til at fungere
bedst, hvis man satser på det havepræge¬
de med mange nicher med et varieret
plantevalg og masser af blomster og græs.
Det er vigtigt med mange forskellige op-
holdsmuligheder, dels ved indgangene
dels i haveprægede omgivelser og både
små intime og større opholdspladser,

■ 1. The courtyard was not intended as a sitting
area but the residents have furnished a sunny
corner and made it cosy with trellis-work and
plants. AAB, Dept. 6 on Amager.
2. A. fertile "island" caredfor by residents. The
garden is intensively used by many residents for
leisure and sun-bathing. AAB, Dept. 24 at
Nørrebro. The garden is only a smallpart of the
courtyard - garden-like areas like these ought to
be a primary renewal objective.

hvor flere familier kan mødes og være
sammen. Også børnene sætter pris på
frodige omgivelser og små intime steder.

Efter disse iagttagelser er det rimeligt
at påpege, at der er en tendens til, at
gårdfornyelser generelt understreger det
fælles, så gårdene får et mere offentligt og
ofte institutionslignende præg. Det sker
dels gennem selve funktionsopdelingen
dels gennem de planter og materialer, der
vælges. Således lægges der ofte kun én
plads ud til ophold og en anden til leg.
Plantevalget bliver ensartet med hoved¬
vægt på de robuste arter - altsammen
noget, der fremhæver et offentligt præg.
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Parkbebyggelserne
Parkbebyggelserne blev anlagt fra 1940-
60 og det planlægnings- og idémæssige
grundlag var lys, luft og grønne omgivel¬
ser. Dimensionerne er rimelige, trafiksy¬
stemet enkelt med veje anlagt i terræn og
parkering langs vejene. Parkeringen er
dog ofte blevet udvidet i 60'erne. Anlægs¬
teknikken var endnu ret simpel og bebyg¬
gelserne kom til at ligge i næsten oprinde¬
ligt terræn, hvilket har betydet gode
vækstbetingelser. Friarealerne fremtræ¬
der i dag frodigt med modne bevoksnin¬
ger, bl.a. fritstående træer i græs, smålun¬
de og busketter. Alligevel er hoved¬
indtrykket, at der er lidt kedeligt, og at
friarealerne bruges alt for lidt.

Det er de unge, der skaber socialt liv
I modsætning til både karreerne og mon-
tagebebygelserne har parkbebyggelserne
fra starten været anlagt med mange fæl¬
lesfaciliteter, som f.eks. værksteder, sel¬
skabslokaler, klublokaler, nærbutikker,
friluftsteatre og byggelegepladser. Men i
dag er der næsten intet socialt fællesskab
tilbage omkring disse faciliteter.

Mange beboere kan dog berette om et
blomstrende socialt liv i starten, da alle
var unge. Fælleslokalerne fungerede,
man kendte hinanden, passede hinandens
børn og brugte friarealerne. Med beboer¬
nes stigende alder er det sociale liv smuld¬
ret - fælleslokalerne er tomme, man er på
hilsefod. Samtidig har mange fået råd til
sommerhus, kolonihave, campingvogn
og tilbringer megen tid uden for boligom¬
rådet, hvor de dyrker det sociale fælles¬
skab og får dækket behovet for selv at
rode med jord og planter. Flertallets krav
til boligområdet er begrænset til, at der
skal være pænt og ordentligt. Der er sjæl¬
dent formulerede ønsker om mere fælles¬
skab og slet ikke omkring friarealanven¬
delsen. Dette til trods for, at en del
beboere er enlige og ensomme.

Det, at der i dag overvejende bor æl¬
dre, og at der næsten ingen børn er,
betyder også, at legepladserne er forælde¬
de, at man mange steder indskrænker sig
til at male legeredskaberne hvert år.

Mange afdelinger ønsker at nedlægge
legepladserne, men får ikke tilladelse fra
kommunen. Samtidig har det ofte vist sig,

at de få børn, der er tilbage, foretrækker
at lege ved indgangspartierne og de mest
naturprægede områder med krat og træ¬
er. Her kan de have små skjul eller cykle
rundt på de trådte stier.

Drift af friarealerne
Driften volder vanskeligheder og har
samtidig stor indflydelse på friarealerne

Det største problem i parkbebyggelser¬
ne er driften, dels fordi plantningerne i
dag er gamle, og der har sjældent været
vejledning fra starten. Flere steder er der
således ikke tyndet ud i de oprindeligt tæt
plantede træer - andre steder er de beskå¬
ret stærkt eller fældet helt efter ønske fra
beboerne.

Et af de mest presserende og direkte
spørgsmål for afdelingerne er derfor,
hvad der kan gøres for dels at passe
bevoksningerne og evt. forny friarea¬
lerne.

Samtidig har vi set, at driften har over¬
ordentlig stor betydning for friarealernes
udseende, faktisk nogle steder lige så
meget som det oprindeligt planlagte og
udførte.
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1. AAB-egene danner en lund og de mange
trådte stier vidner om den daglige brug. Arealet
kræver kun lidt pasning.
2. FSB (Foreningen Socialt Boligbyggeri). I
denne afdeling er egene holdt som klippet
»hæk«, hvilket dels er meget arbejdskrævende
dels fratages arealet noget afsin brugsværdi, der
ikke er så spændende at lege i som »skoven«.
■ 1. The AAB oaks form a copse and the many
trampled paths tell of its daily use. The area
demands only limited maintenance.
2. FSB (The Social Housing Association). On
this estate, the oak are kept as clipped hedges
which is laborious and reduces its user value - it
is less exciting to play here than in a wood.

Voldparken i Husum. Oversigtstegning
1:10.000. Arealerne mellem de slyngede veje
er tilplantet med eg.
■ Voldparken in Husum. Master plan
1:10.000. The areas between the winding
roads are planted with dak.

For eksempel er karakteren i hele be¬
byggelsen Voldparken blevet meget for¬
skellig som følge af forskellig drift. Ne¬
denstående figur viser den administrative
opdeling af Voldparken. Den største for¬
skel kommer til udtryk i området mellem

de slyngede veje. Her har C. Th. Søren¬
sen fra starten tilplantet arealer med ege¬
træer. Nedenstående billeder viser, hvor¬
dan det fremtræder i dag.

Forbedringer af parkbebyggelserne
Det der især skal satses på i parkbebyggel¬
serne er et alsidigt driftsprogram, der kan
ophæve det anonyme indtryk, tilføre be¬
byggelsen identitet og løse de uafklarede
forhold til plejen af de modne plantnin¬
ger. Parkbebyggelserne har vilkår, der
gør, at det vil være relativt nemt at for¬
bedre friarealerne løbende.

Styring mod at skabe mere naturpræge¬
de og alsidige legeområder som erstat¬
ning for de store centralt beliggende as¬
faltbelagte legepladser er også vigtigt at
gribe fat i. Det er endda så heldigt, at de
naturprægede arealer har en chance for at
kunne etableres nu, hvor der ikke bor
mange børn. Legeredskaberne kan man
vente med at opstille til næste generation
flytter ind. Eller de kan begrænses til at
være ved de enkelte adgangsarealer. Pro¬
blemet ligger blot i at få formuleret en
argumentation over for kommunen.

Flere blomster er et af de generelle
ønsker, vi har mødt i alle parkbebyggel¬
serne. Dette kan gøres ved at etablere en
centralt beliggende blomsterhave, der
passes af en ejendomsfunktionær eller
gartner. På forhånd skal det sikres, at der
kan ske en omprioritering af arbejdet, så
der spares f.eks. på beskæring af buske og
træer, og der dermed kan bruges mere tid
på blomsterhavens pasning. Det er også
en mulighed at anlægge små haveprægede
arealer i tilknytning til hver blok. Her har
den enkelte beboer - hvis der er interesse
- større mulighed for at pusle med plan¬
terne.

Men derudover er det også vigtigt at
skabe bedre muligheder i friarealerne, for
at beboerne uforpligtende kan mødes og
opholde sig til daglig, bl.a. i adgangsarea-
lerne, som er meget anonyme og udetal¬
jeret behandlet, og her kan skabes meget
højere grad af identitet. Dimensionerne
og terrænforholdene omkring indgangs¬
dørene er så rimelige, at en udskiftning af
planter og jord samt opsætning af en
bænk kan - alt efter beboernes ønsker -

ske relativt nemt.
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Montagebebyggelserne
De fleste af AAB's montagebyggerier
ligger i Københavns forstadskommuner
og er dele af 60'ernes industrialiserede
byudvikling.

Planlægningsmåden og den rationelle
byggeproces har været med til at skabe
nogle friarealer, hvis grundlag det er van¬
skeligt at ændre.

Friarealerne er præget af store dimen¬
sioner, dominerende bygninger, overdi¬
mensionerede veje og parkeringspladser,
teknisk terrænbehandJing, ensformige
plantninger og dårlige vækstbetingelser.

På grund af bebyggelsernes størrelse,
og fordi der sjældent er gjort noget for at
skabe identitet i de nære omgivelser, vir¬
ker friarealbehandlingen ofte som et
stempel, hvorfor man umiddelbart får
indtryk af et hotelmiljø med alt, hvad
dette indebærer af manglende socialt liv,
fremmedgørelse osv.

Der er liv i montagebebyggelserne
Meget overraskende var det derfor at
opdage, at beboerne i montagebebyggel¬
serne hører til de mest aktive, og at der de
fleste steder er et blomstrende socialt liv,
typisk i form af et omfattende klubliv.
Eksempelvis kan nævnes vinbrygnings-
klubber, håndarbejdsklubber, hobby¬
værksteder, billard m.v.

Tit eksisterer disse aktiviteter næsten

på trods af byggeriernes fysiske udbud.
Typisk er klublokaler indrettet i kælder¬
etagens mørke sikringsrum. Beboerne
står som regel selv for indretning m.v.,
hvilket siger noget om deres store lyst til
at gøre noget sammen og snakke med
hinanden.

Det aktive sociale liv skyldes for en stor
del, at beboerne overvejende er unge og
familier med børn.

Der forbedres meget i friarealerne
Det sociale liv afspejler sig dog sjældent
umiddelbart i friarealerne, selv om det
ved en nærmere analyse viser sig, at bebo¬
erne mange steder har ændret meget ved
friarealerne.

Men det er vanskeligt at hamle op med
planlægningsgrundlaget, især de store di¬
mensioner, og da beboerne ofte kun for¬
bedrer punktvis og i det små, »ses« for¬
bedringer ikke.

Det kræver større faglig indsigt - og
typisk er det, at de ikke henvender sig til
landskabsarkitekter, men klarer det selv,
evt. med hjælp fra en detailplanteskole
(mange initiativer er tydeligvis en reak¬
tion mod den oprindelige planlægning,
som landskabsarkitekten jo står for). De
forbedringer, som beboerne iværksætter,

siger dog meget om, hvor problemerne
ligger i montagebyggeriets friarealer, og
hvad der bør tages fat på.

De koncentrerer sig hovedsageligt om:
trafikdæmpende foranstaltninger, ned¬
læggelse af P-pladser, forbedring af lege¬
pladser og opholdsmuligheder samt æn¬
dring af adgangsarealerne, så de får høje¬
re grad af identitet. Endvidere udskiftes
de eksisterende ensformige plantninger
med andre mere varierede og havepræge¬
de arter.

Noget af det, der kommer til at fungere
bedst, er forbedringer i adgangsarealer¬
ne, så der skabes mulighed for ophold og
det uanset, at de ofte ligger i skygge på
grund af de nordvendte indgange. Mange
steder drejer det sig om forholdsvis små
ændringer som lidt beplantning og opsæt¬
ning af borde og bænke. Særlig vellykket
er det blevet i Hedeparken, hvor der
oprettedes blokråd, som stod for indret¬
ningen af indgangspartierne, der i dag
passes af beboerne. De har, selv på skyg¬
gesiden af husene, fået lavet nogle gode
opholds- og legemuligheder med masser
af blomster.

Men ellers er det især forbedringer af
legemulighederne, der satses på. Noget af
det, der fra starten fungerede bedst som
legeområder i montagebebyggelserne er
bjergene, og i mange bebyggelser er disse
suppleret med andre terrænlegepladser.

I Brøndby Nord bebyggelsen har bebo¬
erne i AAB's afdeling taget initiativ til at
skabe varieret terræn ved hjælp af over¬
skudsjord fra et andet af boligselskabets
byggerier. Det er tydeligt, at der her er
skabt områder, som børnene bruger me¬
get. Man kan se, at der er slid på arealer¬
ne - og der er næsten altid børn i områ¬
derne.

Men typisk er det også som f.eks. i
afdelingen på Baltorpvej i Ballerup, at
der sker en bekostelig fornyelse af lege¬
pladserne ved indkøb af legeredskaber
efter et katalog.

Problemet her er, at legemulighederne
som helhed ikke forbedres ved at forny de
afgrænsede legepladser med farvestrålen¬
de legeredskaber. Der skal og kan skabes
bredere og mere udfordrende legemulig¬
heder til børnene.

Forbedring af friarealerne
Beboernes store interesse for at forbedre
friarealerne er umiddelbart en stor kvali¬

tet, som man ved forbedring bør satse på,
både i planlægningsarbejdet og evt. i
selve udførelsen af forbedringerne.

Derfor er det nærliggende at etablere
områder, som de selv mere direkte kan
være involveret i og således, at friarealer¬

ne opdeles i mindre ansvars- og bruger¬
områder, så dele af driften overgår til
beboerne fra ejendomsfunktionærerne.
Det nærliggende er at skabe disse områ¬
der omkring adgangsarealerne, men de
kan også etableres i form af dyrknings-
eller opholdshaver ude i friarealerne.

Men for at disse ting skal fungere og
friarealerne generelt gøres bedre, kræves
der oftest mere drastiske og omfattende
indgreb, hvor skalaforholdene forbedres,
det tekniske terræn opblødes, de store
flisearealer indskrænkes og større frodig¬
hed tilføres. I dag er træerne især knyttet
til parkeringspladserne, hvor de har svært
ved at gro.

Friarealerne bør i det hele taget tilføres
større frodighed ved hjælp af nye og mere
varierede bevoksninger. Det vil betyde
flere lege-, opholds- og oplevelsesmulig¬
heder. Plantning af specielt flere træer er
et ret enkelt middel til forbedringer af
friarealerne, og det er noget af det, der
erfaringsmæssigt har vist sig at give fine
resultater også klimamæssigt (turbulens¬
vinde o.lign.). Endvidere er det relativt
billigt, men kræver dog, at der er afsat
penge til vedligeholdelse de første år, og
at der udformes et mere langsigtet pleje¬
program, der evt. kan indeholde en mere
nuanceret drift og løbende forbedringer
gennem driften.

Lis Bækgaard, Maria Dalsgaard, Pia Hertz og Birgit¬
te Errboe Poulsen, landskabsarkitekter m.d.l.

■ One must not befooled by the appearance of
the open space areas:
1. In this development on Baltorpvej, the resi¬
dents have a fine neighbourhood spirit and there
is a flowering social life. Amongst other things,
the residents run a well known tombola club
where the profits are usedfor community activi¬
ties or for the purchase ofsummer cottages for
common use.

2. The residents have changed a great deal here
-new rose beds, small play grounds, tables and
benches - but the overall impression is still
dominated by long blocks and the improve¬
ments go "unnoticed". More drastic improve¬
ments are necessary. From AAB, Dept. 47.
3. Softening of the terrain and the planting
makes the general impression more pleasant
and creat'es more niches. With a supplement of
trees, it would be even more idealfor leisure and
play because views from the windows would be
reduced and the dominance of the buildings
broken. From AAB Dept. 55.
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Manskal ikke lade sig narre af, hvordanfriarea¬
ler ser ud:
1. 1 denne bebyggelsepå Baltorpvej har beboer¬
ne etfint tilhørsforhold til deres boligområde og
der er et blomstrende socialt liv. Bl.a. driver
beboerne i fællesskab en næsten landskendt
bankoklub, hvor overskuddet går dels tilfælles¬
aktiviteter dels til køb af sommerhuse til fælles-
brug.
2. Her har beboerne ændret en hel del, der er
lavet nye bede med roser, små legepladser,
opsat borde og bænke, men helhedsindtrykket
er stadig domineret af lange blokke og forbed¬
ringerne »ses« ikke. Der skal mere drastiske
forbedringer til. FraAAB, afd. 47 i Skovlunde.
3. En opblødning af terræn og beplantning gør
helhedsindtrykket rarere og skaber flere nicher.
Hvis der yderligere blev suppleret med træer,
ville der blive endnu mere ideelt for ophold og
leg, idet udkig fra vinduerne ville mindskes og
bygningernes dominans brydes. Fra AAB, afd.
55 i Ishøj.
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Summary
Urban Open Space
Streets, Squares and Paths in Lyngby,
p. 97
By Chr. Mørup Jensen and Erik Ter-
mansen.

The town center in The Municipality of
Lyngby-Taarbæk is characterized by
three urban areas from different eras.

"The village" was the dominant center
until the middle of the last century. This
central position then moved to the south,
to Lyngby Hovedgade and, today, the
commercial center is located around

Lyngby Storcenter. In 1981, The Council
decided to carry out a conservation pro¬
gramme for the village and to maintain
the country town character of Lyngby
Hovedgade as an important part of the
combined urban center environment.
When modern Lyngby was extended with
Lyngby Storcenter high priority was given
to forming the surroundings in accord¬
ance with the same landscape traditions,
dominant in the rest of the town, with
pronounced tree planting to bind the
urban open space together.

Life Back To Towns, p. 102
By Christian Mørup Jensen
The explosive urban development over
the last 30 years has alienated many peo¬
ple from nature and cultural landscape
values. Re-creating a harmonic balance
between town and landscape is, there¬
fore, a distinguished task with the aim of
bringing town people and nature together
again. The classic town culture, which
characterized our country towns, has
evolved through a long, anonymous
development. Ribe is a town like this with
strong traditions. The flat marsh and the
concentrated town by the river. The
settlement is well-defined and medieval
with houses giving form to the streets.
From behind the houses, large trees in the
gardens bring the lush landscape into the
town. The 1930's and 1940's were a golden
age for public housing development
where success was achieved in using natu¬
ral means to create balance between
houses and landscape. In the 1960's and
1970's new town areas reached the size of

country towns, but with so simple a form
that they will never achieve the compre¬
hensive, rich environment of the provin¬
cial town.

The Western Central Area of Kolding
- An Urban Renewal Area, p. 107
By Ole Klaaborg
Urban renewal activity in Kolding is com¬

prehensive and is carried out on a public,
half-public and private basis. The center
area in Kolding has gone through great
changes over the last ten years. At the
start of this period, many buildings were
demolished and several districts were left
in decline.

In 1973, The Council decided to sup¬

port the town center as a housing area
through a housing-orientated, urban
renewal effort. The Council's aim was to

resolve the rehabilitation problems and
needs in co-operation With residents and
developers. Until the 1950's, the town
limits were contained on the low-lying
areas, with only occasional development
up the steep slopes to the north and the
gentler terrain formations to the south.
Today, the town has expanded on the flat
plateaux north and south of the town
center, The urban core has developed in
tact with the suburbs. In 1985, the now

coherent, urban area has a population of
44,000 inhabitants.

More and more people now live in the
town center area and changes in the com¬
position of the population take place as a
result of the urban renewal effort, com¬
bined with the popular demand to "live in
town" again.

The castle lake, the castle embankment
with the castle and stable court are the

dominating landscape elements in the
western central area. Nearly all the origi¬
nal streets are preserved in the district and
when urban renewal is over, the
neighbourhood will be a characterfilled
entity once again.

Environmental Improvement of
Housing Developments, p. 119
By John Allpass and Søren Svendsen
In 1984, a law was passed which ratified
local democratic rights for residents in
public housing developments. 'Elver-
gårdshusene', a housing development in
the municipality of Rødovre, was chosen
by the council for a concrete environmen¬
tal improvement project. The residents in
the development are mainly single wo¬
men, with or without children. At the
preliminary meeting, wishes were ex¬
pressed for traffic improvement, allot¬
ment gardens, recreative areas connected
to entrances and private gardens for the
ground floor flats. A sketch design pro¬
ject, on the basis of these wishes, was then
prepared with the addition of sup¬
plementary housing.

The sketch design project was accepted
in May 1985. The project can be finan¬
ced with grants, for two thirds of the
expenses paid, from the National Build¬

ing Fund and the remainder from other
sources.

Improvement of Open Space in Public
Housing Developments, p. 122
By Lis Bækgaard, Maria Dalsgaard, Pia
Hertz and Birgitte Errboe Poulsen
Jobs to improve open space areas in pub¬
lic housing schemes will be more and
more common in the future. Many estates
have been neglected since they were built
and their open space is in decline or
inadequate in relation to residents needs
and wishes. Through The National Build¬
ing Fund it is also now possible to finance
the improvement of open space areas.
These improvements can be part of a
combined effort to create a better social
environment.

This article reviews the problemes and
posibilities for open space improvements
for one housing association - AAB. All
the individual estates have the same

organisation structure and AAB has dele¬
gated nearly all responsibility, to each of
the estate units. AAB's first develop¬
ments were built between 1912 and c.

1930 and are located, in high density areas
in Copenhagen. In the process of impro¬
vement, here, it is very difficult to satisfy
every need or demand. It seems that
everyone seems to function best when a
garden-like character is given a high
priority - with many nuances, a wide
variety of plants and an abundance of
flowers and grass. That there are a large
number of different open spaces is impor¬
tant - some close to entrances, some with
garden character and others for intimate,
small groups or larger family gathering.

The park developments were built
between 1940 and 1960 with a basic plan¬
ning goal of light, space and green sur¬
roundings. Maintenance of planting is the
greatest problem in this type of develop¬
ment because the vegetation is now old
and has often been cared for, without
instruction, from the start.

Most of AAB's prefabricated develop¬
ments are located in the suburb municipa¬
lities surrounding Copenhagen, and are
part of the industrial town development of
the 1960's. The open spaces are characte¬
rized by large size roads and car parks,
technical terrain treatment, monotone
planting and poor growth conditions.
Drastic and comprehensive measures are
often necessary here, if open space condi¬
tions are to be improved - scale relation¬
ships must be changed, the technical ter¬
rain softened, the large paving areas
reduced and greater fertility introduced.

Jeremy Dean
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Hfnøuortfen
Bygger nøglefærdigt Brolæggert og Grønt miljø til udenomsarealer som:

boligveje, gårdspladser, stilleveje, stier, fortove, skolegårde,
parkeringspladser, legepladser, gågader m.m.

Miljøvenlige belægninger og udenomsarealer af enhver art til ethvert formål.
Gårdsanering og terrænrenovering.

Fast pris og tid inden byggestart.
Professionel kvalitetsstyring.

LDA

Jføtø SngUorsen & Co.
brolægger- & anlægsfirma aut. kloakmester

LØNBJERGPARKEN 3, 4000 ROSKILDE, tlf. 02 - 35 46 11
Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre's

ankenævn & garantifond LDA

bænke & borde DESIGN:
VALDEMAR CARLSEN

h k" T X T tlr°T°il blT TX TXT
CA 1075 CA 1074 CA 1076 CA 1076 F CA 1077 CA 1077 F CA 1078 CA 1080 CA 1081 CA 1079

CA 1075 CA 1076

Norge:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
Tlf : 02-22 93 50

CA 1077

Sverige:
BENNY KULLGREN
Tlf.: 03-0391 50

BESKRIVELSE:

PLANKER: 75x40 mm FYRRETRÆ
BÆRINGER: 40x40 mm STÅLRØR

STANDARD UDFØRELSE:

TRÆ: FARVELØS VACUUMIMPR.
STÅL: VARMGALVANISERET

STANDARD MÅL:
LÆNGDE : 160 CM
BREDDER
BORD : 80 CM
BÆNK : 58 CM
PLINT : 46 CM

CA 1074

VEKSØ-TAULOV
TAULOV DK 7000 FREDERICIA
TLF.: 05-56 2299

ApS
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Byplanmøde
Det 35. danske byplanmøde afholdes den
3.-4. oktober 1985 på Hotel Scandinavia
i København. Mødets tema er fysisk plan¬
lægning og ældrepolitik

Yderligere oplysninger: Dansk Byplan¬
laboratorium. Telf.: 0113 72 81

Tættere byggeri i parcelhusområder
Kurset 'Tættere byggeri i parcelhusområ¬
der' afholdes 11. —13. sept. 85 i Køben¬
havn for kommunale teknikere og konsu¬
lenter, der beskæftiger sig med boligom¬
rådernes planlægning. Sigtet med kurset
er at give deltagerne bedre forudsætnin¬
ger for at udarbejde bebyggelsesplaner og
lokalplaner for tætte parcelhusområder
og for at vurdere sådanne planer. I kurset
indgår løsning af en planlægningsopgave
ved hjælp af særlige arbejdsmetoder.

Yderligere oplysninger: Dansk Byplan
laboratorium. Telf.: 0113 72 81.

Byforbedring i et nyere
etageboligområde
SBI-rapport 163: Byforbedring i et nyere
etageboligområde. Albertslund Nord-pro¬
gramoplæg. 1985. 108 sider. Kr. 198,25.
Kan købes i boghandelen eller direkte hos
Statens Byggeforskningsinstitut, Postbox
119, 2980 Hørsholm, telf. 02-86 55 33.

En projektgruppe med folk fra Statens
Byggeforskningsinstitut, SBI og Tegne¬
stuen Domus sammen med beboere i
Albertslund Nord har udsendt et idékata¬

log »Byforbedring i et nyere etagebolig¬
område. Albertslund Nord - program¬
oplæg.« Det er anden fase af det byfor-
bedringsprojekt som Byggeriets Udvik¬
lingsråd startede sammen med boligfor¬
eningerne i området 1982. Rapporten di¬
skuterer de tendenser, der kan tænkes at
gælde for området Albertslund Nord's
fremtid i form at tre modeller.

Den første model: »bombetrussel« er

den dårligst tænkelige mulighed. Med
eksempel hentet fra England, hvor man
for nogle år siden bortsprængte hele by¬
dele, anfører denne model, at man spræn¬
ger 10 af områdets 18 blokke i luften og
der etableres ejerboliger i de resterende.
Det vil påføre det offentlige et tab på 175
millioner kroner, svarende til den værdi
som de bortsprængte huse repræsenterer.

Den anden model: »boligomdannelse«
indebærer en lejlighedsopdeling, som
man kun i begrænset omfang går ind for,
bl.a. fordi denne fremgangsmåde i hvert
fald ved almindelig bankfinansiering vil
resultere i huslejer, som beboerne ikke
kan betale.

Den tredje model: »byforbedring« er
den bedste løsning på problemerne. Den
indebærer en aktivisering af beboerne, en
udvidelse af aktiviteterne i boligområdet
og en udbygning af beboerdemokratiet.
Vælger man at gå ud fra, at arbejdslivet
fortsat er det centrale i hverdagen, så
drejer det sig om at få fritiden organiseret
så godt som muligt; men forestiller man
sig, at arbejdslivet - bl.a. på grund af
kortere arbejdstid og øget arbejdsløshed
- bliver mindre centralt i hverdagen, så
vokser selve boligmiljøets betydning dra¬
matisk i retning af, at man kan udvikle
kollektive aktiviteter under en form for
lokal selvforvaltning - med kommunal
støtte.

Idékataloget indeholder forslag om at
plante skov og lund for at skaffe læ og
afgrænse området, der fremtræder ens¬

formigt og med uderummet præget af den
atmosfære af »forblæsthed«, som er ty¬
pisk for mange af 60ernes storbebyggel¬
ser. For at forbedre friarealerne foreslås
den eksisterende grønning - i forbindelse
mes sløjfning af parkeringspladser - udvi¬
det og tilføjet nye kvaliteter ved at anlæg¬
ge et lille torv, som hovednerven i beboel¬
sens udendørs aktiviteter.

For at gøre området mere attraktivt at
bo i foreslår man i idékataloget at supple¬
re de nuværende fælleslokaler med nogle
fritidsfaciliteter i form at møde- og klublo¬
kaler, værksteder, stald og byggelege¬
plads opførti tilknytning til fælleden. Des¬
uden foreslås opført nogle hverdagsfacili-
teter, decentralt placeret i de enkelte

Bebyggelsen Albertslund Nord er klart under¬
forsynet med fællesfaciliteter, og uderummene
er præget af »forblæst^ed« og begrænsede
brugsmuligheder. Ud over lægivende og rum-
dannende beplantning foreslås derfor - i sam¬
menhæng med en Pkraftig reduktion afparke-
ringsarealerne - etableret en bred vifte af ude¬
rum af forskellig størrelse og udformning til
forskellig brug, og med lokaler for fælles husli¬
ge aktiviteterplaceret decentralt i bebyggelsen.

blokke. Det drejer sig om faciliteter til
vask, børnepasning, madlavning, spis¬
ning og indkøb. Fordelen ved at lægge
disse ting decentralt er, at beboerne føler
sig knyttet til nærområdet og fællesloka¬
lernes brug i det daglige - og føler ansvar
for at de holdes i god stand. Og det gør det
også lettere at holde øje med børnene i
dette nære miljø.

Idékataloget rummer også forslag om
at oprette et værkstedscenter til at tage sig
af drift og vedligeholdelse af boligerne.

Idékatalogets forslag til byforbedring
er først og fremmest nybyggeri, hvoraf
det meste sker på boligareal.

I tilknytning til idékataloget har Tegne¬
stuen Domus siden udført nogle konkrete
planer for byforbedring.

De geometriske haver i Herning
Skoven omkring de geometriske haver i
Herning er nu plantet. Om begivenheden
skrev Herning Folkeblad følgende:

»En mild luft og en fin stille regn gav
grøde til de sidste cirka 100 træer, som i
går blev plantet som afslutning på anden
etape af landskabsarkitekt C. Th. Søren¬
sens berømte haveanlæg »De geometriske
haver« ved Herning Kunstmuseum. Til
stede var blandt andre arkitektens datter,
havearkitekt Sonja Høgild samt havearki¬
tekt Junggren-Have, der har været elev af
C. Th. Sørensen. Desuden formanden for
Danske Landskabsarkitekter, Chr. Mø¬
rup Jensen der af Tuborgfondens repræ¬
sentant, Børge Hilmer fik overrakt 25.000
kroner som anerkendelse for blandt andet
dette initiativ.

Formand for ejendomsudvalget, by¬
rådsmedlem Svend Aage Jensen, gjorde
rede for projektets tilblivelse og takkede
de danske landskabsarkitekter for det ar¬

bejde, der fra deres side var gennemført
gennem de seneste fire år og udtrykte
optimisme med hensyn til, at der også nok
skulle findes udvej for at få tredie etape
med: Vi ser under alle omstændigheder
frem til anlæggets færdiggørelse både
vækstmæssigt og anlægsmæssigt. »En le¬
vende skulptur« er dette blevet kaldt, en
forening af planternes afspejling af årsti¬
dernes skiften og vejrliget, i bevidst for¬
mede og geometrisk klippede hække. Ud¬
over det liv og de indtryk og oplevelser,
haven i sig selv kan give os, håber jeg,
området i samspil med museet vil kunne
komme til at danne ramme om mange
gode oplevelser til glæde for byens borge¬
re og dens mange gæster, sagde Svend
Aage Jensen«

Dagen afrundedes med en hyggelig og
uformel spisning i kunstmuseets kantine.

Lars Borgen
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ARCHITECTURA
7Arkitekturhistorisk Årsskrift

ARCHITECTURA 7
rkitekturhistorisk Årsskrift

>r syvende gang foreligger nu årsskriftet, som udelukkende
nhandler arkitekturhistoriske emner. Det udgives af Selskabet
r Arkitekturhistorie med økonomisk støtte af Ny Carlsbergfon-
;t og Margot og Thorvald Dreyers Fond.

RCHITECTURA 7 indeholder følgende fem afhandlinger:

a Haugsted
NIVERSITETET I ATHEN
iristian Hansens græske hovedværk

lian Tønnesen
rORE GODTHÅB
i frederiksbergsk landejendoms historie

ans Munk Hansen

IEDERIKSSTADENS HAVNEFRONT
m den kgl. Grønlandske Handels plads og Gule Pakhus

llu og Hannes Stephensen
. N. BRANDT OG HAVEKUNSTEN
m den arkitektoniske og den landskabelige have

Artiklerne, som er baseret på selvstændige studier, er rigt illustre¬
rede med et stort set ikke tidligere offentliggjort billedstof.

ARCHITECTURA er af interesse ikke blot for arkitekter og
kunsthistorikere, men for alle, som interesserer sig for kulturhi¬
storie.

ARCHITECTURA 7 er på 112 sider, format 21x27 cm med 90
sort/hvide illustrationer og 2 farveplancher. Trykt i Bianco Lunos
Bogtrykkeri. I kommission på Arkitektens Forlag.

Ved indsendelse af nedenstående kupon til Selskabet for Arkitek¬
turhistorie kan bogen leveres til prænummerantpris kr. 103,- incl.
moms plus porto kr . 12,-,ialtkr. 115,-. Efter 1. oktober 1985 bliver
prisen i boghandelen kr. 158,- incl. moms.

Til Selskabet for Arkitekturhistorie
Søholm Park 1, 2900 Hellerup

Undertegnede bestiller hermed ARCHITECTURA 7 til prænum¬
merantpris kr. 115,- incl. moms og forsendelse.
Ved fremsendelsen vil girokort være indlagt. Skriv venligst med
blokbogstaver.

Navn

;nrik Jacobsen Gade/vej .;
STRA INGELSTAD KIRKE
i usædvanlig landsbykirke i Skåne Postnummer By.
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Årets grønne anlæg.
Prisen gik til det 50 X 75 m store gårdan¬
læg i Ewaldsgadekareen, som efter endt
sanering omfatter både ældre og ny be¬
byggelse. Gårdanlægget, der er skabt af
beboerne i samarbejde med landskabs¬
arkitekt Lone van Deurs, Sorø fremhæves
af dommerkomiteen for sin kvalitet og

brugsmæssige værdi og ikke mindst for
den måde, som det er blevet til på i
samarbejde mellem anlæggets to bygher¬
rer saneringsselskabet og Foreningen So¬
cialt Boligbyggeri, ejerne og lejerne,
landskabsarkitekten og anlægsgartneren.

Prisen for årets grønne anlæg er kr.
5.000 blev overrakt til Lone van Deurs af
dommerkomiteens formand, direktør
Ivar Løndahl, Boligselskabernes Lands¬
forening. Bag prisuddelingen står Lands¬
foreningen Danske Anlægsgartnerme¬
stre. Dommerkomiteen bestod af profes¬
sor J. Palle Schmidt, Landbohøjskolens
afdeling for have og landskab, professor
Sven-Ingvar Andersson, Kunstakade¬
miets Arkitektskole, anlægsgartnerme¬
ster Leif Rasmussen, LDA og formanden
for Folketingets Boligudvalg, Knud Dam¬
gaard.

Tegnestuenyt
Torben Schønherr startede i 1984 Land-
skabstegnestuen i Randers og arbejder fra
1. marts 1985. udelukkende der.

Landskabstegnestuen i Århus ApS
fortsættes af Lars Borgen og Lars Rohde
Nielsen.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste I branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel j
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

faerdigt

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

llvni'ils Itavn I
Tiwsvi'x ic-«» NIMunfcsh«>k>

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206. 6051 Alminde, tlf. 05 - 55 23 60

•»Ilt«* Forretningsfører John Moorhouse
Ost for Storebælt: Provensvej 20. 2610 Rødovre, tlf. 01 • 41 02 28

Forstkandidat Henrik Ravn
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Rapport från IFLA: s Grand Council,
Tokyo maj 85

IFLA år fortfarande en organisation i
stadig tillvåxt. Årets kongress i Japan
samlade 600 deltagare från 43 lander.
Flertalet av dessa kom från sydostasien,
Australien och USA. Europa var trots
avståndet relativt val representerat. An¬
delen studenter eller nyutexaminerade
var glådjande hog. IFLA ger ett intryck av
att vara en ung organisation.

Infor årets Grand Council hade sam-

manstållts statistik over medlemsutveck-
lingen (t.v.).

Antalet landskapsarkitekter i med-
lemslånderna har ej sammanråknats for
1985, men kan uppskattas till ca 13 500.
Det innebår en fordubbling på fyra år.
Okningen ar ej ett resultat av någon slags
utbildningsexplosion, utan speglar i stål-
let en våxande lojalitet och intresse bland
medlemslånderna att uppge korrekt antal
medlemmar till sekretariatet i Versailles.

Nya medlemmar under året år Folkrepub-

liken Kina, Nigeria och Malaysia. Lander
som ev blir medlemmar nåsta år ar Ma-
rocko, Egypten och Panama.

En individuell medlem tillkommer från
Jordanien.

Enskilda personer får uppråtthålla indi-
viduellt medlemskap i max fem år for att
under den tiden få chans att bilda ett

forbund med minst fem personer.
Sydafrika och Taiwan kan vi ej officiellt

registrera på medlemslistan på grund av
bojkott från UNESCO mot dessa lander.
Internt hos IFLA registreras dessa lander
dock som individuella medlemmar och

ges i ovrigt samma medlemsrattigheter
som alia andra medlemsforbund.

Detaljer av intresse att rapportera år
foljande:
- Studenttåvlingar blir årligen återkom-

mande håndeiser, som skapar stor akti¬
vitet på skolorna och som stimulerar
studenterna till internationella ut-

blickar.
- Regionala tråningscentra etableras ef¬

terhånd i Madrid, Manila, Mexico City
och Malawi.

- IFLA YEARBOOK borjar gå med
vinst genom annonsintåkter.

- IFLA omsåtter 1986 ca 900 000 SEK.

COUNTRY
[FLA MEMBERSHIP

1981 1982 1983 1984 1985

CENTRALREGION

Austria 45 53 56 53 52
Belgique 40 60 61 65 114
Czechoslovakia 20 27 27 20 20
Denmark 179 190 197 199 210

Espana 18 20 18 43

Germany F.R. 464 504 531 S70 539
Finland 43 48 46 48 50
France 66 90 125 258 269
Grece 23 23 23 25 25
Hungary 30 39 38 39 39
Iceland 5 5 9 11
Ireland -— 13 IS
Italy 51 58 60 60 68

Netherlands 82 81 93 131 133
Nigeria
Norway 197 22 i 177 214
Pologne 69 68 68 72 69
Portugal 25 24 30 30
Senegal 7
South Africa 25 25 32
Suisse 75 90 77 74 84
Sweden 227 274 266 257 283
Turquie 25
United Kingdom 823 918 973 1084 1202

EASTERNREGION
Australia 145 160 176 198 215
India — 7 7
Indonesia 30 30 30
Israel S5 55 55 69 85
Japan 167 176 181 1707
Korea 20 20 20 20
Malaysia 16
New Zealand 42 42 44 44

Philippines 19 20 20 20 20
Singapore — 5

— —

—

—

WESTERNREGION
Argentine 25 20 21
Brezil 44 57 44

Canada 403 388 384 456 485
Colombia 8 7
Mexico 20 20 20 18
U.S.A. 3214 3564 4101 4544 6765
Venezuela 13 12 14 14

Indiv. Members ... 5 6 11

TOTAL 6707 7386« 7973* 10331*
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

ttrmiilf (riMinil"
Lillemosevej 1, Storkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Inkomsterna fordelas ungefår enligt
foljande:

o medlemsavgifter 45%
o kongressavgifter 20%
o UNESCO bidrag 7%
o IFLA YEARBOOK annonser 27%
Utgiftemas fordelning:
o sekretariat 40%
o styrelsens omkostnader 14%
o regioner ochkomittéer 2%
o publikationer 27%
o obalanserade skulder 17%

-Kommittén »Endangered Landscapes«
med Sveinung Skjold i spetsen år pro¬
duktiv. Fremover kommer man att pre-
sentera foljande i ANTHOS (på engel-
ska, tyska och franska):
o definitioner och klassificering av oli-

ka hotade landskap i vårlden
o orsaksbeskrivningar till hoten
o geografisk oversikt over hotade

landskap
o exempelbeskrivningar.

- Planer finns att publicera en IFLA
World Directory of Landscape Archi¬
tects - ung en medlemsmatrikel for hela
vårlden.

- En hel del fordomar finns att landskaps-
arkitekter arbetar med »luxfrågor« på
miljosidan. Motioner behandlades for
hur IFLA bor sprida kånnedom om
landskapsarkitekternas kunskap och er-
farenhet betråffande landskapsvård i
tredje vårlden, naturresursplanering
etc.

-1 Folkrepubliken Kina bildades ett
forbund 1984. Medlemstalet år 3-4 000

uppdelat på regionala forbund. Natur-
vård år en angelågen fråga. Man rap¬
porterar om forstorda skogar utan att
precisera nårmare i vilka avseenden.
Utbildning finn i Peking, Nanking och
Shanghai. Man vill gårna ha hjålp av
lårare utifrån men har begrånsade
mojligheter att betala. Dessutom vill
man gårna få skicka studenter utom-
lands for vidare studier.

- Jette Abel från Danmark har valts til
IFLA:s generalsekreterare - Grattis!

Flera frågor togs upp på årets Grand
Council, som ror styrelsens sammansått-
ning och val till styrelsen (Executive Com¬
mittee). En utredning tillsattas som skall
se over styrelsesledamoters tillsåttning
och funktion.

Syftet år att effektivisera genom att
minska antalet ledamoter och rationalise-
ra valproceduren.

Kommande vårldskongresser blir enligt
foljande: 1986 Mexico City, 1987 Paris,
1988 Washington DC, 1989 Filippinerna,
1990 Norge, 1991 Columbia, 1992 Korea,
1993 Nigeria,..., 1998 Nya Zeeland.

Detta år ett mycket koncentrerat refe¬
rat från Grand Council, som ungefår
motsvarer IFLA:s årsmote.

Efter Gran Council folj de sjålva
vårldskongressen, som var lokaliserad till
Tokyo och Kobe med excursioner till
Osaka, Nara och Kyoto.

Erik Skårback. IFLA-delegat for Sverige.

Konkurrence om en bebyggelsesplan for
Blangstedgård i Odense
I anledning af Odense by's 1000 års jubi¬
læum i 1988 har Odense kommune ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om
en bebyggelsesplan for Blangstedgårds
arealer samt forslag til genanvendelse af
Blangstedgårds bygninger. Samlet præ¬
miesum 400.000 kr.

Frist for indlevering den 9. oktober
1985.

Kursus: Drift og pleje af fredede områder
I uge 45 (4.-8. nov.) 85 afholder kur-
susinst. Koldkærgård i Århus et kursus
med titlen »Drift og pleje af fredede natu¬
rområder«.

Kurset er nr. 2 i en serie på 4, der
omhandler vore friarealer. (Det første
blev afholdt på Tune i nov. 83.) Kurset
henvender sig til landskabsarkitekter,
forstfolk, agronomer, biologer og andre,
der beskæftiger sig med landskabspleje.

Der vil blive fokuseret på de praktiske
plejeproblemer i offentlig og privat regi.
Med ekskursioner og foredrag vil vi gå ind
i konkrete opgaver med de udfordringer,
der findes heri. Medarbejdere ved Århus
amt og kommune vil fortælle om deres
planer og muligheder, og vi vil høre en
»forbruger« beskrive sine krav og ønsker
til landskabet. Endeligt program vil sene¬
re komme i Ugeskrift for Jordbrug.

Tilmeldingsfrist senest d. 18.10.1985.
Evt. henvendelse vedr. kursets faglige

indhold bedes rettet til: Gunver Vester¬

gaard, tlf. (06) 98 31 23, Nørregade 23,
8370 Hadsten. Henvendelse vedr. prakti¬
ske o.l. forhold bedes rettet til: Forstan¬
der Niels Fink Nielsen, (06) 27 55 88 -

27 17 77, Koldkærgård Landboskole,
Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg.

Seminar:

Naturpræget vegetation i friarealerne
LDA afholder 9. og 10. oktober et semi¬
nar om naturpræget vegetation med en
række fagfolk som på forskellig måde ar¬
bejder med drift og anlæg af vegetationer.
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Fra Holland deltager stadsgartner Jan
J. Jansen som igennem de sidste 15 år har
arbejdet i Leiderdorp kommune. Jan Jan¬
sen vil vise, hvorledes forskellige natur¬
prægede vegetationstyper indgår i byens
friarealer og fortælle om det informa¬
tionsarbejde, der har fundet sted for at
forklare og motivere indbyggere, politi¬
kere og medarbejdere i gartnerafdelinger
til at friarealerne ændrer udseende.

Fra Sverige deltager forsøgsleder Ro¬
land Gustavsson, som ved Sveriges land-
brugsuniversitet har beskæftiget sig meget
med den grundlæggende økologi, som lig¬
ger bag driften og plejen af naturprægede
vegetationstyper.

Projektleder Ole Andersson vil fortælle
om, hvorledes man i Sverige arbejder
med at udbringe kendskabet og forståel¬
sen for naturpræget vegetation.

Program og nærmere oplysning fås hos
LDA, tlf. (01) 74 94 00.

Debattirsdage i efteråret 1985
Tirsdag 1. oktober 1985 kl. 16.30-18.00.
Gårdene som friarealer efter byfornyel¬
sen. Philippa Suenson, arkitekt, d.a.l.

Tirsdag 5. november 1985 kl. 16.30-
21.00. Københavns boligpolitik. Debat på
baggrund af indlæg fra Repræsentanter
for de (politiske) partier i borgerrepræ¬
sentationen.

Tirsdag 3. december 1985 kl. 16.30-
18.00. Forsøg i nybyggeri og i forbindelse
med byfornyelse. Sekretariatsleder i Byg¬
geriets Udviklingsråd, cand. jur. Flem¬
ming Frydendal.

Bemærk at møderne 1. oktober og 3.
december finder sted i SDS's lokaler,
Nørrevold 19, lige ved Nørreport station.
Mødet den 5. november afholdes i Bage¬
riet, Københavns Kommunes Ungdoms-
center, Suhmsgade, på hjørnet af Hauser
plads.

Møderne er offentlige og gratis.

Tilmelding: Tlf. (01) 15 73 10. Bolig¬
trivsel i Centrum. Hausergade 36, 3. 1128
København K.

Arkitekturgalleriet SKALA
Arkitekturgalleriet SKALA åbnede tors¬
dag den 22. august med udstillingen »Ten¬
denser i Nordisk Arkitektur«. Galleriets
hovedidé er baseret på ønsket om at re¬
præsentere projekter og holdninger, der
afspejler nationale/internationale tenden¬
ser i arkitekturen.

Med åbningsudstillingen »Tendenser i
Nordisk Arkitektur« forsøges at skabe
grobund for en øget nordisk udveksling af
faglige erfaringer og visionære mål for
faget generelt og dermed styrke inter¬
essen for et udvidet nordisk arkitekturfag¬
ligt og kulturelt samarbejde.

Åbningstid: 14-18, onsdag 14-19, lør¬
dag 11-14. Udstillingens varighed ca. 5
uger. Gråbrødretorv 6,1154 Kbh. K.

VEKSØ busstop type arkidea
NYT MILJØVENLIGT DESIGN
ARKIDEA busstoppet er udviklet efter helt nye principper, så
det arkitektonisk harmonerer både med gamle landsbymiljøer
og moderne storbymiljøer.

ROBUST UDFØRELSE
Gavle af varmgalvaniseret stål med begside og tagelementer
af glasfiber autolaminat, giver en meget robust og vedligehol¬
delsesfri konstruktion. Gavlene er isat hærdet glas, enten i et
stykke eller opdelt i 3 felter med sprosser.

UDSKIFTELIGE ELEMENTER
I tilfælde af beskadigelse kan de enkelte elementer nemt
repareres eller udskiftes på stedet.

STÅSTØTTEN
Den nyudviklede ståstotte giver en udmærket hvilestilling for
personer af forskellig højde, og er ikke så udsat for tilsmuds¬
ning og hærværk som en bænk.

TILBEHØR M.M.
Bænke, affaldskurve og færdigstøbte fundamentsplader kan
leveres som ekstratilbehør. Standardfarven er hvid (tag og
bagside). Specielle farveønsker kan normalt opfyldes.

REKVIRER UDFØRLIGT BROCHUREMATERIALE
Ret til ændringer forbeholdes

VEKSØ TAULOV,

w
mi

r Telefon: 05 - 56 22 99

ApS Taulov DK 7000 Fredericia
Agent i Sverige: BENNY KULLGREN
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK

Telefon: 0303919 50
Telefon: 02-77 8530
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vælg en stensikker løsning
Det er ikke tilfældigt, når SF-stens fabrikkerne har udvidet og mar¬
kedsfører forskellige former for betonbelægningssten. De speci¬
elle behov og krav har inspireret os til denne udviklingsproces.
Denne proces har haft succes. Se blot hvor mange, der prøver at
efterligne os. Men sku' ikke hunden på hårene... beton kvaliteten
er afgørende for belægningens levetid. Vælg belægningssten fra
SF-sten - så får De stensikker kvalitet.

Specielle produkter til specielle formål:
Produktforslag
til Deres t

opgave —
Haller og pladser
(tung trafik)
Haller og pladser
(let trafik)

Parkeringsarealer

Vej rabatter

Indkørsler

Carporte

Gangarealer
Parkstier etc.

Værksteder,
tankstationer etc.

Haveanlæg og
terrasser

Gågader

Skolegårde og
legepladser

SF-Sten A/S
Box 93 - Sdr Mellomvej 9 ■ 4000 Roskilde - 02 • 75 77 88

Sydsjællandsafd.:
Holmegaard Betonvarefabrik
Postbox 3 - Lundebakkevej 18A, Toksværd
4684 Holme-Olstrup - 03 - 76 22 33

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

Roust/Brøndum Betonværker ApS
Andrupvej 147 ■ 6715 Esbjerg N - 05 • 16 74 11

Kolding Betonværk ApS af 1983
Østerbrogade 15 - 6000 Kolding - 05 - 52 53 11

Belægningsstenene fremstilles i flere
standard-farver. Specialfarver kan
produceres efter ønske.
Klostersten: Dim. 7x21, 14x21 og
21x21 cm. Tykkelse: 7 cm.
Festival: Dim. 7x21, 14x21 og 21x21
cm. Tykkelse: 5,5 cm.
Fliser: Dim. 15x15, 15x30, 30x30 og
30x60 cm. Flere tykkelser.

Holmegaardsten: Dim. 14x21 cm.
Tykkelse: 7 cm.
Uni-sten og Uni Pogolit:
Tykkelse: 6 cm.
SF-sten: Tykkelse: 6, 8 og 10 cm.
SFG 65: Tykkelse: 8 cm.
SFG 35: Tykkelse: 10 cm.
G 75: Tykkelse: 7 cm.

FORLANG SPECIALBROCHURER OVER RELEVANTE BELÆGNINGSSTEN



Tivoli-Friheden, Århus . Aarhuus Stiftstidende ©.

Tivoli-Frihedens fremtid

I februar måned 1985 udskrev Århus by¬
råd i samarbejde med Danske Arkitekters
Landsforbund en offentlig idékonkurren¬
ce om Tivoli-Frihedens fremtid.

Til den officielle konkurrence indkom
35 forslag, der alle blev optaget til bedøm¬
melse.

Dommerkomiteen bestod af: rådmand
Thorkild Ibsen, formand, borgmester
Thorkild Simonsen, byrådsmedlem Ak¬
sel Rasmussen, byrådsmedlem Marie
Holst, byrådsmedlem Lillian Lykke Jen¬
sen, byrådsmedlem Erik Linde, byråds¬
medlem Henning Poulsen, byrådsmed¬
lem Anna Schneider Sørensen, byråds¬
medlem Finn Ørntoft, rådmand Bjarne
Ørum, arkitekt maa Niels Vium, land¬
skabsarkitekt maa, mdl Lars Borgen.

Rådgivere for dommerkomiteen har
været: afdelingsarkitekt maa Ole Øster¬
gaard, landskabsarkitekt maa Jens Ole
Daugbjerg, Tivolichef Leo Belli, admini-
strawtonsleder Lars Lyngsdal. Sekretær
for dommerkomiteen har været: arkitekt
maa Flemming Deichmann.

Dommerkomiteens generelle
bemærkninger
Gennem konkurrencen har man fået en

alsidig belysning af den stillede opgave.
De indkomne forslag spænder fra visuali¬

serede helhedsplaner suppleret med de-
tailløsninger på de enkelte aktiviteter
over løsninger til enkeltelementer, til
udelukkende skriftlige indlæg.

Hovedparten af forslagene bygger på,
at området også i fremtiden anvendes til
Tivoli-Friheden. Enkelte forslag foreslår
at området udvides ved inddragelse af
Skoleskoven, og endelig er der forslag,
der tager udgangspunkt i, at Tivoli-Frihe¬
den flyttes andet steds, og at området
anvendes til andre formål.

Generelt om de forslag, der fastholder
områdets anvendelse til tivoliformål kan

siges, at den eksisterende skovkarakter
bevares, samt at man har imødekommet
ønsket om at flytte hovedindgangen tilba¬
ge til krydset ved Stadion Allé.

Forslagene beskæftiger sig i forskelligt
omfang med de fremtidige aktiviteter.
Hovedparten baserer deres forslag på at
fastholde og i flere tilfælde udbygge den
eksisterende funktion som et egentlig »ti¬
voli«. Et mindre antal forslag foreslår, at
Tivoli-Friheden tilføres en række supple¬
rende funktioner af »legelandskarakter«.
Endelig er der to projekter, der foreslår,
at Tivoli-Friheden henholdsvis bygges op
omkring situationer fra H. C. Andersens
eventyr og situationer hentet fra den nor¬
diske mytologi.

I konkurrenceprogrammet var frem¬
ført et ønske om at få belyst muligheden
af at indpasse et akvarium i området.
Dette ønske er imødekommet i flertallet

af forslagene, omend det ikke i alle tilfæl¬
de er løst lige overbevisende, hvad angår
såvel placeringen som den bygningsmæs¬
sige udformning.

Ved bedømmelsen af de indkomne for¬

slag har dommerkomiteen særlig lagt
vægt på:
at der tilvejebringes en helhedsplan, der

fastholder karakteren af et »tivoli«,
at der kan ske en forstærkning og udbyg¬

ning af aktiviteter også på arealerne
omkring vandforløbet,

at områdets disponering som helhed ska¬
ber muligheder for et oplevelsesrigt
bevægelsesforløb for alle alders¬
grupper,

at udbudet af aktiviteter er varieret og
attraktive,

at støjgivende aktiviteter flyttes væk fra
Skovbrynet, samt at friluftsscenen ven¬
des bort fra villabebyggelsen,

at skovkarakteren fastholdes,
at der som konsekvens af at området ind¬

hegnes er tilvejebragt velfungerende
og stemningsløftende adgangsforhold
til området, samt

at afstanden fra hovedindgangen til de
primære aktivitetsområder er kortest
mulig.
Ud fra ovenstående har dommerkomi¬

teen fundet, at forslag nr. 1/35610 bedst
løser den stillede opgave, hvorfor man
enstemmigt anbefaler, at dette forslag
danner grundlag for udarbejdelse af en
generalplan for Tivoli-Friheden.
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Dommerkomiteens bemærkninger til
forslagene

Forslag nr. 1135610, tildelt 1. præmie på
kr. 50.000. Udarbejdet af: arkitekt maa
Lis Hansen, København.
Forslagets mål har været at skabe en
forlystelsespark, hvor drøm og virkelig¬
hed, natur og menneskets natur kan mø¬
des, et sted, hvor grænserne mellem un-

130

derholdning, studier og udstillinger bry¬
des ned. Forslaget indeholder på overbe¬
visende måde forskellige lag af oplevelser
og forløb, som bygger på et samspil mel¬
lem eksisterende og nye bygninger, et
gennemgående aksesystem, befæstede
arealer og beplantninger, som er bevaret
på en fremragende måde.

Forslaget fremhæves således for sit in¬
spirerende og festlige indhold, som vide¬

refører de bedste tivolitraditioner, både i
hovedanslaget og detaljeringen, herun¬
der belysningen og forslagene til »møble¬
ring« (arkader og pavilloner).

De væsentligste eksisterende bygnin¬
ger er bevaret og sat i en ny spændende
sammenhæng.

Forslaget til placering og udformning af
et nyt Århus Akvarium indgår fint i den
samlede komposition.

LANDSKAB 6 -1985



Det 21. århundredes

park skal være sceno¬
grafienfor mødet mel¬
lem naturen og menne¬
skets natur. Herskal
mennesker opleve gy¬
set/glæden - action!stil¬
le meditation, drøm¬
men/virkeligheden.
Herskal man kunne

oplevefortid og nutid,
fremmede horisonter
uden frustrationer. Her
kan mennesketfølesin
magt over naturen uden
overmod og den umid¬
delbare sanselighed
uden atføle sig blottet.
Her kan man nyde so¬
len og luften ogplan¬
terne, reflekterende el¬
ler analyserende. Her
kan man udfolde sin
menneskelighed i sam¬
spil med andre menne¬
sker, der også oplever
mødet mellem drøm og
virkelighed, mellem na¬
turen og menneskets
natur. Her brydes
grænserne mellem un¬

derholdning, studier og
udstillinger ned. »Idet
legende menneske mø¬
des børn & voksne«.

Dagens Tivoli-Frihe¬
den savner spænding og
udfordring.
Den er smuk, men ke¬
delig, virker tom og
åben og appellerer ikke
tilstrækkeligt til det le¬
gende i mennesket, til
drømmen og fantasien.
Ved relativt enkle virke¬
midler vil man gradvist
kunne opnå kontrasten
mellem det urbane og
det naturlige, mellem
sjælen og intellektet.

Planen bygger bevidst
på kontrasten - kon¬
trasten mellem detfor¬
tættede artificielle,
stringente, lineære og
aksefaste -og det åbne,
naturlige, bevægede og

irregulære. I konflikten
ved sammenfaldet mel¬
lem kontrasterne opstår
spænding, udfordring.

eks. bygninger
Problem

itidige bygninger

hovedindgangen

paviilionerne

amfiteatret

iitr-v mt
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Forslag nr. 18110037, tildelt 2. præmie på
kr. 35.000. Udarbejdet af arkitekt dpa Ib
Smedegård, Viby J. Medarbejdere: arki¬
tekt maa Sven-Erik Borgen Amdisen, ar¬
kitektstuderende Niels Krarup Nielsen, ar¬
kitektstuderende Morten Werner Thom¬
sen, landskabsarkitekt Torben Wainø, bil¬
ledkunstner Jens Linder, ingeniør J. K.
Lings.

Forslaget bygger videre på områdets
store landskabelige kvaliteter.

Det anviser en fremtidig udbygning af
Tivoli-Friheden, hvori markante rumfor¬

løb med forskellige aktivitetsniveauer
danner tivoliets hovedstruktur. Der er en

konsekvent opdeling i forskellige aktivi¬
tetsniveauer spændende fra markeds¬
pladsen ved den nye hovedindgang over
de mere landskabelige halvåbne skovrum
til skoven, hvor naturprægede aktiviteter
tænkes placeret.

Forslaget fremhæves specielt for sin
afslappede, børnevenlige stemning, med¬
ens den viste udbygning af Marselisborg¬
hallen er diskutabel.

Endelig støttes forslaget af en række
smukke stemningsbeskrivende skitser.

Forslag nr. 4150000, tildelt 3. præmie på
kr. 25.000. Udarbejdet af Tine Nørgård,
Kristine Jensen og Frode Birk Nielsen.

Forslaget fremhæves for sin klare tre¬
deling med den haveagtige centrale plads
foran den eksisterende hovedrestaurant,
den aktive tivoliplads mod vest og den
rolige landskabelige park med friluftstea¬
tret mod øst. Den lange adgang fra ho¬
vedindgangen til de primære aktivitets¬
områder samt friluftsscenens orientering
mod villaområdet ved Skovbrynet synes
mindre overvejet.
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af Tine Nørgård, Kri¬
stine Jensen og Frode
Birk Nielsen.
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Forslag nr. 10/28047, indkøbt for kr.
10.000. Udarbejdet af landskabsarkitekt
maa Søren Bisgaard, Åbyhøj.

Indkøbes for sit smukke og harmoniske
' alternative forslag til indretning af områ¬
det til en folkets friluftspark.

Dommerkomiteen er dog fortsat over¬
bevist om, at området bør benyttes som
tivoli.

Desuden fremhæves forslaget for sin
fine grafiske fremstilling.

Uddrag afforslagsbeskrivelsen:
Hovedformålet med nærværende forslag
er: at bevare Tivoli-Friheden som et skov¬
område, at give plads for fritids- og fami¬
lieidræts aktiviteter i et omfang som er

foreneligt med områdets status som skov
og at flytte »forlystelserne« til andre og
bedre egnede steder i byen.

Placeringen og størrelsen af forlystelses¬
parken lægger begrænsninger for dens
beståen og videreudvikling. Stedet fore¬

kommer at være uheldigt - det er hverken
langt ude i skoven som Dyrehavsbakken i
København eller midt inde i byen som
Tivoli sammesteds. Området lader sig
vanskeligt udbygge i større omfang, og
visse dele af det synes at være sure og
uattraktive. Det støder op til villaer, hvad
der giver anledning til uløselige støj- og
trafikgener for beboerne. Det er også
tydeligt, at træerne mistrives - de går ud i
toppen, når der bliver for meget fast
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belægning og færden omkring deres rød¬
der. Skovkarakteren svinder år for år.

Forlystelsernes art repræsenterer gan¬
ske vist et bredt udsnit af, hvad der findes
af den slags rundt om i verden, men i vor
elektroniske hverdag har hjemmecompu¬
tere og spil i stor udstrækning afløst
ihvertfald unges behov for spil og spæn¬
ding af den art. t)er må under alle om¬
stændigheder regnes med en meget hyp¬
pig udskiftning af gynger, karruseller, ra¬

diobiler og rutschebaner m.v., hvis inter¬
essen herfor skal fastholdes. Det fore¬
kommer en uoverstigelig opgave med stor
økonomisk satsning og chancesejlads ste¬
det taget i betragtning. Endelig synes det
også at være et kort tidsrum (4-5 mdr.)
hvori Tivoli-Friheden benyttes. Hoved¬
parten af året ligger den aflukket og ube¬
nyttet hen med et højt hegn omkring, til
glæde for hvem? I forhold til en øvrige del
af Marselisborgskovene, hvor man kan

færdes året rundt, får den korte sæson og
indhegningen et meningsløst skær over
sig. En realisering af forslaget vil først og
fremmest betyde, at hovedparten af om¬
rådet bliver produktionsskov påny. For at
det kan ske, er det nødvendigt at fjerne
alle bygninger og faste belægninger pånær
Risings gamle bygning med det senere
tilføjede teater m.v. Derimod vil broer og
gangbroer med fordel kunne bevares og
indgå i områdets stinet.
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Møllemosen. Parcelhusbebyggelse anes midt i ■ Housing estate can be made out in the middle
billedet. of the picture.

Møllemosen
- et vådområdeprojekt
i Ballerup Kommune.
Af Mogens Lock Hansen og Thorkil Bejer

Ballerup kommune, som er relativt vel¬
forsynet med vådområder, besluttede i
1983 at iværksætte et vådområdeprojekt
ud fra ønsket om dels at forbedre og pleje
kommunens vådområder, og dels at skabe
nyttigt og interessant arbejde for arbejds¬
løse i kommunen.

Juni 1984 godkendte teknisk udvalg
den første plejeplan (Møllemosen).

stadig området som Mølleengen. Under
1. verdenskrig har der dog været nogen
håndskæring af tørv på engeri. Tørveskæ¬
rene er placeret med et skær på hver
parcel.

På målebordsbladene fra 1947 har om¬

rådet fået sit nuværende navn Møllemo¬
sen. Tydeligt er ligeledes, at mosen under
2. verdenskrig har været udnyttet til ma¬
skinel tørvegravning. Herved er de nuvæ¬
rende åbentvandsarealer opstået.

Af kortsignaturen ses desuden en be¬
gyndende buskopvækst, som i dag domi¬
nerer mosen totalt i form af pilekrat med
spredte rødel og birk.

Områder i mosen og især de omliggen¬
de skråninger har haft landbrugsmæssig
afgræsning, indtil de omgivende højde¬
drag blev overtaget til bebyggelse sidst i
60-erne.

I 1970-erne var der landet rundt stigende
opmærksomhed på nedgangen i antallet
af ferske vådområder.

Det førte i 1978 til ændring af lov om

naturfredning, idet der blev indføjet skær¬
pede bestemmelser om ferske vådområ¬
der med henblik på at bevare værdifulde
lokaliteter som levesteder for dyr og plan¬
ter og som landskabselementer (lovens
§43).

Lokalitetsbeskrivelse
Møllemosen er beliggende nord for Må¬
løv på kommunegrænsen til Værløse
kommune.

Friarealet er på ialt ca. 20 ha, fordelt på
ca. 3 ha vandareal, 6,5 ha tilgroet mose og
skov samt 10,5 ha græsarealer.

Møllemosen er på ældre kortmateriale
betegnet Mølleengen. Nyere kortmateri¬
ale fra tiden efter 1. verdenskrig betegner
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Selvgroet rødel og birk ved mosen.
■ Selfsown alder and birch by the marsk

Ballerup kommune. Mål ca. 1:50.000.
■ Ballerup Municipality. Scale c. 1:50.000.
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1

Driftsmæssige forhold
Det kommunale friareal og naturområde
Møllemosen ligger i dag udyrket hen, og
den hidtidige pleje af området har be¬
grænset sig til lejlighedsvis bekæmpelse af
uønsket opvækst og græsslåning.

Plejemålsætning
Den overordnede målsætning for Mølle¬
mosen er at skabe og bevare et naturpræ¬
get friareal med stor rigdom af naturligt
forekommende arter af planter og dyr,
samordnet med en rekreativ anvendelse,
svarende til den nuværende.

For at genskabe og fastholde det lave,
artsrige engsamfund, der fandtes dengang
området blev udnyttet til græsning, fore¬
tages periodevis rydninger og udtyndin¬
ger i krat- og skovbevoksninger omkring
mosen.

Plejeforanstaltninger
Plejeforanstaltningerne i området Mølle¬
mosen består dels i en række engangsind-
greb i form af rydninger og udtyndinger i
vegetationen, dels i en efterfølgende årlig
supplerende pleje.

Engangsindgreb
I vinteren 1984—85 påbegyndte 2 hold å 6
langtidsledige naturpleje i området. I mo¬
sens vestlige del blev alle nåletræer ryddet
samt en stor del af den kratagtige pileve¬
getation, således at kun udpegede, fuldt-
kronede træer bl.a. af atterne: birk, ahorn
og rødel blev bevaret.

En massiv granskov syd for mosen blev
fældet, og området omdannes gradvist til
en lysåben løvtræsbevoksning, se ill. 1 og 2.

Den nedenfor granerne beliggende
stangskov af arterne birk, ahorn og rødel

blev ligeledes udtyndet efter en forudgå¬
ende vurdering af træernes egnethed i lys¬
åbne partier, se ill. 3.

Denne åbning indadtil kombineret med
en etablering af små skovplantninger i
parcelhuskvarterernes randzoner vil få
friarealerne til at fremtræde mere sam¬

menhængende og mindre dominerede af
bebyggelserne.

I mosens østlige del blev der foretaget
en kraftig udtynding af pilekrattene, dog
således, at der stadig er tætte partier af pil,
hvor der er tæt rørsump, for at give rugen¬
de fugle dække af vegetationen.

Der skal anlægges en grussti mellem
parcelhuskvartererne Bakketoften og
Møllemosen. De eksisterende naturstier i
området må sikres den nødvendige fast¬
hed eventuelt ved udlægning af trædesten
i særligt fugtige områder.
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1. Frøspredning skaber grundlaget for den
fremtidige løvtræbevoksning.
2. Tidligere stangskov efter udtynding.
3. Granskoven efter rydning vinteren 84-85.
■ 1. Seed dispersalforms the basis for thefuture
deciduous tree growth.
2. Former polewood after thinning.
3. The spruce forest after clearance, winter 84-
85.

De fritliggende huse i bebyggelsen omkring
Møllemosen er et dominerende element i hele
området, og de står i kontrast til det naturpræge¬
de friareal.
■ The detached houses in the development
around Møllemose are a dominating element in
the area, contrasting with the natural landscape.

Ved en gruppevis plantning i bebyggelsen rand¬
zone vil man kunne opnå en skovbrynsvirkning
samtidig med, at udsigten fra parcelhusene
bevares.
■ With group planting on the edge of the estate,
a forestfringe can be established whilst retaining
the views from the houses.

3
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Tilbagevendende indgreb
Engen i mosens vestlige del afgræsses med
får. Græsningstrykket sættes første år la¬
vere end de følgende. Græsningstrykket
vil på dette areal ligge på ca. 10 dyr pr. ha.

Ligeledes vil fåregræsning på områdets
stejle skråninger mod øst sikre, at områ¬
det bevarer sin karakter af overdrevs-
landskab. Fig. 12 og 13. Afhængig af
fårenes evne til at holde vedplanter og
stødskud nede må der hvert 3.-5. år ske
en manuel efterrydning. På de ikke af¬
græssede arealer og langs rørsumpen fore¬
tages afrydning af uønsket opvækst af
vedplanter og stødskud hvert 3.-5. år.

Græsslåning i området foretages med
forskellig intensitet. Langs villahaverne
har slåningen af hensyn til ukrudtsbe¬
kæmpelse høj intensistet, mens de øvrige
græsarealer vedligeholdes med anvendel¬
se af færrest mulige ressourcer. Visse are¬
aler slås en gang årligt i sensommeren, og
andre henligger til lejlighedsvis indsats.

Debat om plejeplanen
Efter godkendelse af plejeplanen i tek¬
nisk udvalg og Hovedstadsrådet blev 14
grundejerforeninger og Danmarks natur¬
fredningsforenings lokalkomité inviteret
til et orienterende møde.

Herefter blev plejeplanen fremlagt til
udlån på bibliotekerne, og i dagspressen
blev en 4 ugers høringsfrist annonceret.
Plejeplanen blev endvidere omdelt til ca.
200 husgenstande i området i form af en
folder.

Detailprojektering og
arbejdsbeskrivelse
Efter vedtagelsen af den endelige pleje¬
plan blev der udarbejdet en arbejdsbe¬
skrivelse med anvisninger på plejearbej¬
dets konkrete udførelse.

Arbejdsbeskrivelsen er vigtig^ af flere
grunde. Dels er det vigtigt med en enkel
og klar beskrivelse, for at plejearbejdet
kan lykkes som beskæftigelsesarbejde.

Dels er det i arbejdsbeskrivelsen tingene
får deres endelig form i kraft af valg af
arbejdsmetode, materialer og i kraft af, at
detaljeringsgraden er stor - f.eks. en be-
plantningsplan for en hidtil skitseret be¬
voksning.

Planlægning og styring
Plejeplanen beskriver et langsigtet mål og
nogle midler til, hvordan målet nås. Nogle
midler er engangsindgreb som fældning
og anlæg af stier, andre midler er tilbage¬
vendende indgreb som slåning. De fleste
steder skal et engangsindgreb følges op af
et tilbagevendende indgreb, fordi man
ofte henter sine mål i landskabsbilleder,
der er udtryk for en kulturpåvirkning:
F.eks. overdrevspræg eller åben eng.

Naturplejen kan resultere i, at en kom¬
mune permanent skal binde ressourcer til
at udøve dette kunstige kulturtryk.

Selv om slåning normalt kun foreskri¬
ves en gang årligt kan det blive ganske
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Etablering affårefold sommeren 85.
■ Establishment ofsheep pen, summer 85.

store arealer, der inddrages til årlig slå¬
ning. Ligeledes medfører en »naturlig«
løsning som fåregræsning, at kommunen
skal afholde andre afledte udgifter til heg¬
ning og tilsyn.

Det endelige omfang af de fremtidige
tilbagevendende indgreb er vanskeligt at
forudsige, men det er vigtigt at følge
engangsindgrebene op. Der skal afsættes
økonomi til dette. Til gengæld er de tilba¬
gevendende indgreb en oplagt styrings¬
mulighed til at nå de planlagte mål.

Mogens Lock Hansen og Thorkel Bejer, landskabs¬
arkitekter m.d.l., ansat i Ballerup kommune.

Overdrevslandskab med trampede stier.
■ Common landscape with trampled paths.
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Téte Défense landskabsplanlægning.
Af Sven-lngvar Andersson

I april 1983 afgjorde Præsident Mitterand
konkurrencen om Téte Défense. Præsi¬
dentens valg faldt på ark. Johan O.v.
Spreckelsen, der i samarbejde med ing.
Erik Reizel havde skabt 'den åbne kube' -
'menneskehedens triumfbue'.

Forinden havde dommerkomité og tek¬
nikere grundigt og systematisk bearbej¬
det de over 400 projekter, der var indle¬
veret til konkurrencen, og heraf overlod
de 4 projekter til den endelige bedømmel¬
se. Præsidenten har siden fulgt arbejdet
løbende.

Franske konkurrencekomiteers arbej¬
de er forøvrigt imponerende, idet de for¬
uden at undersøge og sammenligne tek¬
nik, funktion og økonomi også analyserer
projekterne æstetisk og formmæssigt.
Disse rapporter danner så grundlag for
juryens arbejde og endelige sammenfat¬
ning. En sikker professionalisme som
danske arkitektkonkurrencer stadig har
tilgode, og som her kun yderligere er med
til at understrege valgets lødighed.

Allerede fra sommeren 83 og frem til
marts 1984 fortsatte ark. Spreckelsen og
ing. Reizel skitserings- og beregningsar¬
bejdet. Arbejdet forgik nu som et spæn¬
dende samarbejde mellem forskellige
specialister og tegnestuer, hvor land¬
skabsarkitekt Sven-lngvar Andersson
stod for landskabsplanlægningen. Resul¬
tatet forelå som et forprojekt, der vises
her. Efter revision og godkendelse er det
blevet viderebearbejdet i Paris. Spreckel¬
sen og hans danske tegnestue har netop
nu afsluttet et års intenst arbejde i la
Défense, hvor projektering og forhand¬
linger er foregået i tæt samarbejde med de
franske partnere, 'Aeroport de Paris' og
Coyne & Bellier, der står for detailpro¬
jekteringen.

Grundstenen blev lagt 14. juli i år og
hensigten er, at bygningsværket skal kun¬
ne indvies i forbindelse med festligheder¬
ne omkring 200-året for den franske revo¬
lution i 1989, og det betyder, at råhuset
allerede står færdigt næste sommer. Byg¬
ningsanlægget er på over 200.000 kvm,
hvoraf 'kun' halvdelen udgør selve ku¬
ben, der indeholder et statsligt informa¬
tions- & kommunikationscenter samt et

planlægningsministerium. Resten udgør
hovedsagelig det kommercielle kommu¬
nikationscenter, der er placeret i bygnin¬
ger på kubens sider samt under det ni¬
veau, kuben er placeret på. Kuben er
godt 100 m udvendigt, og der er bygnings¬
anlæg incl. veje og metroer ned til 30 m
under det åbne fodgængerplan.

La Défense
La Défenseområdet er, set med danske
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øjne, et Manhattan-lignende forretnings-
og boligkvarter 6 km øst for den gamle
bykerne i Paris. Området ligger som af¬
slutning på den store Champs-Elysée ak¬
se, og kuben udgør selve afslutningen.
Det gør den dog kun i bygningsmæssig
forstand, idet hovedformens pointe er, at
den lader selve aksen passere frit igennem
og videre ud i det åbne landskab.

Samme arkitektoniske virkning er jo
tidligere udnyttet i selve triumfbuen, der i
godt vejr er synlig fra la Défense. Der er
således en klar og synlig integritet om¬
kring denne akse, og projektet til kubens
omgivelser og forplads udnytter og un¬
derbygger da også denne enestående si¬
tuation. Specielt i relation til kubens form
og dens funktion som internationalt kom¬
munikationscenter er aksen, og dens for¬
længelse har meget ren og smuk symbol¬
værdi.

Kort fortalt går arbejdet med denne
akse helt tilbage til Bernini, der med sine
romerske forbilleder efterlyste nogle kla¬
re linier og point de vue'er i det parisiske
bylandskab. Berninis kritik fik jo stor
gennemslagskraft, og det var le Notre,
der plantede de første alléer fra Tuile-
rierne til Rond Point.

En monumental og menneskelig opga¬
veløsning er både uvant og udfordrende,
da traditionerne er rige og la Défense-
området ret voldsomt. Men som et apro¬
pos til situationen skal det blot nævnes, at
der for eksempel gik mange år før
Champs-Elysée blev accepteret og brugt
af pariserne med begejstring.

Landskabsplanlægningen
Kuben og dens omgivelser er som nævnt
et klart symbol og indgår som landmark i
bybilledet på samme måde som Triumf¬
buen og Sacré Coeur. Kuben er åben i
mere end én forstand, idet dens enkle
form ikke stiller mange betingelser til
omgivende elementers udformning. Den¬
ne frihed er en arkitektonisk udfordring,
man som landskabsarkitekt sjældent mø¬
der. Formmæssigt mere sammensatte
bygværker lægger som regel store bindin¬
ger på sine omgivelser.

Men bygninger og pladser er jo heldig¬
vis ikke kun form, de er rammen omkring
dagligdagen for tusinder af mennesker,
hensigten med landskabsplanlægningen
er da også at skabe en menneskelig hver-
dagsramme, samtidig med at anlæggets
symbolværdier fastholdes.

Derfor indrettes kubens nære omgivel¬
ser med henblik på bekvemme passager
og behageligt ophold. Man føler sig veltil¬
pas på plateauet, i taghaverne og på par-
vis'ens (forpladsens) bekvemme sidde-
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1. Le Plateau. 2. Le Parterre. 3. Den store rampe mellem parvis og parterre. 4. Le Parvis.
5. Marmorvejen. 6. Skyer. 7. Lysstrålen. 8. Kanalen. 9. Kaskaderne.
■ 1. Le Plateau. 2. Le Parterre. 3. The large ramp between parvis andparterre. 4. Le Parvis.
S. The marble way. 6. Clouds. 7. The ray of light. 8. The channel. 9. The cascades.

pladser. Og fra parkeringspladser og me¬
trostationer vandrer man beskyttet og

oplevelsesrigt langs en kanal, i underjor¬
diske passager, i parvis'ens stærke solskin
eller i skærmtagenes skygge - alt efter
vejr, årstid eller lyst.

Derfor - med hensyn til den monumen¬
tale oplevelse - bevares parvis'en og par¬
terret hovedsagelig åbne. Man ser kuben
ligge på den store horizontale flade og
fornemmer sammenhængen med den sto¬
re akse. Fugernes retninger giver indtryk
af en stabil bund og en ubegrænset ud¬
strækning.

Derfor - med hensyn til funktionen
som »landmark« - må kuben kunne op¬
fattes fra så mange sider som muligt og
hvile præcist i bylandskabet. Fra Triumf¬
buen, fra landskabet i vest, fra omgivel¬
sernes fodgængerstier og fra flyvemaski¬
ner skal man kunne genkende det særpræ¬
gede »landmark« og derved blive klar
over, hvor man befinder sig i det store
bylandskab.

Derfor - med hensyn til symbolfunktio¬
nen - må kuben ikke bare have en klar
relation til de nære omgivelser, men også
udtrykke en afstand til alt andet menne¬
skeskabt. Der er et stort spring mellem
kubens dimensioner og de størrelser, man
finder omkring den - trapper, skærmtage,
lamper og mennesker. Derved får den
tanke næring, at det budskab som kuben
udsender, ikke bare når betragterens øj¬
ne, men når hele verden rundt. Hvad der
jo også er tilfældet.

Den, som aflægger Téte Défense be¬
søg, skal føle, at han befinder sig i et af det
parisiske landskabs fokuseringspunkter,
han skal kunne betages af monumentets
styrke og intellektuelle udstråling, og han
skal trives på stedet.

Kubenstaghaver
Taghaverne skal kunne .opleves som svæ¬
vende grønne oaser. Her finder man inti¬
mitet og tropisk frodighed højt hævet
over den vidt udstrakte parvis.

Forbindelsen med det store anlæg mar¬
keres af, at parviens kvadratiske modul¬
net genfindes i form af striber af sort
marmor over den hvide marmorbefæ¬
stelse.

Beplantningerne samles i runde felter,
som støttes af 40 cm høje kanter. De
beklædes med polykrom keramik.

En stor del af planterne er slyngplanter
- kaprifol, vin, clematis - som snor sig
langs espaliertråde, der er spændt hori¬
sontalt over haverummene. Espaliertrå¬
de og -planter danner grønne loftflader
under det gitterværk af beton, som bryder
vinden.
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Enkelte rundinger udformes som bassi¬
ner. Lange keramikklædte trug indehol¬
der særlige beplantninger eller vand. Ro¬
ser, kaprifol, heliotrop og andre duftende
planter foretrækkes.

Plateauet

Plateauet udformes som vandrehal, vin¬
terhave, mødested. Her kan man mødes,
slappe af med en drink mellem planter, få
elementær information om anlægget, og
her kan man frem for alt føle, at man
befinder sig i anlæggets navlepunkt og i
den store akse.

Perforerede glasskærme giver læ for
vinden. Et arrangement af keramikklæd¬
te betonbjælker spænder fra det vestlige
parterre-plan, over trappen og ind over
plateauet. Det bryder vinden og bjælker¬
ne fungerer også som trug for vinterha¬
vens planter. På en del af plateauet dan¬
ner vertikalt udspændte ståltråde støtte
for slyngplanter.

Bænke, skærme og barer danner et
slangemønster med rige formvariationer
og muligheder for mange slags ophold.

Plateauets befæstelse er hvid marmor

med 2 cm brede striber af bronze, der
markerer anlæggets modulnet.

Parterret
Den åbne kube hviler på parterret, der er
hævet 1,6 m over parvis-planet. Parter¬
rets plan er helt horisontalt og befæstet
med 3.50 X 0.50 m store gråhvide beton¬
elementer. Elementerne samles i 14 x 14
m store kvadratiske felter. Fugerne mel¬
lem disse felter befæstes med mørkere
granitsten.

Den horizontale flade opnås, fordi af¬
vandingen finder sted under betonele¬
menterne. Den lyse farve opnås ved et
tilslag af knust marmor til betonen.

Befæstelsen tegner anlæggets primære
modulnet og mønsterets retning er be¬
stemt af Champs-Elysées akse. Derved
kommer befæstelsen til at fremhæve den
åbne kubes drejning.

Den store rampe

Højdeforskellen på 1,65 m mellem par¬
terret og parvis'en udformes som en ram¬
pe i hele parvis'ens bredde. Kuben gør et
stærkt indtryk når man går over rampen
fra det ene niveau til det andet. Rampens
fald er ca. 1:15. Rampens overgang til
parterret markeres med et tre meter bredt
bånd af hvid marmor.

Le parvis
Le parvis danner den store forplads, det
store festrum, og bindeleddet mellem den
åbne kube og de mangfoldige omgivelser.

Snit syd-nord i kuben.
■ Cross section south-north of the cube.

1:300

Perspektiv af taghaven.
■ Perspective ofthe roofgarden.

En af4 taghaver.
■ One offour roofgardens.
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Snit i kanalen.
■ Section of the canal.

1:300

Det er stedet, hvorfra man dels kan opfat¬
te anlæggets monumentale karakter og
særlige betydning, dels kan færdes frit'og
opholde sig i trivsel. Den centrale del
holdes fri. Den nordlige side begrænses af
en serie af skærmtage, den sydlige side
begrænses af en kanal. Hen over den åbne
flade løber en stribe af hvid marmor og en
linie af lys.

Le parvis befæstes på samme måde som
parterret og rampen, og den har samme
tekniske konstruktion.

Kanalen
Kanalen er anlæggets biologiske element.
Den er rammen om et rigt varieret plante¬
liv med elletræer som sammenbindende

og dominerende element. I træernes
skygge vokser efeu, bregner og alle de
planter, som hører til eliekrattet. Til trods
for, at de vokser på et betondæk trives de,
da den elementære forudsætning, vand¬
standen, let kan kontrolleres.

Kanalens bevoksning er et stykke natur
placeret inden for en klar ramme i det
kunstige miljø. Men kanalen er først og
fremmest et vandspejl, som spejler kuben
og de mennesker som bevæger sig langs
den.

De tekniske forudsætninger tillader en
vanddybde på 40 cm. Bredden er 14 m.
Kanalen, der er ca. 280 m lang, krydses i
den østlige del af en 10 m bred bro samt af
yderligere 2-3 mindre broer.

Kanalens tilløb ordnes som en stiliseret
kilde nærmest kuben på parterreplanet.
Højdeforskellen mellem parterret og par-
vis'en udformes som en trappekaskade i
kanalens fulde bredde. Trinene udføres i
sort granit og med bagfald, således at
trappen altid er dækket af vand.

Marmorvejen
Striben af hvid marmor er et sammenbin¬
dende led og den kan opfattps som et
symbol for kubens betydning. Man kan
færdes på marmorvejen som på en cere¬
monivej, men det ville være mere natur¬
ligt at krydse den og derved blive mindet
om stedets særlige dignitet.

Marmorvejen er 170 m lang og 9 m
bred. Den hvide marmor ligger hævet 10
cm over betonelementerne.

Skyerne, skærmtagene
Skærmtagene har både æstetiske og prak¬
tiske funktioner. Som uregelmæssige,
tætte skyer omgiver de den endegyldigt
og præcist formede kube og skaber di¬
stance mellem kuben og de omgivende
bygninger.

Skærmtagene beskytter mod vejrlig,
således at man kan bevæge sig langs par-
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vis'ens og parterrets sider også i dårligt
vejr. Om sommeren giver de skygge og
svale opholdsmuligheder. Siddepladser
og serveringssteder kan placeres under
skærmtagene. Den tekniske konstruktion
er et let gitterværk med overdækning af
sandblæst glas.

Lysstrålen
Over parvis'en, rampen og parterret og
gennem den åbne kube løber en tæt ræk¬
ke af lamper, der danner en stråle af lys.
Strålen, som begynder i øst i 6 m's højde
falder til 1 m dér, hvor den ændrer ret¬
ning. Derefter løber den i lige linie op til
endepunktet over den åbne kubes trappe
mod vest.

Denne stråle symboliserer anlæggets
kosmiske sammenhæng. Parterrets og
parvis'ens øvrige belysning er hovedsage¬
lig knyttet til skærmtagene. Yderligere
belysning må afprøves på stedet med den
hensigt at opnå den optimale afvejning
mellem den nødvendige belysning af fla¬
derne og den åbne kube på den ene side
og belysningsanlæggets virkning i den
rumlige komposition på den anden side.

Vestlige omgivelser
La Défense og den åbne kube ligger på en
bakke for enden af Champs-Elysées akse,
men åbner sig samtidig ud mod det om¬
kringliggende bebyggede landskab mod
vest. Tete de la Défense har som en

skulptur på en plads ingen for- eller bagsi¬
de, men fungerer og opleves fra alle sider.

Derfor er omgivelserne vest for byg¬
ningsværket ligeså vigtige som le Parvis
og sammenhængen med la Défense.

At planlægge en funktionel og æstetisk
sammenhæng med den vestlige del virker
måske uoverskueligt under de nuværende
forhold, men nogle generelle ønsker kun¬
ne måske støtte den konkrete byplanlæg¬
ning. Umiddelbart vest for kuben ligger et
stort ubebygget grønt område, der idag
består af kirkegårde, sportspladser og
arealer, som der endnu ikke er disponeret
over. På længere sigt kan man forestille sig
dette område udformet som en grøn,
træbeplantet og ubebygget park, der pri¬
mært ville blive benyttet af den nordlige
bydel. Samtidig ville man fra motorvejen
få en rolig, grøn og klar ramme om hele
La Défense. Set fra plateauet ville den
grønne flade være parvis'ens forlængelse.
Set fra vest ville den understrege Téte
Défense's markante placering.

Sven-lngvar Andersson, landskabsarkitekt mdl.
Medarbejdere: Jeppe Aagaard Andersen, land¬
skabsarkitekt mdl, Steen Høyer og Henrik Pøhls-
gaard, landskabsarkitekter.

1:4.500
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Bogomtale, noter

Landbrugsloven med kommentarer
Ginnerup Nielsen m.fl.: Landbrugsloven
med kommentarer. G. E. C. Gads Forlag.
Kbh. 448sider, indb. Pris 451,40 kr.

I en tid hvor landskabsarkitekterne bevæ¬

ger sig længere og længere ud i land¬
skabet, er det ikke kun de fysiske ram¬
mer, som ændrer sig, men i lige så høj grad
de administrative. Flere landskabsplan¬
læggere arbejder idag med kommunal
landskabsplanlægning, f.eks. har Sønder¬
jyllands amtsråd ligefrem opfordret de
enkelte kommuner til at udarbejde sådan¬
ne. Ringkøbing amt samarbejder i øje¬
blikket med Herning kommune om et
større pilotprojekt omkring kommunal
landskabspleje, som forestås af en land¬
skabsarkitekt- og en byplanarkitekttegne¬
stue. Derudover er der flere tiltag af
lignende beskaffenhed først og fremmest i
Jylland, men også på øerne er man så småt
ved at komme igang.

Landskabsplanlægning af en vis geogra¬
fisk udstrækning forudsætter en forholds¬
vis detaljeret registrering af det åbne
lands interesser omkring sektorerne jord¬
brug, fredning, rekreation, råstof, vand¬
indvinding og tekniske anlæg. Når man
dertil tager i betragtning, at to trediedele
af det åbne land anvendes til en eller
anden form for'jordbrug, er det naturligt,
at den rådgivende planlægger har et vist
kendskab til jordbrugserhvervene, land¬
brugsplanlægning og den basisdannende
lovgivning. Hertil kommer at der årligt
anvendes 2 milliarder kr. til landbrugs¬
byggeri, som også skal placeres i land¬
skabet. Derfor bliver begreber som jord¬
fordeling, arrondering, efterbehandling
til jordbrug, landbrugspligt, frie jorder og
samdrift for blot at nævne nogle, begreber
som planlæggere, der arbejder i landzo¬
ner, oftere og oftere støder på.

Landbrugsloven med kommentarer er
med til at klare disse begreber og er i det
hele taget et godt stykke værktøj for land¬
skabsplanlæggeren. Bogen er den første,
som har samlet og udførligt fremstillet
praksis inden for dette lovområde. Et
vældigt scoop er også fremstillingen af
forholdet mellem landbrugsloven og den
øvrige sektorplanlovgivning som zonelo¬
ven, naturfredningsloven, råstofloven og
kommuneplanloven'.

Bogen indledes med lovens motiver,
administrative foreskrifter m.v. og giver
på overskuelig, men alligevel fyldig vis
indsigt i jordlovsadministrationen, sags¬

behandling, klagemuligheder og aktind¬
sigt. Herefter gennemgås loven paragraf
for paragraf med kommentarer, samtidig
med at forfatterne giver deres bemærk¬
ninger til, hvad der forstås ved de enkelte
fagudtryk. Endvidere henvises til admini¬
strativ praksis, d.v.s. bekendtgørelser,
cirkulærer, domspraksis og anden lovgiv¬
ning. Det kan måske i første omgang
synes lovligt detaljeret og let uoverskue¬
ligt, men ved blot et par praktiske opslag
viser bogen sin styrke ved at være klar
brugbar uden for megen slåen frem og
tilbage. Endelig skal det fyldige stikords¬
register bag i bogen fremhæves.

Forfatterne er landbrugsattache Mo¬
gens Ginnerup-Nielsen, fuldmægtig John
Kjær, ekspeditionssekretær Christian Jør¬
gensen, Landbrugsministeriet og profes¬
sor Helge Wulff, Landbohøjskolen.

Eyvind Thorsen

Architectura 7

Arkitecturhistorisk årsskrift. Udgivet af
selskabet for Arkitekturhistorie. Søholm
park 1, 2900 Hellerup. I kommission hos
Arkitektens Forlag. København 1985. 104
s., ill. Prænumerantpris indtil 1. oktober
1985:115,-kr.

Det smukke årsskrift indeholder 5 af¬

handlinger om vidt forskellige emner
spændende fra Universitetet i Athen -

Christian Hansens græske hovedværk,
Store Godthåb - en frederiksbergsk land¬
ejendoms historie, Frederiksstadens Hav¬
nefront - om den kgl. Grønlandske Han¬
dels plads og Gule Pakhus til Ostra Ingel-
stad Kirke - en usædvanlig landsbykirke i
Skåne og endelig en afhandling af stor
interesse for landskabs læsere: G. N.
Brandt og Havekunsten - om den arkitek¬
toniske og den landskabelige have, skre¬
vet af Lulu Stephensen, kunsthistoriker,
og Hannes Stephensen, arkitekt. Land¬
skab bragte i nr. 2 1985 en afhandling om
G. N. Brandt af landskabsarkitekt Asger
Ørum Larsen, den samme som tidligere er
publiceret i Fra Kvangård til Humlekule,
Meddelelser fra Havebrugshistorisk Sel¬
skab nr. 14,1984, men med andre illustra¬
tioner. Anledningen var 40 året for G. N.
Brandt's død. I Architectura angives in¬
gen anledning, men Lulu og Hannes Ste¬
phensen siger selv i indledningen: »I det
efterfølgende er det ikke meningen at
gennemgå G. N. Brandts omfattende vir¬
ke, men blot forsøge at fremdrage nogle
af de grundlæggende kunstneriske tanker,
der afspejler sig i hans havekunst«. Her¬
ved supplerer afhandingen på udmærket
vis ovennævnte afhandling.

Første afsnit med overskriften Gartner
Brandt fortæller kort om baggrund, ud¬
dannelse, rejser og ansættelser, samt om
Brandts arbejdsmetode og ikke mindst
vigtigt, hvem han i kraft af sine opgaver
kom til at samarbejde med. Så følger en
gennemgang af samtidens brydninger og
en indgående redegørelse for de diskus¬
sioner og ideer, som fremkom i England i
slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen
af 1900-tallet om haveform og plantean¬
vendelse. Specielt fremhæves Robinson-
Blomfield polemikken og samarbejdet Je-
kyll-Lutyens som inspiration for G. N.
Brandt. Efter grundige analyser af
Brandts publikationsvirksomhed og have¬
planer gives i afsnittene Vækstprincippet,
Blomsternes sammenstilling og Havens or¬
ganisation en redegørelse for Brandts an¬
vendelse af de to hovedprincipper, det
arkitektoniske og det landskabelige samt
planternes sammenstilling.

ARCHITECTURA
Arkitekturhistorisk Årsskrift 1

Derefter følger en gennemgang af 4
Brandt haveanlæg, hvor kontrasten mel¬
lem det arkitektoniske og det landskabeli¬
ge dyrkes. Det er haven ved Svastica, en
ikke gennemført plan for Vintappergår-
dens have, den historisk-botaniske have i
Vordingborg og Marienlyst Slotspark.

Landskabelige elementer fra det dan¬
ske kulturlandskab, grøfter og hegnene
m.fl. og elementer hentet i ældre dansk
havekultur fremhæves med udgangspunkt
i Brandts egen have. Artiklen slutter med
G. N. Brandts tanker om brugen af en
have og de 5 vigtigste synspunkter, man
bør iagttage ved anlæg af en have. Af¬
handlingen er velillustreret med planer,
perspektiver og sort/hvide fotos, de fleste
taget af C. Th. Sørensen. En fyldig note¬
fortegnelse, hvortil der henvises i teksten,
fuldender afhandlingen. Jette Abel
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Biplanteflora
Finn Christensen: Biplanteflora. L.
Launsø. Farvergade 2. 1463 Kbh. K. (01)
12 57 74. 92 s., ill. Pris 126 kr.

Biplanteflora er en udmærket lille hånd¬
bog for alle, der beskæftiger sig med at
udarbejde planteplaner for skov, park og
have. Plantes der for bierne, plantes der
også for fugle og dyr, idet floraens pro¬
duktion af frugt og bær øges. Når ældre
mennesker ofte hævder, at æblerne var
sødere før i tiden, er det ikke engang løgn,
siger biavlerne. De fremhæver, at en æb¬
leblomst for at være fuldbestøvet skal
have mindst 16 bibesøg, men så bliver
æblet også både større og sødere. Det
samme gælder selvfølgelig for andre
frugter.

Biplanteflora indeholder beskrivelse af
256 planter, både vilde som dyrkede, og
såvel træ- som urteagtige vækster, der er
gavnlige for bierne. Planterne beskrives i
tekst og farvefotos og er samlet i afsnit
efter voksesteder: skov, hegn m.m.

I en såkaldt biplantekalender har for¬
fatteren ud fra egne optegnelser og erfa¬
ringer samt litteratur samlet oplysninger
om planternes ydeevne af pollen og nek¬
tar, blomstringstid m.m. En spredning af
blomstringen giver fødemuligheder hele
sæsonen. Bierne henter deres livsnødven¬

dige proteiner i pollen, og pollen med høj
foderværdi (det kaldes i bogen positiv
biologisk værdi) som f.eks. hvidkløver
giver en bifamilie bedre overvinstrings-
muligheder.

Endelig indeholder bogen også en kort
beskrivelse af udviklingen fra, at man
hentede honning fra bierne i skovens hule
træer til det at holde bier i stader som
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Lokalplanlægningen og landskabet
- kommentartil Dennis Lund

Dennis Lund har i Landskab nr. 4 1985
omtalt min undersøgelse af landskabets
inddragelse i lokalplanlængingen belyst
ved 20 kommuners lokalplanpraksis gen¬
nem 2 år. Tak for det.

Som enhver anmelders gode ret har DN
valgt sit eget udgangspunkt (byplanlægge¬
rens) og kommer på det grundlag med
nogle personlige vurderinger om rappor¬
tens relevans og værdi. Helt i orden.

DN har herudover nogle konkrete be¬
mærkninger og kritikpunkter, som jeg
finder urimelige og derfor ønsker at kom¬
mentere.

For detførste mener DN, at undersøgel¬
sen er for omstændelig. Der er anvendt
for megen »teknik«, rapporten er blevet
»et register fremfor en analyse og vejled¬
ning«. Konkret hævdes det, at jeg har
brugt for mange kræfter på »... at udvælge
20 kommuner og 160 lokalplaner« samt
»... at der bruges for megen tid på at lade
hver eneste udvalgt lokalplan krydsforhø¬
re af et spørgeskema med 400-500 enkelt¬
spørgsmål«. Jeg generaliserer jo alligevel
ikke.

Rent bortst fra, at jeg er forundret over
DN's tilsyneladende indsigt i, hvor mange
»kræfter« og hvor megen »tid« jeg har
brugt til hvad, har jeg følgende at føje til
denne del af kritikken: der har ikke været

anvendt noget »spørgeskema« med 400-
500 enkeltspørgsmål. Grundlaget for ind¬
samlingen af information har været et
registreringsskema bestående af ialt 70
hovedspørgsmål (foruden plads til kvali¬
tative beskrivelser og vurderinger). Til
disse »spørgsmål« (under halvdelen er
egentlige spørgsmål anvendt ved inter¬
views) er der én, eller i mange tilfælde
flere registreringsmuligheder. Det er til¬
syneladende disse muligheder DN omta¬
ler som »enkeltspørgsmål«, hvad der na¬
turligvis er noget vås. Der er heller ikke
tale om nogen udvælgelse af lokalplaner,
hvilket faktisk er ret centralt. Inden for de
20 kommuner, har jeg undersøgt alle lo¬
kalplaner, som ikke er enten rene beva¬
ringsplaner eller vedrører emner, der ikke
har med landskabet at skaffe.

Hvad angår udvælgelsen af de 20 kom¬
muner anvendes der i selve rapporten,
altså inden for de 120 sider, DN angiver at
have læst, omkring 1 Vz side på at gøre rede
for grundlaget bag udvælgelsen, hvortil
der i bilagsdelen er føjet en mere detalje¬
ret beskrivelse på ca. 8 sider. Det er
åbenbart for meget for DN. Men selv om
jeg ikke generaliserer til landet som hel¬
hed, er det vel ikke ligegyldigt, hvilke
kommuner der er valgt og hvordan - vel

heller ikke for læseren. Derfor har jeg
redegjort for udvælgelsesgrundlaget, men
også fordi, at jeg har ønsket at udgive
rapporten, som en undersøgelse i sin hel¬
hed, dvs. inklusive teori- og metodebe¬
skrivelse. Undersøgelsen er en af de
første, der omhandler planlægningens
indhold, og derfor har jeg følt det relevant
at udsende undersøgelsen i en samlet
fremstilling.

Det andet konkrete kritikpunkt vedrø¬
rer spørgsmålet om lokalplanlægningen
som middel til sikring af kvalitet. Jeg gør
mig ifølge DN »... mange tanker om
forholdet mellem kvalitet og kvantitet i
relation til landskabet. Men sagen er, at
det længste man kan nå, er at sikre at
lokalplanen afkræver politikeres, bygher¬
rers og brugeres stillingtagen til de land¬
skabsmæssige forhold inden for det aktu¬
elle planområde«.

Hvorfor dette men? Jeg er fuldstændig
enig, som det iøvrigt fremgår af adskillige
afsnit i teksten. To eksempler fra det
afsluttende kapitel:

»Den kommunale lokalplanpraksis vil
efter min vurdering kunne forbedres væ¬
sentligt, hvis planlæggerne i højere grad
gjorde sig overvejelser om, hvilke kvalite¬
ter, funktionelle og æstetiske, der ønskes
for det fremtidige område - og hvorledes
lokalplanen kan bidrage til sikring af dis¬
se. Vurderinger af planområdets mulighe¬
der og begrænsninger bør sammen med
eksisterende og eventuelt fremtidige bru¬
geres behov og ønsker indgå som vigtige
forudsætninger i disse overvejelser.« (S.
115.) Og tilsvarende to sider længere
fremme, hvor jeg vurderer kommune¬
planlovens lokalplanbestemmelser og
ikke finder grundlag for at foreslå større
ændringer:

»Dog mener jeg, at man kunne overve¬
je at indføje et krav om beskrivelse af de
eksisterende forhold, suppleret med en
vurdering af planens konsekvenser.«

Selv en sådan stillingtagen sikrer imid¬
lertid ikke at området udvikler sig kvalita¬
tivt positivt - også her er jeg enig med
DN. En vurdering af dette forudsætter en
plan-virkelighed-undersøgelse (i modsæt¬
ning til en virkelighed-plan-undersøgelse
som der her er tale om). En eventuel 2.
del af Lokalplanlægningen og landskabet
kunne omhandle dette problem.

Jørgen Primdahl

Generalsekretær for IFLA

Landskabsarkitektforeningens (DL) re¬
præsentant i International Federation of
Landscape Architects: IFLA, lektor Jette
Abel, Landbohøjskolens afdeling for Ha¬
ve og Landskab, er af IFLA's Grand
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Council valgt som organisationens gene¬
ralsekretær for en kommende 2-års

periode.
For at sætte udnævnelsen lidt i relief

kan det tilføjes, at IFLA, med over 10.000
medlemmer, er en verdensomspændende
organisation for landskabsarkitekter, der
ledes af et forretningsudvalg bestående af
8 personer - nemlig præsident, vicepræsi¬
dent, 3 regionale præsidenter, generalse¬
kretær, kasserer og den sidst afgåede præ¬
sident.

Fra IFLA's Constitution, vedtaget i
1979, refereres generalsekretærens an¬
svarsområde, som organisationen tilsyne¬

ladende kun har kunnet forestille sig vare¬
taget af en mand. For egen regning har
fagsekretæren derfor tilladt sig at tilføje
she i teksten, hvor det forekommer
aktuelt.

The Secretary-General shall be the general
administrative officer of IFLA, responsib¬
le for all correspondence with its members,
together with its archives.

He/she shall carry out the duties of Sec¬
retary for all meetings of the Grand Coun¬
cil and the Executive Committee, and be
responsiblefor the minutes ofall meetings.
Minutes of all such meetings, shall be
recorded in English and French and regi¬
stered in sequence in a book with number¬
ed pages. All minutes shall be signed by the
President and countersigned by the Secre¬
tary-General.

He/she shall present an annual report to
the Grand Council on the activities of
IFLA and the Executive Committee.

He/she shall be responsible for the ob¬
servance of the Constitution and its By¬
laws.

He/she shall in case of emergency take
over the duties of Treasurer, pending any
election to fill that office.

The Secretary-General shall be elected
by the Grand Council for a period of two
years. He/she may be re-elected for no
more than two further terms of two years
each.

His/hers period ofoffice shall not coinci¬
de with that of the President in order to
ensure continuity in administration, unless
the Secretary-General be elected President
and vice-versa. Karen Permin
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Udstillingen Grona Gården
Indtil 29. september vises i Form Design
Center i Malmø en lille udstilling »Grona
Gården« iscenesat af Ulla Molin. Den
svenske have- og indretningsarkitekt Ulla
Molin, der nu er 75 år, var i mange år
redaktør af tidsskriftet »Villa och Hem i

Sverige« og havde sidst i tredserne i Hel¬
singborg en forretning med navnet »Gro¬
na Gården« der på en gang var rådgiv¬
ningscenter for havefolk, udstillingscen¬
ter med skiftende arrangementer for såvel
læg- som fagfolk, som salgssted for kvali¬
tetsvarer med relation til planter: kruk¬
ker, kander, vaser, værktøj, udemøbler,
læhegn, belægningsmaterialer m.m. Om
udstillingen siger Ulla Molin bl.a.:

»Innan jag ger upp definitivt ville Form
i Malmo på något sått upprepa vad Grona
Gården i Helsingborg innebar. Tidigare
hade jag också gjort utstållningar kring
våxtlighet på både gamla och nya Form.
Under tiden hade husen kring Forms gård
restaurerats och gården stensatts med kul¬
lersten och gatsten i antikvarisk anda rakt
uppoch ner och en kastanj planterats. Hus
och gård hyr Form av Malmo stad som
forbehållit sig att disponera gården for
konserter och teater.

Men vad gor man på en stensatt gård
dår av antikvariska skål inte en sten får
rubbas? Signe Persson-Melin hade tidiga¬
re gjort krukor och fågelbad i lera och
eternit, men all tillverkning år nu nerlagd.
Jag måste få något nytt och låtthanterligt at
lågga ovanpå all stenen.

Låttbetong, betong och plåt fick det
handia om. På en byggmarknad hittade
jag skorstensmantlar och ror i Leca och
betong. De fick ge svaret. Signe fick kon¬
takt med ett plåslageri och ett gjuteri.
Murar fick ge den slutliga losningen, en
uppdelning av gården. Den svarta bark¬
mullen som år dekorativ och dessutom
håler fukt fick ge andra oar, ovanpå ste¬
nen, for losa krukor. Muren kan också bli
en trådgårdsmojlighet for alla gamla och
alla med dålig rygg. På muren kan låggas
en bank, och en serveringsbånk vid en
vågg intill en uteplats år en tillgång. Men
de skall vara utforda som gott hantverk.«

Ulla Molin har i mange år samarbejdet
med formgiveren Signe Persson-Melin,
der på udstillingen viser plantebeholdere i
aluminium og bronze.

Ulla Molin arbejder for tiden på en
bog, hvor hun med udgangspunkt i sin
egen have vil videregive de haveoplevel¬
ser, hun selv har haft mest glæde af.

Udstillingen i Malmø er beskeden, men
har sit fortrin ved på det lille areal at vise,
hvad der kan opnås med enkle, men ud¬
søgte midler. al

1. Fuglebad i blåtonet beton. Design Ulla Stene
Eksamensarbejde fra Kunstfack i Stockholm
Ikke iproduktion.
2. Lette skærmende hegn af hhv. hvidstrøgn
trekantede lister, tonkinstokke og bambus.
3. Trellelignende arbejdsbord/bænk. Det arbej
dende havemenneske prioriteres højt af Ulli
Molin: med smukt udformede og velfungerendi
redskaber skal havearbejdet være nydelse oy
fornøjet leg. Bord og hegn ved Anders Molin.
4. Betonstolen »Konkret« med armlæn i alumi
nium er mere skulptur end stol. Design Jona.
Bohlin, fremstillet i hundrede nummereredt
eksemplarer.

Ulla Molin foretrækker i sine arrangementet
ofte duftplanter som heliotrop, tobak, lavendel
Disse planter placeres specielle steder i haven
ved trappen, ved indgangen eller her som e
tæppe under siddepladsen.
5. Plantebeholdere i aluminium med sølvgri
pil. Design Signe Persson-Melin. Beholdernt
kan købes eller bestilles i Form Design Center.

■ 1. Bird bath in blue tinted concrete. Desigr
Ulla Stene. Exam work from Kunstfack ir
Stockholm. Not in production.
2. Light fencing made from white painted trian
gular wooden strips, tonkin poles and bamboo.
3. Work table/bench. The working gardendei
has a high priority for Ulla Molin: gardening
should be an enjoyable and amusing game with
the help of well designed and functional equip
ment. Table andfence by Anders Molin.
4. The concrete chair »konkret« with alumini¬
um arms is more a sculpture than a chair.
Design Jonas Bohlin, manufactured in a hund¬
red numbered examples. Ulla Molin often uses
aromatic plants in her arrangements - heliotro¬
pe, tobacco, lavender, etc. These plants art
located in special places in the garden: by the
steps, at the entrance or here, as a carpet undei
the sitting area.
5. Plant containers in aluminium with silver-

grey willow, design Signe Persson-Melin. The
containers can be bought or ordered from Fo¬
rum Design Center.

1

LANDSKAB 6 ■ 1985



Form Design Center. Lilla Torg. 20314
Malmø. Telf. 040-103610. Åbent, ti., on.,
fr. 11-17. To. 11-20. Lø. 10-16. Sø. 12-
16. Ma. lukket. Indtil 29. september.

5
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Summary

The Future of Tivoli-Friheden, p. 129
In February 1985, Århus Council, in co¬
operation with The Danish Architects
Association, arranged a public ideas com¬
petition for the future of Tivoli-Friheden.
The majority of the submitted projects
based their proposals upon maintaining
or extending the existing use as an amuse¬
ment park. A few proposals suggested a
range of supplementary functions of
»playland« character. Finally, there were
two projects which proposed that Tivoli-
Friheden be built up around situations
from H. C. Andersen's adventures or

situations inspired by Nordic mythology.
The winning entry was submitted by

architect Lis Hansen, Copenhagen. The
goal of the submission was to create an
amusement park where dream and real¬
ity, nature and man's nature can meet - a
place where the borders between enter¬
tainment, study and exhibition are bro¬
ken. In a convincing way, the submission
contains different layers of experiences
and environments which build upon an

interplay between existing and new build¬
ings, a system of through-axes, paving
and planting, which is preserved in a
talented way. The project is distinguished
for its inspiring and festive content which
carries on the best Tivoli traditions, both
in conception and detail. The important
existing buildings are preserved and plac¬
ed in a new exciting relationship.

Møllemosen
- A Wet Area Project in Ballerup, p. 136
By Mogens Lock Hansen and Thorkil
Bejer
Throughout the 1970's, there was a grow¬
ing concern, all over the country, for the
decline in the number of fresh water
habitats. This led to a change in the
nature conservancy legislation in 1978
with the addition of rigorous provisions
for conservation of fresh water sites as

invaluable habitats for flora and fauna
and as elements in the landscape.

Ballerup Municipality, which is relati¬
vely well provided with wet areas, decid¬
ed, in 1983, to carry out a wet area project
with the intention of improving and main¬
taining wet sites in the municipality and to
create usefull and interesting work for the
unemployed. Møllemosen is 20 hect. in
area, comprising c. 3 hect. of clear water,
6.5 hect. marsh and forest and 10.5 hect.
of grass. The primary objective for Mølle¬
mosen is to create and preserve a natural
open space area with a wealth of indige¬

nous plants and animals combined with
recreational uses. Two teams of 6 unem¬

ployed started work in the winter of 1984-
5. All the coniferous trees and a large part
of the scrub-like willow vegetation was
cleared in the western section of the
marsh whilst selected trees like birch,
maple and alder were preserved.

The meadow in the western part of the
marsh is grazed by sheep. The grazing
intensity will be lower in the first years - c.
10 head per hect. Depending upon the
ability of the sheep to keep woody plants
and shoots back, a manual clearance will
be necessary every 3-5 years.

After acceptance of the final mainte¬
nance plan, a work description was com¬
piled with directions for specific care ope¬
rations in the field.

Téte Défense

Landscape Planning, p. 142
By Sven-Ingvar Andersson
In April 1983, President Mitterand reach¬
ed a decision on the competition for Téte
Défense. The president's choice was
arch. Johan O. V. Spreckelsen who, in
co-operation with Eng. Erik Reizel, had
designed »the open cube« - The trium¬
phal arch of mankind«. Prior to this, the
panel of judges and experts had thorough¬
ly and systemmatically examined the over
400 projects submitted to the competi¬
tion. Of these, 4 were chosen for the final
judgement phase. The President has since
followed the course of work.

From the summer of 1983 until March
1984, Spreckelsen and Reizel continued
sketch design and calculation work. The
job became an exciting co-operative ef¬
fort between different specialists and
drawing offices where landscape architect
Sven-Ingvar Andersson was responsible
for landscape planning. The result was a
project, which after revision and appro¬
val, was continued in Paris. Spreckelsen
and his Danish drawing office have now
completed one year of intensive work in
la Défense where project work and nego¬
tiations have been carried out in close
collaboration with the French partners,
»Aeroport de Paris« and Coyne & Bel-
lier, who are responsible for detail project
work.

It is certain that the building complex
will be inaugurated in connection with the
bi-centennial of the French Revolution,
in 1989, so that the Town Hall will already
be completed next year. The building
complex is over 200.000 m2 in area, where
»only« half of it is the cube itself contain¬
ing a national information and communi¬
cations center and a ministry of planning.

The rest of it houses mainly the commer¬
cial communications center which is loca¬
ted along the sides of the cube and under
the level the cube rests upon. The cube is
over 100 m. on the outside and there are

building lay-outs, including roads and un¬
derground railways, down to 30 m. under
the open pedestrian level.

Seen with Danish eyes, the la défense
area is a Manhattan-like commercial and
housing district, 6 km. east of the old
Paris town center. The area is located at
the end of the great Champs-Elysée axis
where the cube forms the conclusion. But
this is only in a building sense as the point
of the overall form is that it lets the axis
pass freely through and out into the open
landscape.

The surroundings around the cube are
designed to provide convenient passages
and pleasant recreative places. One
should feel comfortable on the plateau, in
the roof gardens and in the sitting areas at
the entrance area. From the car parks and
metro stations one can wander protected,
through a wealth of experiences, along a
canal, in underground passages, in sharp
sun in the entrance area or in the shadow
of the roof screens - depending on wea¬
ther, season or whim. The entrance zone
and the parterre are kept open so that the
cube can be seen on the vast horizontal
surface and so that the connexion to the
great axis can be appreciated. The direc¬
tion of the joints give an impression of a
stable base and unlimited distance. The
plateau is designed as a lobby, winter
garden, meeting place. It is paved with
marble with 2 cm. wide bronze strips
which indicate the module net.

The open cube rests upon the parterre
which is raised 1,6 m. over the level of the
entrance zone. The parterre level is hori¬
zontal and is paved with 3.50 x 3.50 m.
grey-white concrete elements. The diffe¬
rence in level between the parterre and
the entrance level (le parvis) is taken up
by a ramp in the full width of the parvis.
Le parvis forms the large entrance area,
the great banquet hall and the connecting
link between the open cube and the va¬
ried surroundings.

The marble way is 170 m. long and 9 m.
wide. The strip of white marble is a
connecting link and should be regarded as
a symbol for the significance of the cube.

The canal is the biological element of
the scheme. It is the framework for a rich,
varied vegetation with alder trees as the
binding and dominant element. The canal
is primarily a mirror which reflects the
cube and the people who pass along it.

Jeremy Dean
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Efterårets arrangementer på Fyn

Danske Arkitekters Landsforbund, afde¬
lingen for Østifterne, Danske Landin¬
spektører, Fyn, Dansk Ingeniørforening,
afd. for Fyn, Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, Foreningen af byplan¬
læggere, Byplanteknisk Selskab - under
Ingeniørsammenslutningen, Vej- og
byplanforeningen under Dansk Ingeniør¬

forening, Arkitektsammenslutningen,
Fyn arrangerer foredrag/ekskursion med
følgende emner i efteråret 1985:

Mikrodatamaten som tegneredskab
Mikrodatamaten er ved at finde indpas

i de små virksomheder. Her anvendes den
til tekstbehandling, bogholderi og andre
administrative funktioner. Arkitekt Per
Jacobi har i mange år brugt datamater til
at tegne med. Med dias viser han eksemp¬
ler på, hvordan mikrodatamaten også kan
anvendes som »skitseblyant«. Onsdag den
25. september 1985 kl. 19.30 på OF, Jern¬
banegade 20.
Arkæologi og anlægsarbejder

I naturfredningsloens § 49 er det anført,
at hvis man under et jordarbejde støder
på fund fra fortiden, skal det anmeldes til
rigsantikvaren, inden arbejdet fortsættes.
De senere års store anlægsarbejder på
Fyn har givet stiftsmuseet meget at arbej¬
de med. Museumsinspektør Jørgen Jacob¬
sen vil fortælle om dette arbejde ledsaget
af lysbilleder. Mandag den 21. oktober
1985 kl. 19.30på OF, Jernbanegade 20.

EDB i trafikplanlægningen
EDB bruges mere og mere inden for

alle områder. Inden for trafikplanlægnin¬
gen opdages stadig flere emner, hvor
EDB med fordel kan anvendes. Afde¬
lingsingeniør Sven Krarup Nielsen, Vejdi¬
rektoratet vil fortælle om EDB-mulighe-
der inden for arbejdet med: - trafikmo¬
deller - uheldsregistrering - trafiktællin¬
ger - vejvisning osv. Tirsdag den 5. no¬
vember 1985 kl. 19.30på OF, Jernbanega¬
de 20.
Sevilla og arkitektur

Gammel spansk kultur blandet med
mauriske påvirkninger har præget Sevillas
(423.000 indbyggere) planlægning og ud¬
formning. Planlægningschef Jesper Har¬
vest, Odense kommune vil ud fra et studie¬
ophold i Sevilla fortælle om byens udvik¬
ling og vise dias, som illustrerer planlæg¬
ning og kultur. I forbindelse med arrange¬
mentet bliver der mulighed for også at
»smage på de spanske traditioner«. Til¬
melding senest fredag den 29. november
på tlf. (06) 12 16 77, lokal 30. Tirsdag den
3. december 1985 kl. 19.30på Odense Slot.

a Agro-kemi a/s-derstår viden bag navnet.'

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02) 45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 11 63 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, tell. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26, 8260 Viby J, tell (06) 28 15 11

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, tell (08) 17 35 66

BAYER

Agro-kemi
-er rådgivning
og vejledning.

Agro-Kemi - en uundværlig rådgiver for den grønne
sektor, når effektive totalløsninger skal opnås.

Agro-kemi - en uundværlig rådgiver for den grønne sektor, når
effektive totalløsninger skal opnås.
En kontakt til institutionsafdelingen er både gode råd og tips -
men også meget mere.
Ring til institutionsafdelingen eller til et af vore salgskontorer.
Vi anviser nærmeste forhandler.
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cciro-Unc
Design: Kristina Christensen, arkitekt M.A.A.
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Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel
Vordingborgvej 11,4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

New Life to the Cities
Alia landskapsarkitekter i Europa år
vålkomna att deltaga i ett seminarium i
Kopenham i augusti 1986 och inbjuds
samtidigt att deltaga i en idétåvling.

I augusti 1986 arrangerar de nordiska
låndernas forbund for landskapsarkitek¬
ter gemensamt ett seminarium i Kopen-
hamn. Seminariet skall ha temat »New
Life to the Cities«. Seminariet kommer
att omfatte forelåsningar och studiebesok
men åven grupparbeten.

En central del i seminariet blir en

idétåvling med temat »New Life to the
Cities«. Inkomna tåvlingsforslag får bilda
en utstållning. Seminariedeltagarna får
diskutera ideerna i grupp. En jury kom¬
mer att vålja ut och prisbelona de basta
forslagen under tiden for seminariet.

Tåvlingsprogram rekvireras mot en av-
gift av 50 dkr. från: »New Life to the
City«, DL, Gammeltorv- 22, P O Box
2172,1017 København K/Denmark. Pho¬
ne: (0)1 -15 33 66.

Anmålan till tåvlingen sker automatiskt
genom bestållningen av program. Tåvlin¬
gen år oppen for alla landskapsarkitekter i
Europa samt studerande på landskapsar-
kitektskolor. Vi ser gårna att tåvlingsfor¬
slag kommer från alia skolor for land¬
skapsarkitekter i Europa forutom alla
forslag från kontor och enskilda personer.

Alla insånda forslag bedoms, dvs tåv-
lande måste inte deltaga i seminariet. Alla
tåvlingsdeltagare åger rått att deltaga i
seminariet, dvs åven sådana som ej år
medlemmar i forbund anslutna till IFLA.

Deltaga i seminariet får man gora åven
utan att ha låmnat in bidrag till tåvlingen.

Valkommen till Danmark i augusti 86.

8231
Kombination
med ryg/
uden ryg

n cl n n n n r
rrrrn ri nrrj

8252
Garderobestativ
enkelt

Bent Søndergaard Parkmøbler
Sydvestvej 115-119
2600 Glostrup tlf.: 02-63 26 99



Grønne enge- men hvor længe?
Danmarks enge er truede. Hvert år for¬
svinder der engområder - for altid. De
opdyrkes, gror til eller omdannes til andre
formål. Er engene først forsvundet, bliver
de ikke senere genskabt.

Med brochuren »Grønne enge - men
hvor længe« vil de grønne naturorganisa¬
tioner samlet i Det grønne Kontaktud¬
valg, fortælle om engene og de trusler,
som er rettet mod dem. Samtidig ønsker
Det grønne Kontaktudvalg at fremlægge
forslag til løsninger på problemet.

Flere naturtyper er allerede under en
vis beskyttelse af naturfredningsloven.
Som hovedregel gælder, at vandløb, søer,
moser, heder, strandsumpe og strandenge
kun må ændres efter tilladelse fra fred¬

ningsmyndighederne. De afgræssede en¬
ge har ikke alle en tilsvarende beskyttelse.
De er især truet af afvanding, overgødsk¬
ning, opdyrkning og tilgroning.

Engen har ikke kun biologisk, men
også kulturhistorisk stor betydning. En¬
gene er skabt af mennesker for op til flere
tusind år siden. På engen høstede bonden
sit hø. Både på engene og på de øvrige
varige græsgange (overdrevene) gik
husdyrene. Høslæt og især græsning er

vigtigt for en fremtidig pleje af de enge,
som i dag er truede.

Brochuren er udgivet af Det grønne
Kontaktudvalg i anledning af kampagnen
i 1985 for bevarelse af ferske enge og
overdrev. Det grønne Kontaktudvalg re¬
præsenterer over 300.000 medlemmer fra
følgende organisationer:

Biologforbundet, Geografforbundet,
Greenpeace/Danmark, Danmarks Natur¬
fredningsforening, Dansk botanisk For¬
ening, Dansk geologisk Forening, Dansk
ornitologisk Forening, Entomologisk
Forening, Foreningen til dyrenes Beskyt¬
telse, ICBP/dansk sektion, Naturhistorisk
Forening Sjælland, Naturhistorisk for¬
ening for Lolland-Falster, Naturhistorisk
forening for Bornholm, Natur og Ung¬
dom og Verdensnaturfonden.

Kursus i pleje af historiske haver
The administration to preserve and culti¬
vate the castles, gardens and lakes in
Bavaria, situated in the Nymphenburg
Castle in Munich and financially support¬
ed by the E.C. will organize a practical
course for gardeners in »Cultivation of
historical gardens«.

The course will be held from 1.2.1986
until 30.7.1986. The participating garde¬
ners will acquire within this period know¬
ledge about special problems of cultiva¬
tion of historical gardens and parks during
their practical course in the administra¬
tion office (about 50% of the time) as well
as in the parks (about 50%). We would
like to underline that the practical course
has no school-caracter.

Several excursions to the famous histo¬
rical gardens and parks in Bavaria will be
organized to demonstrate on site all pro¬
blems about cultivation and preservation.

The E.C. will support those who are by
profession gardeners and citizens of mem¬
ber countries of the E.C. by scholarships.
Accomodations will be free of charge for
the participating gardeners, a maintenan¬
ce allowance of DM 500,- per month will
be paid. Knowledge of either English,
French or German language is condition.

Gardeners, interested in participating in
the mentioned practical courses should
forward a brief letter ofapplication before
31st oct. 1985 to Bayerische Verwaltung
der Staatlichen Schldsser, Garten und Se¬
en. - Gårtenabteilung, Schlofi Nymphen¬
burg, D 8000 Miinchen 19.

A SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container-klump- barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

IliMii'ili ISavn I
TlWW'l-V i('(>\llHlll(>Klu»l(>

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206, 6051 Alminde, tlf. 05 • 55 23 60
_ Forretningsfører John Moorhouse

ill IHl øst for Storebælt: Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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Messer i Køln, 6.-9. november 1985
»Areal« - International Trade Fair for

Design, Equipping and Care of Amenity
Areas will have its premiere in Cologne.
Around 150 exhibitors, one in four from
outside Germany, will be presenting ma¬
chinery, equipment, products and servi¬
ces for the design and cultivation of parks,
open spaces and amenity areas, »areal« is

being organized by the KolnMesse, its
patron is the LAV - Agricultural Machi¬
nery and Tractor Association in the
VDMA - Association of German Machi¬
ne and Plant Industries. The fair will be
held under the auspices of the German
Convention of Municipal Authorities.

The »areal Symposium '85« will run
under the motto »The design of landscape
and open spaces - practical advice based
on practical experience« and will include a
series of seminars.

»Areal« has selected the field of »Tree
care« for special attention and will feature
it prominently within the comprehensive
international range. The event also devo¬
tes a wide area to greenery on roofs and
walls.

Around 15,000 trade visitors from 40
countries are expected to attend the 9th
s+b - International Trade Fair for Sport,

Swimming Pool and Leisure Facilities.
Around 350 firms will participate at s+b,
exhibiting a complete range of sport,
swimming pool and leisure facilities in¬
cluding engineering, equipment and fitt¬
ings. The IAKS (International Working
Group for the Construction of Sport and
Leisure Facilities).

Utemiljd
Ingemar Tengwall har av hålsoskål
låmnat sin befattning som forbundsdi-
rektor och VD for STAFs Service AB
samt redaktorskapet for tidskriften Ute-
miljo.

Interimistiskt uppråtthålls VD-befatt-
ningen av Lena Larsson och Utemiljos
tekniske redaktor, Nils Osterberg, svarer
for tidningen.

Landskabsarkitekt
I teknisk forvaltning, stadsgartnerens afdeling, er en
stilling som landskabsarkitekt ledig til besættelse
snarest muligt.

Ansøgere med eksamen fra Landbohøjskolens linie
for have og landskab eller tilsvarende uddannelse vil
blive foretrukket, ligesom der vil blive lagt vægt på
ansøgerens praktiske erfaring og evne til samarbejde.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende
overenskomst mellem FKKA og DJVK.

Arbejdet omfatter skitsering, projektering og økono¬
misk styring afdiverse anlægsarbejder i kommunens
parker og anlæg samt ved kommunale institutioners
friarealer. Endvidere tilrettelæggelse af naturpleje,
faglig rådgivning i forbindelse med lokalplanarbejde
samt sagsbehandling i øvrigt.

Yderligere oplysninger vil kunne las ved henvendelse
til stadsgartner Johs. Haugstrup, tlf. 01-6321 21 lok.
2361.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidlige¬
re beskæftigelse sendes senest den 1.10. 1985 til

Centofte Kommune
Teknisk forvaltning
Bernstorffsvej 161
Rådhuset
2920 Charlottenlund

A 44



Redaktør: Annemarie Lund, landskabs¬
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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬
speditionstid for bilagsmateriale ca. 6
dage.

Konkurrence om en skole i Høje-
Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune har i samarbej¬
de med Byggeriets Udviklingsråd og
Danske Arkitekters Landsforbund ud¬
skrevet en offentlig projektkonkurrence
om udformningen af en 2-sporet folke¬
skole i den nye boligbebyggelse - Tors-
torp - i Høje Tåstrup. Konkurrencen har
til formål at danne en oplevelsesrig ram¬
me om den daglige undervisning, der skal
medvirke til at skabe mulighed for en
mere helhedspræget dagligdag for specielt
eleverne i de første klassetrin.

I erkendelse af at omfanget af byggefejl
i de senere år har været uacceptabelt
stort, ønsker konkurrenceudskriveren at
focusere på den byggetekniske kvalitet
for allerede på planlægningsstadiet at sik¬
re sig mod byggefejl.

Som led i opnåelse af denne kvalitets¬
sikring indgår konkurrencen i et forsøgs¬
projekt støttet af BUR/Byggeriets Udvik¬
lingsråd med sigte på at foretage en byg¬
geteknisk vurdering af de indkomne kon¬
kurrenceforslag.

Konkurrenceudskriveren ønsker selv¬

sagt, at de arkitektoniske og funktionelle
kvaliteter fuldt ud bliver tilgodeset i pro¬
jekterne. Men der lægges i konkurren¬
ceprogrammet op til, at de konkurreren¬
de skal anvende den byggetekniske kvali¬
tet som indgangsvinkel og inspirationskil¬
de i samspillet med form og funktion.

Forslag til konkurrencen skal være ind¬
leveret senest den 4. februar 1986. Den
samlede præmiesum er på 350.000 kr.

Konkurrencens resultat forventes at fo¬
religge i slutningen affebruar 1986.

Konkurrence om almennyttige boliger i
Herning
Herning kommune har i samarbejde med
Danske Arkitekters Landsforbund ud¬
skrevet en offentlig arkitektkonkurrence
om udformning og indretning af et pleje¬
center og 48 almennyttige boliger på et
areal beliggende i Herning by.

Præmiesummen er på 225.000 kr.,
hvoraf 1. præmien er på mindst 75.000 kr.

Forslag til konkurrencen skal være ind¬
leveret senest den 4. december 1985. Resul¬
tatet afkonkurrencen forventes atforeligge
midt i december måned.

Konkurrence om plejecenter
og boliger i Herning
Herning kommune har udskrevet en of¬
fentlig projektkonkurrence om placering,
udformning og indretning af et plejecen¬
ter og 48 almennyttige boliger i Herning.

Samlet præmiesum 225.000 kr. Frist for
forespørgsler 15. oktober 1985. OBS!
Indleveringsfristen ændret til 4. december
1985.
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krmiill frrmiil"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Movium kursutbud hosten 85 - Våren 86
Administration och forvaltning av

friytor.
Seminarierna hålls i Alnarp 3-4 mars,
Ultuna 15-16 april och 5-6 maj 1986.

Fordjupningskurs i Våxtkånnedom/
Våxtkomposition.
Kursen planeras genomforas varen/
forsommaren -86 och omfatter 1 veckas
studier.

Våxtkånnedom.
Kursen omfatter två dagar och planeras
att genomforas på tre platser, Umeå, Ul¬
tuna och Alnarp vinterhalvåret 85/86.

Vintertrådgården.
Alnarp den 27 och 28 november, 1985

Praktisk trådvård, fordjupningskurs *
Alnarp den 1-3 april 1986.

Instruktdrskurs i skotsel och underhåll.
Kursen arrangeras av Lårarhogskolan i
Malmo under kursledarskap av MOVI-
UM-sekretariatet. Kursen genomfors
sannolikt under vecka 5-6 1986.
For ytterligare upplysningar, kontakta Ole
Andersson eller Kjell Nilsson 040-4150 00.
Sveriges Lantbruksuniversitet
MOVIUM-sekretariatet
S-23053 Alnarp

Etterutdanningskurs ved Norges
tekniske høgskole: By og
landskabsforming.
Til vinteren vil temaet bli tatt opp i et
etterutdanningskurs ved Institut for by-
og regionplanlegging, NTH, Trondheim.

Kurset er beregnet på arkitekter, land-
skapsarkitekter, sivilingeniører og andre
som arbeider i offentlig og privat virksom-
het med fysisk planlegging og omgivelses-
formning. Vi har alle et ansvar for at både
nybygde områder og eldre strøk skal ha
rike og positive miljøkvaliteter.

Kurset vil belyse faktorer som er med
på å forme våre bygde omgivelser og
landskap. Gjennom forelesninger og
øvinger vil det bli lagt vekt på metoder for
å kartlegge/beskrive og evaluere bruks-
og opplevelsesegenskaper og metoder for
å få formningsaspektet bedre fram i plan¬
legging og prosjektering.

Faglig ansvarlig for kurset er første-
amanuensene Alf J. Oterholm og Sverre
Nistov ved Institutt for by- og region¬
planlegging. Det vil bli holdt over 2 perio¬
der, å 1 uke, i februar og mars, og avsluttes
med en frivillig eksamen sidste kursdag.

Der er 10 år siden den eksamensrettede
etterutdanning ved Norges tekniske høg-
skole ble etablert. 10.000 personer har
hittil deltatt på kursene.
Universitetet i Trondheim. Norges Tekni¬
ske Høgskole, Høgskoleringen 1, N 7034
Trondheim. Svein Torp (07) 5952 75.

Debattirsdage
Tirsdag 3. december 1985 kl. 16.30-18.00.

Forsøg i nybyggeri og i forbindelse med
byfornyelse. Sekretariatsleder i Bygge¬
riets Udviklingsråd, cand. jur. Flemming
Frydendal.

SDS's lokaler, Nørrevold 19, lige ved
Nørreport station. Møderne er offentlige
og gratis.

Tilmelding: Tlf. (01) 15 7310. Boligtriv¬
sel i Centrum. Hausergade 36, 3. 1128
København K.

International projekteringsseminar
Landskabsafdelingen ved Kunstakade¬
miets Arkitektskole i København har del¬
taget i et internationalt projekteringsse¬
minar i Holland i dagene 28. august til 8.
september. Det er Rotterdam by, som har
ønsket mulighederne for en ny bypark
inden for havneområdet belyst.

Seks skoler i Europa blev inviteret til
det fælles planlægningsmøde, hvilket gav
et frugtbart udbytte af ideer og stimule¬
rende ideprojekter til parkens udform¬
ning.

De øvrige hold kom fra Edingburgh,
Berlin, Amsterdam, Versailles og Trieste.
Hvert hold bestod af en professor, en
anden lærer og 2 studerende. Det danske
hold bestod af professor Sven-Ingvar An¬
dersson, landskabsarkitekt Ib Asger Ol¬
sen og de studerende Katrine Thuesen og
Jan Villumsen.

Modtagne publikationer
Vejdirektoratet: Handlingsplan. 1985.
Danmarks Naturfredningsforening: Års¬

beretning 1984.
Henrik Sten Møller: Billedkunst, broer,

motorveje. Vejdirektoratet/Statens
Kunstfond. 1985.

Hovedstadsrådet: Regionplantillæg 1985.
Hovedstadsrådet: Hovedstadsregionen

herognu. 1985.
Hovedstadsrådet: Roskilde fjord og op¬

land. Vandområdernes kvalitet. For¬
slag. 1985.

Bjergene og sanddobberne. Landskabs-
plan. Fredningsstyrelsen. 1985.

Troels V. Østergård og Erik Larsen: Ege¬
skovs urtehave. Brøndum. 1984.

Sven Erik Laursen: Legepladsen. Indret¬
ning, materialer, sikkerhed.Forlaget
Børn og Unge. 1985.

Ralph Vollstedt: Bare for sjov? Om leg og
legeforskning. Nyt Nordisk Forlag.
1985.

Dansk Legeplads Selskab: Dyrehold på
legepladser og institutioner. Oversigt
over bestemmelser, retningslinier.
Rev. 1985.
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Hansen/Stahl: Die Stauden und Ihre Le-
bensbereiche. Verlag Eugen Ulmer.
Stuttgart. 1984.

Hans-Joachim Dodillet: Licht am Haus
und im Garten. Callwey. Miinchen.
1985.

Edgar M. Alberthauser: Neue Grunflå-
chen fiir die Stadt. Natur, die man sich
leisten kann. Callwey. Miinchen. 1985.

Katz und Kreh: Plaster. Kunst die man

mit Fiissen tritt. Rudolf Miiller Verlag.
Stuttgart. 1984.

Julius Fabos: Land-Use Planning, from
global to local challenge. Chapman and
Hall. London. 1985.

Finn Hilsted: 10 årtier. Foreningen til
hovedstadens forskønnelse. Nyt Nor¬
disk Forlag. 1985.

Danske illustratorer 3. Samfunds-Kon¬
takt ApS. 1985.

Ældste danske havebog. Genoptryk af
Hans Raszmussøn Block: Horticultura
Danica. Wormianum. 1984.

Solvarme og bebyggelsesplanlægning.
Miljøministeriet. Planstyrelsen. 1985.

Mere plads til leg I
- »Ingen skal være i tvivl om, at navnet
»LEGE-PLADS« er dobbelttydigt, idet
vi både har tænkt på ordet legeplads, men
også meget på ordene plads til leg!«

Med disse ord præsenterer Dansk Le¬
geplads Selskab et nyt initiativ, ved at ud¬
sende et 8 siders blad »LEGE-PLADS«,
til selskabets medlemmer, kommuner,
boligselskaber m.fl. Det er meningen at
det nye legepladsblad skal udkomme 3
gange om året.

Vi har spurgt udgiverne Af »LEGE¬
PLADS«, Dansk Legeplads Selskab's for¬
mand Vagn Olsen og redaktør Leif Niel¬
sen: - Er der grund til at gøre noget ekstra
idag, for at fremme ideerne omkring den
verdenskendte danske idé, - byggelege¬
pladsen?

- Ja, det er der desværre. Regeringens
stadige nedskæringer inden for boligsek¬
toren rammer børnene og deres leg på
mange områder. Når f.eks. rammebelø¬
bet for almennyttigt byggeri ikke pristals¬
reguleres med det fulde beløb og bygher¬
ren skal have nybyggeriet til at hænge
økonomisk sammen, så skal der spares
nogle steder.

Hvad er mest nærliggende at skære
væk: køleskab, fryser, emhætte, eller dif¬
ferentieret børnesikre veje, legepladser
og grønne friarealer?

Der er desværre ingen tvivl, og derfor
gennemfører Dansk Legeplads Selskab
nye initiativer for at sikre børn legemulig¬
heder - inden man skal rejse til udlandet
for at se den verdensberømte danske byg¬
gelegeplads.

LEGE-PLADS udgives af
Dansk Legeplads Selskab
Virkefeltet 2, 2700 Brønshøj
Telefon (01) 288484
Redaktion LeifNielsen og Vagn Olsen

VEKSØ
Hvad er »Cykeluk«?
»Cykeluk« er et robust cykelskur,
hvis grundmodul kan rumme 20-
25 cykler eller 15 knallerter. De
enkelte skure Indbyder med deres
enkle former og sadeltage til arki¬
tektonisk interessante sammen¬

stillinger. Et vilkårligt antal skure
kan sammensættes til en »cykel-
by«, som kan give et varieret og
harmonisk tilskud til mange be¬
byggelser.
Skurene leveres også med »halv¬
skure« eller »kombiskur« til: bus¬
stop, ophold, brænde, redskaber,
barnevogne og meget mere.

Et standard »cykeluk« består af et
trykimprægneret træskelet med
fuldkantet ru bræddebeklædning,
eternitbolgeplader eller rode vin¬
geteglsten på grundmodulet og
gennemsigtig plade over mellem¬
modulet.
Alternative væg- og tagbeklæd¬
ninger kan leveres - alt efter pla¬
cering og individuelle onsker.

Norge:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
Tlf.: 02-77 85 30

Cykelskure »Cykeluk« DESIGN:
J. ARNT og J. DEAN

- *

Sverige:
BENNY KULLGREN
Tlf : 03-03 91 50

Udførligt materiale
kan rekvireres fra:

VEKSØ-TAULOVAPS
TAULOV DK 7000 FREDERICIA
TLF.: 05-56 22 99
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LML-mål
står mål til
(næsten)

alt..!
Regn, slud,
hagl, sne, blæst,
strålende solskin
(som ikke er det mest
blide man kan stå
mål til), samt alle
de spark de kan
blive udsat for...
Vore mål klarer
det hele...
år efter år.
- Indendørs - og
udendørs.

LMLer specia¬
list i mål til alle arter

af boldspil, til træ¬
nings- og konkurrence¬

brug, fra lette, flytbare mål
til svære, gedigne kvaliteter...
Ring og få et tilbud.

_Jk
GRATIS, UFORPLIGTENDE KONSULENTBESØG

LML-SPORT A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf 06 -93 31 33

1m
V W. 9

Ji/i/i
LU
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Bueforbandt

Bueforbandt fra RMC Betonvarer opfyl¬
der de krav, der kan stilles til en moderne
belægningssten:

Den er så stærk, at den kan bruges både
til gang- og kørearealer, den giver en
smuk overflade - og den er let at lægge.
Dertil kommer, at der naturligvis er an¬
vendt beton i en kvalitet, der kan modstå
tung belastning såvel som klimaets på¬
virkninger. Hverken frost eller salt øde¬
lægger bueforbandt.

Bueforbandter så at sige »er lagt«, når
stenene leveres. De ankommer nemlig på
palle, hvor buerne, der hver for sig består
af fem sten, er korrekt samlet. Med lægge-
tangen skal de blot løftes på plads.

Med bueforbandt kan man lægge de
traditionelle buemønstre på både store og
små arealer - og bueforbandt indbyder til
spændende mønstre. RMC sørger for en
grundig læggevejledning og inspira¬
tionsmateriale, der viser nogle af de for¬
skellige muligheder.

Også farvemæssigt er der mange mulig¬
heder med bueforbandt. Grå, sort og
brun er standardfarverne, men til special¬
opgaver kan andre farver leveres.

Den specielle læggetang gør det nemt at lægge
bueforbandt. Et enkelt bue-element består af
fem sten, som kan løftes på en gang.
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Livet tilbage til byen
- tanker efter den nordiske landskabsarki¬
tektkongres.

Af Jette Hansen-Møller

Temaet for den nordiske landskabsarki¬

tektkongres i år var »Livet tilbage til
byen«, og det var en meget spændende
kongres.

Ikke mindst, fordi den gav masser af
stof til eftertanke også for en, der til
daglig mest arbejder med planlægning i
det åbne land.

Ord som anonymitet og fremmedgørel¬
se kontra identitet og kollektive værdier,
variation, Gordon Cullen og naturople¬
velser svirrede mest i luften, og det kunne
der siges meget om.

Men når man har sagt livet tilbage til
byen, er det vel naturligt at spørge hvor¬
for, hvis liv, hvilket liv? I det følgende vil
jeg prøve at gøre rede for nogle af de
tanker, konferencen satte igang hos mig,
og som jeg finder vigtige i den faglige
debat.

Hvorfor skal livet tilbage til byerne?
Jeg er enig i, at vi skal bevare og forstær¬
ke, ja sågar fremgrave det kvalte natur¬
grundlag i vore byer, men ikke fordi der
ikke er penge til, at vi kan boltre os og
skabe nye byområder, som det lå under¬
forstået i flere konferenceindlæg.

Vi skal gøre det, fordi der er nogle
mennesker, der har behov for bedre leve¬
steder.

Vender man sig til den store verden, er
det iøjenfaldende, at byen er blevet »in«.

I USA f.eks. har handelskapitalen øn¬
sket at trække flere kunder til, og derfor
har det været nødvendigt at gøre byen
tryg at færdes i for det pengestærke, pæne
publikum. 1 1977 iværksattes en landsom¬
fattende undersøgelse af alle større byers
friarealer og behovet for nye. Året efter
afsattes der så penge til forbedring af
eksisterende parker og etablering af nye.
Uden hensyn til størrelse eller lokalise¬
ring blev alle småbidder af ubebygget
jord omdannet til pladser og vestelomme¬
parker, kædet sammen med The Down¬
town Mall - den nye gågade.

1

1. Præfabrikeret variation.
Facaderne er forskellige, bagsiderne og indret¬
ningen ens og græsset slåes af viceværten.
Vincent Park, Houston, Texas.
2. Drømmenes hus.
I kolonihavearkitekturen og haverne er der en
rigdom i variationen skabt affolk selv gennem
en livslang proces.
Vennelyst, København.

■ 1. Prefabricated variation.
The front elevations differ, the back and floor
planes are identical and the grass mowed by the
caretaker. Vincent Park, Houston, Texas.
2. The dream house.
There is a wealth in variations created by people
themselves, through a life-long process, in the
architecture and lay-out of allotment gardens.
Vennelyst, Copenhagen.
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3. Bybygning som kulisse.
Bag facaderne - parkeringshuse. På taget mo-
norailen og i »klokketårnet« elevatoren. Men¬
neskene arbejder i det almindelige kontorhus i
baggrunden og kan flygte til Italien i frokost¬
pausen.
Los Caiinas, Texas, USA.

■ 3. Town building as a scene.
Behind the scenes - multi-storey car park. The
mono-rail on the roof and the elevator in »the
bell tower«. People work in the traditional
office building, in the background, and can
escape to Italy in the lunch break.
Los Calinas, Texas, USA.

4. Konformitet.
Du kan opleve friheden i Lewis cowboybukser,
sålænge du ikke gør det på Lewis Plaza. På en
bronzeplade står der frit oversat: »Dette anlæg
er af Lewiskoncernen stillet til de ansattes og
offentlighedens rådighed. Anlægget overvåges
og koncernen forbeholder sig ret til at fjerne
personer, der ikke kan opføre sig hensigtsmæs¬
sigt«.

■ 4. Conformity.
You can experience freedom in Lewis jeans as
long as you don't do it on Lewis Plaza. A
bronze plaque tells us that »This plaza is placed
at the disposal of employees and the public by
The Lewis Corporation. The plaza is under
surveillance and the company reserves the right
to remove persons who behave in a disorderly
fashion«.

Byen var blevet genopdaget og bybyg¬
ning udnævnt til en kunstart, som kunne
give middelklassen tryghed og spænden¬
de oplevelser.

De oplevelser som Olmsted 100 år tidli¬
gere anså for at kræve 1600 ha blev nu
presset ind på en parcelhusgrund mellem
tre skyskrabere, og støjadskilt fra gade¬
larmen af en plaskende fontaine.

Gennem 50'erne og 60'erne blev hav¬
ne- og flodbredderne i USA omklamret af
motorveje og industrianlæg. Men med
nedgangen i skibstrafikken opdagede
nogle byråd, at disse arealer faktisk var
potentielle rekreative arealer, som ofte lå
snublende nær ved bymidten. Her var der
plads til det hele, både det grønne og det
kommercielle, fritid og arbejde. Flodpar¬
kerne blev gjort attraktive med vandfald
og lunde, så de også blev nye turistmål.
Her skulle byens befolkning, der stadig
var delt sprogligt og kulturelt, kunne mø¬
des igen og opleve noget sammen!

Vender vi blikket tilbage til Danmark,
er Nyhavn »blomstret« op, Kolding har
fået en »flod park« med alle de rigtige
elementer, og vi har lige haft en konkur¬
rence om Københavns havn, men til glæ¬
de for hvem?

På Lewis Strauss Plaza, et af Lawrence
Halphrins seneste arbejder i San Francis¬
co, er der opsat en fin bronzeplade, hvor¬
på der står nogenlunde sådan: »Dette
anlæg er af Lewiskoncernen stillet til de
ansattes og offentlighedens rådighed.
Anlægget overvåges og koncernen forbe¬
holder sig ret til at fjerne personer, der
ikke kan opføre sig hensigtsmæssigt«. Det
kan godt gøre én lidt bange for, om man
nu også kan opføre sig hensigtsmæssigt.

Hvis liv skal tilbage til byen?
Hvem er det da, der bor inde i bykerner¬
ne, og hvordan kan vi forbedre deres
friarealforsyning og deres naturople¬
velser?

Lidt skarpt sat op bor der to typer
mennesker med helt forskellige behov.

Den ene gruppe omfatter de fremad¬
stræbende unge, barnløse yuppies, der
har penge nok til at nyde byens udbud af
restauranter, teatre og udstillinger eller
de lidt ældre veietablerede, der er færdige
med at bruge villakvarterernes lys og luft
som rugekasse for den nye generation.
Jeg tror godt, de kan klare sig selv. De har
penge nok til at sætte de gamle huse i
stand og lave smukke identitetsfulde, af¬
låste baggårde.

Den anden gruppe er de dårligst socialt
stillede, de gamle, de arbejdsløse og de
enlige forsørgere, der ikke kan holde
skindet på næsen i omegnskommunernes
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5. Hvad kan en baggård?
Fantasien er nødvendig, når naturgrundlaget er
begravet dybt under byen.
■ 5. Possibilities in a back yard?
Fantasy is necessary when the natural founda¬
tion is deeply buried under the city.

6. Hvad kan en bæk?
- Hvad kan den ikke?
■ 6. What can a stream do?
- What can't it do?

sociale højrentebyggerier. De kan der¬
imod ikke klare sig selv, og deres behov er
måske mere jordnære. Om friarealerne er
harmoniske og giver æstetiske oplevelser
betyder først noget i anden række. Pro¬
blemet er, om de overhovedet er der, og
om de kan være rammen om et reelt liv.

Vagn Steen udtrykte det så klart ved at
spørge: Hvor kan jeg ... le, græde, skjule
mig, hoppe, elske, spille bold, se årets
gang o.s.v., og hvad kan ... en allé, et
rosenbed, en fontæne? Spørgsmålene,
hvor kan jeg blive underholdt, og hvor
kan jeg forbruge, skal selvfølgelig også
besvares, men det er ikke det væsentlig¬
ste, når man kun har til dagen og vejen,
og selv festfyrværkeri kan blive kedeligt i
længden.

Barndomsminder og planlægning
På konferencen blev der flere gange hen¬
vist til personlige barndomsoplevelser i
provinsbyen, og det var levende og dejligt
at lytte til. Selv om der bor få børn i
bykernerne i dag, er jeg enig i, at det er
vigtigt at tage sine barndomserfaringer
alvorligt og forsøge at bruge dem ved
udformningen af fremtidens fysiske
miljøer.

Men hvad er det så, vi husker fra vores

barndom, og hvad er det, vi ville ønske
vore børn kom til at huske? Vi husker
steder, hvor vi har leget, huler vi har
bygget og situationer, hvor vi var sammen
med de voksne om noget vigtigt.

Forhåbentlig kommer vores børn til at
huske noget tilsvarende og noget bedre,
men de kommer også til at huske, at deres
hverdag var splittet op, at deres lege
foregik i specielle børnemiljøer - at de var
adskilt fra deres forældres hverdag og
dårligt nok anede, hvor forældrene var,
eller hvad de lavede, og at arbejde var én
ting og fritid noget andet. For slet ikke at
tale om arbejdsløsheden, en truende
skygge, eller en frustrerende realitet, der
var hverken-eller.

På enkelte fremtrædende universiteter
i USA og inspireret heraf på D.I.S. study-
program i Danmark har man bedt arki¬
tekt- og landskabsarkitektstuderende be¬
skrive deres barndoms legeområder -

som en slags miljø-selvbiografier.
Hensigten med øvelsen var at få de

studerende til at gøre sig klart, hvilken
indflydelse deres opvækstniiljø har på
deres vurderinger af lege- og boligområ¬
der, og på deres egne projekter.

En bearbejdning af disse miljø-selvbio¬
grafier viste to væsentlige fællestræk til
trods for meget store variationer i de
studerendes opvækstmiljø, såvel socio¬
økonomisk som kulturelt.

Udendørs arealer har overordentlig
stor betydning for børn til trods for, at
den tid, de tilbringer udendørs, ofte kan
være meget kort. Børnene søger simpelt¬
hen at tilfredsstille nogle basale behov i
de fysiske omgivelser, uanset hvordan de
er.

Alle børn har skjulesteder. Der er tre
karakteristiske typer: 1) dem de voksne
har lavet til ét formål og som børnene
udnytter til deres, f.eks. porte, skunke og
andre aflukker, 2) steder specielt lavet til
børn: legehuse, forter og lignende, 3)
huler børnene selv bygger af naturmateri¬
aler, f.eks. et hul i en skrænt, en løvhytte,
huse på en byggelegeplads, en borg byg¬
get af brædder.

Alle tjener nogle basale psykologiske
formål om at leve i sin egen selvskabte
verden.

7. Den hemmelige hule.
Alle børn bygger huler og skaber deres egen
verden. Tegning fra en miljøselvbiografi.
■ 7. The secret cave.

All children build caves and create their own

worlds. Drawing from an environmental auto¬
biography.

Nogle studerende refererer til en direk¬
te konflikt mellem deres og forældrenes
behov - haven som man ikke måtte grave
i, hulen der blev fjernet, fordi den ødelag¬
de udsigten fra dagligstuen og lign. Så¬
danne konflikter imellem børnenes og de
voksnes behov resulterede som regel i, at
børnene fortrak til tiloversblevne ikke-

planlagte områder.
Enkelte studerende husker med smer¬

te, hvordan legearealerne blev bebygget
og dermed ødelagt og refererer, at den
oplevelse har været den udløsende faktor
for deres interesse for planlægning som
profession.
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befolkningen, der står udenfor arbejds¬
markedet og savner et nyttigt, aktivt liv?

Hvis vi ønsker »natur« i byerne og ikke
bare grønne områder, må vi tage ud¬
gangspunkt i naturgrundlaget og forstær¬
ke de store linier. Samtidig må vi forstær¬
ke byens rester af »naturlige« kredsløb
ved at skabe overlevelses- og sprednings¬
muligheder for planter, dyr og fugle.
Regnvand kan forstærke eksisterende
småvandhuller, organisk affald kan blive
til kompost. Planter kan rrtinimere var¬
metabet fra vore huse og skabe læ og
skygge. Vi må dyrke radiser i altankasser¬
ne og brøndkarse i kælderhalsene. Det vil
ikke alene være sundere, men det vil give
et reelt liv i byen, og det vil også være med
til at udbrede forståelsen for, at naturen
er levende og sårbar og ikke bare et
objekt og en staffage for vores liv.

Drømmene er ikke bristet som sæbe¬
bobler. De er først lige begyndt at materi¬
alisere sig både i Berlin og København.
Som Niels Guttormsen så flot udtrykte
det: Vi skal opfylde fortidens håb ikke
konservere dens fejl.

Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt mdl.

*
3?
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Vi kan også skabe noget smukt i hvert
fald i forhold til vores egen livsstilgruppes
normer, når de økonomiske og politiske
muligheder er tilstede. Alligevel må vi vel
indrømme, at mange af de anlæg, der rea¬
liseres, er sært triste. Planterne er blevet
en grøn kulisse valgt efter slidstyrke og
vedligeholdelsesprogrammer. Årets gang
opleves som før og efter beskæring og
ikke som farver, dufte og fugletoner.

Vores faglige viden om naturgrundla¬
get, og det der gror, og vores evne til at
koordinere burde gøre os i stand til i langt
højere grad at slå bro mellem brugerne på
den ene side, planlæggere/arkitekter på
den anden side og biologer, geografer,
kulturhistorikere og etnologer på den
tredje side og få noget godt ud af det. Men
er det det, vi gør?

Hvilket liv?
Det fremgik med al tydelighed af konfe¬
rencen, at det var menneskenes liv, der
skulle tilbage til byerne. Men hvad med
planternes og dyrenes liv? Er alle de
byøkologiske drømme fra 70'erne sprun¬
get som sæbebobler? Er det ikke netop i
disse forsøg, der er muligheder for at
forbedre vilkårene for menneskers natur¬

kontakt og skabe en værdig ramme om
livet for den store og stadig stigende del af

Hvad kan en landskabsarkitekt?
De idealer som vore byer og boligområ¬
der planlægges ud fra, ligger ofte langt fra
den måde dfe opleves på, og i klar mod¬
strid med de steder, som vi husker som

gode. Vi må derfor prøve at trække på de
erindringer, der er fælles for os allesam¬
men, når vi skal skabe vore fysiske
rammer.

Det er ikke meget dyrere at blande
småhåndværk, kontorer og boliger end at
lægge dem hver for sig. Men det er måske
nok lidt sværere at overskue og sætte i
system. Det er heller ikke dyrere at plante
og vedligeholde et krat til huler, end et
selvforsvarende rosenbed. Objektive da¬
ta kan gendrives, men det kan vore egne
følelser og oplevelse ikke, heller ikke af
teknokrater, politikere eller kapitalejere.
Selv om vi kan synes det uplanlagte ser
grimt og rodet ud, og selv om vi griner af
plasticgræsset på taget af indgangsporta¬
len i Skjettenbyen i Norge, bliver vi nødt
til at acceptere dets værdi for brugerne,
og give det plads i vore byer.

Ved at tænke os om, kan vi bruge vore
barndomserfaringer til at skabe nogle
rammer for liv. Vi kan ikke garantere for,
at aktiviteterne så vil opstå, men vi kan
skabe muligheder for dem, undgå at de
hindres.



10

8.+9. Rammer for liv.
Gennem 12 års daglig brug er jeg kommet til at
påskønne de vide rammer for liv, der er tæt
omkring boligerne på Galgebakken.
10.+11. Naturgrundlaget og byen.
Byfunktionerne er tilstede - bolig, butik, p-
plads, postkasse. Naturgrundlaget er bevaret.
Det levende hegn med hovedstien leder ud til
kulturlandskabet.
Cumbernauld, Skotland.

■ iS.+9. Framework for life.
After 12 years of daily use, I have come to
appreciate the wide framework for life, close to
the housing on Galgebakken.
10.+11. The foundation for nature and the
city.
The urban functions are present - housing,
shops, car park, mailbox. Nature is preserved.
The hedge-row along the main path leads out to
the cultural landscape.
Cumbernauld, Scotland.
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Have for Kvindeligt Arbejder Forbund i Danmark

Kvinden som puster liv
Vi sad på formandens kontor og kiggede på min farvelagte tegning, som jeg lige havde
fortalt om.

Der var stille.

Ole bakkede på sin korte pibe og snakkede noget om havekunst og sådan.
Hovedkassereren spurgte om prisen, og den fortalte jeg så.
Formanden så på Ole og på kassereren og sagde: Den er da flot, gå I bare i gang med det,
jeg har alligevel ikke så meget tid til at kigge ud ad vinduet.
Det var det møde.

Nu er haven færdig, og det er stadig ikke rigtig gået op for mig, altså, at de sagde ja.
I starten var det en vind, som puster forår ind i haven.
Nu hedder den kvinden, som puster liv, og er blevet et symbol.
Forbipasserende københavnere kalder den jordvarmeanlægget, og det bliver den så nok
ved med at hedde.

Men liv, det puster hun.
Forår og efterår puster hun liv i 20.000 løgplanter.
Om vinteren puster hun isnende blå flammer i den hvide sne.

Hendes hår dufter afcaprifolie.
Hun er kvinden, som puster liv.

Torben Schønherr, landskabsarkitekt i Randers.
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Byomdannelse og
byforbedring
22. nordiske landskabsarkitektkongres

Af Lone van Deurs

»Duer det jeg tænkte igår - idag?« står
der som slutbemærkning i mine notater
fra den 22. nordiske landskabsarkitekt¬
kongres. Det var billedhuggeren Niels
Guttormsen fra København, der manede
til kamp mod vanetænkning og snævert
livssyn. »Den overbevisning, dannelse og
gode smag, vi havde igår, kan ikke anven¬
de som bevisgrundlag idag, vi må tage
stilling til livet, hele livet, hver dag.«

I fire dage førte foredragsholderne os
ad stier og til steder, hvor vi sjældent har
været, ihvertfald har vi aldrig været der
sammen. Det var visionernes lande, hvor
følsomhed, varme, esprit, humor og let¬
sind bærer tanken og handlingen frem til
en ny virkelighed, hvor der ikke blot er
harmoni og orden, men hvor mennesker
lever med hinanden - også når det regner.

Livet tilbage til byerne
Torsdagen blev teoriernes dag, Chr. Mø¬
rup Jensen viste os lysbilleder med ud¬
gangspunkt i Apollons mådehold og Dio-
nyssos kreative nytænkning. Vi blev ført
og måjke en smule forført af de meget
smukke billeder indtil Niels Ole Lund
brat vækkede os med spørgsmålet: »Skal
vi nu igen vise pæne billeder, er de knuste
billeders tid forbi?« Et vittigt og provoke¬
rende indlæg som placerede arkitekten
midt i, man kan næsten fristes til at sige,
den virkelige virkelighed. Den virkelig¬
hed der styres af energikriser og skattere¬
former, og som ikke spørger efter harmo¬
ni og orden, men rationalitet og enkel
vedligeholdelse. Vi skal lære at se, ikke
blot med det professionelle blik, men
også med barnets øjne, arbejderens øjne,
den gamle kones øjne, og vi skal skabe
noget med mening i, noget der løfter os
ud over kedsomheden, et tæt miljø om¬

kring sociale funktioner.
Forskningsleder Hans Kristensen fra

Statens Byggeforskningsinstitut belyste
dagens emne »livet i byerne« fra en ny
indfaldsvinkel, idet han talte om menne¬
skets fremmedgørelse og om samspillet
mellem det enkelte menneske og samfun¬
det. 80ernes mennesker vil ikke ensret¬
tes, derfor må vi arbejde med nye bolig¬
løsninger. I Sverige forsøges med et
V.I.P. program - vælg interiøren person¬
lig - og det viser sig, at når man lader
beboerne selv indrette f.eks. deres trap¬

perum, forsvinder vandalismen. Nærha¬
ver er en anden enkel og billig løsning,
som giver mulighed for spontane sociale
kontakter, som er så vigtige for vor dagli¬
ge trivsel. Der skal gang i renoveringen af
vore byer. Vi skal indstille os på at det
koster penge, mange penge. I hele Dan¬
mark bruges 110 mill, kroner til byforbe¬
dring på et år, mens der i Sverige bruges
100-150 mill, kroner på ét enkelt byggeri.

Aftenen sluttede i »tårnet«, hvor for¬
fatteren Vagn Steen var det dynamiske
midtpunkt. Med megen varme og poesi
samlede han alle dagens indlæg i ét stort
besnærende favntag.

Landskabet og købstaden
Fredag var det købstaden med Ribe som
eksempel, vi skulle beskæftige os med.
Etnologen Lone Rahbæk Christensen
startede med at gøre os opmærksom på
nogle sammenhænge, der nok ikke altid
står klare i vores bevidsthed. Hvilken
kulturbaggrund har de mennesker, vi
planlægger for og hvad betyder kultur¬
baggrunden for ønsker og forestillinger i
forbindelse med friarealer og fritid.

Så blev kikkerten stillet skarpt på Ribe.
Vi morede os med Ribes unger og alle
deres påhit i frydefuldt samvær med Hans
Bitsch-Larsen, og vi fulgtes med Henrik
Andrup til møde i universitetsklubben og
senere til et af byens værtshuse. Måske
manglede vi at træffe tjeneren Ppå vært¬
shuset, og en snak med købmanden blev
der heller ikke tid til, men et er sikkert,
Ribe er en god by at bo i. Den har med
sine ca. 8.000 indbyggere en størrelse,
som giver en vis valgmulighed menneske¬
ne imellem, men alligevel er man dog i
mange situationer henvist til at bruge
hinanden.

Lektor Jørgen Primdahl fastslog med
amerikanske undersøgelser som eksem¬
pel, at brugerens medvirken i planlægnin¬
gen er afgørende for resultatet, samt at
vækst bør udvikle sig i små trin. Der er en
række love, der må overholdes i forhold
til processens udvikling, hvis planlægnin¬
gen skal lykkes, dvs. hvis brugeren skal
kunne tage imod det skabte.

Byvandringen gennem Ribes gader,
gårde og haver bekræftede foredragshol¬
dernes ord, joh, vi kan lære meget af
Ribe.

Marskens særegne natur og beboernes
kamp med havet blev vi bekendt med
gennem Niels Lorentzens forklaringer og
en rundtur i det uendelige flade, en stem¬
ningsfulde landskab. Vore nordiske gæ¬
ster fik virkelig ved selvsyn bekræftet, at
Danmark er et lavland.

Med solnedgangen over Vadehavet i

erindringen hastede vi tilbage til Askov,
hvor festmiddagen ventede os. Talerne
var mange og gode, bedst var nu den
meget velfortjente hyldest til Karen Per-
min, som igennem så mange år har arbej¬
det dynamisk og med stor personligt en¬
gagement for det nordiske sammenhold
landskabsarkitekterne imellem.

Købstaden og industrialiseringen
I Koldinghus fornemme omgivelser med
et sus af fortid og fremtid i en spændende
samklang, lyttede vi til museumsinspek¬
tør Torben Witt, som fortalte os, hvad der
sker, når en købstad sprænger sine ram¬
mer og forvandles fra et landbrugssam¬
fund til et industrisamfund.

Professor Johs. Exner, som forestår
restaureringen af Koldinghus, fortalte om
hvordan man kan træne sit øje til at læse
bygningens sprog. Det er vigtigt at kunne
se det historiske slid og respektere det, så
bygningen selv kan fortælle sin historie.

Turen gennem de sanerede karréer var
en repetition af de foregående dages ho¬
vedtanker, teorierne passerede revu. Re¬
spekt for mennesket, størrelserne og tids¬
faktoren er taget alvorligt her i Kolding.

Og sejlturen på Kolding fjord minder
os om, at byens omgivende landskab er
en vigtig del af byens identitet.

Byen forsvinder langsomt bag os, vi får
frisk luft i lungerne, og opdager at vi nu
selv bekræfter teorierne, mens vi synger
med på spillemændenes viser.

Fremtidens købstad
Så kommer afslutningen, vi skal have
fremtidsvisioner med os hjem, og repræ¬
sentanter fra fire af de nordiske lande
maler hver sin vision frem for os.

Erik Lorange fra Norge minder os om
de bløde værdier, trivselsværdierne, som
vi nu skal blive dygtige til at skabe og til at
passe på. Rolf Gunnar Andersson fra
Sverige taler om kærlighed, letsind og
glæde. Stadsgartneren skal være en fest¬
mester, der skaber vibrerende forvent¬
ning og fest i byen. Finnernes umådelige
natur og finnernes eksklusive ønske om at
bruge naturen alene virker overrumplen¬
de på os danskere. Tom Simons fra Hel¬
singfors løfter pegefingeren og siger, at vi
regulerer alting sønder og sammen.

Endelig runder Niels Guttormsen af
med at opfordre os alle til at opgive den
lune forvalterbolig og gå ud på marken,
hvor vinden suser, og hvor jorden bliver
kold og stiv om vinteren. Mon vi klarer at
stå oprejst derude? Konferencen hjalp os
på vej, så er det vores opgave hver især at
forvalte de talenter, vi fik med hjem.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt i Sorø.
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Konkurrence om et fritidsområde i Hedehusene

I begyndelsen afapril måned 1985 udskrev
Høje-Taastrup kommune i samarbejde
med Danske Arkitekters Landsforbund en
offentlig idékonkurrence om udformning
af en bypark og et fritidscenter i Hedehu¬
sene.

Det var konkurrencens formål at tilveje¬
bringe forslag til udformningen af en by¬
park, der indgår som en naturlig del af
Hedehusene by. Ved udformningen skulle
dels tilgodeses områdets rekreative mulig¬
heder, dels en nærmere præciseret fritids¬
centerfunktion. I tilknytning til fritidscen¬
tret ønskedes belyst, hvorledes der på et
senere tidspunkt kan opføres et mindre
bibliotek.

Dommerkomiteen bestod af: byråds¬
medlemmerne Arne Frandsen, formand,
Hedevig Enemark, Poul Boye Larsen,
Agnete Dollerup Nielsen, Harry Søren¬
sen, Bente Jessen samt fagdommerne
landskabsarkitekt MDL, MAA Peder Bo¬
rup, arkitekt MAA Per Følner og arkitekt
MAA Ebbe Melgaard.

Dommerkomiteens rådgivere var: eks¬
peditionssekretær Svend Viholt, fritidsse-
kretær John Smidt, afdelingsingeniør Per
Lund og arkitekt MAA Boris Bak.

Konkurrencesekretær var: arkitekt
MAA Flemming Deichmann.

Til konkurrencen indkom 44 forslag,
der alle blev optaget til bedømmelse.

Dommerkomiteens generelle
bemærkninger
Konkurrencens besvarelser præges af stor
usikkerhed med hensyn til, hvilke aktivi¬
teter det findes rimeligt at indpasse i en
bypark i Hedehusene. I den ene ende
finder man forslag, der bortset fra beva¬
rende renovering lader området henligge,
som det ser ud i dag, og i den anden ende
forslag, der opererer med store udlæg af
belagte plads- og stiarealer og parterre¬
haver.

Det er endvidere karakteristisk, at det
samarbejde omkring det bygningsmæssi¬
ge og landskabelige, som konkurrencen
lægger op til, har været vanskeligt at
praktisere. En lang række besvarelser
lider af at have focuseret enten på land¬
skabet eller på bygningen uden at doku¬
mentere en overbevisende sammenhæng.
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Besvarelserne giver heller ikke nogen
entydig holdning til placering af center¬
funktionerne. Nogle forslag lægger stærkt
vægt på en tæt tilknytning og forbindelse
til station og bycenter.

Andre finder det væsentligt at styrke
Hedehushallen ved en bygningsplacering
i områdets sydøstlige del. Endelig forsø¬
ger en del at tilgodese begge relationer
ligeligt med en placering midt i området.

Dommerkomiteen har i sin bedømmel¬
se bl.a. lagt vægt på:

At parkens udformning - herunder sti¬
forløb og bygningsplacering - knytter sig
til det eksisterende centerområde langs
Hovedgaden, der strækker sig fra statio¬
nen til Hedevolden.

At der skabes mulighed for en aktiv
forbindelse mellem det fremtidige sydlige
boligområde og centerområdet via Hede¬
hushallen; fritidscentret og biblioteket.

At såvel parkens som bygningsanlæg¬
gets hoveddisposition rummer mulighed
for indpasning af en række aktiviteter,
efterhånden som behov herfor opstår, og
at der bevares plane områder for cirkus,
byfester, loppemarkeder, boldspil m.v.

At der i størst muligt omfang er taget
hensyn til eksisterende plantninger og
terrænforhold.

At parken udformes således, at alle
aldersgrupper finder interesse i parkens
benyttelse året rundt. Og at parken ople¬
ves som én park, men med delområder,
der danner basis for en række særlige
aktiviteter, der gør området attraktivt for
de mange.

At der sikres en smuk og oplevelsesrig
stiforbindelse fra station og busterminal
via parken til Hedehushallen/svømme¬
hallen og til det østlige og fremtidige
sydlige boligområde.

At stier, der passerer parkområdet,
trækkes ind i parken for herved at udnytte
parkens attraktioner for flest mulige, så
ofte som muligt.

At der skabes støjafskærmning og
plantning mod jernbanen og industri¬
området.

At bygningsanlæg og park kan udføres
i etaper og inden for rimelige økonomiske
rammer, således at såvel park som tilhø¬
rende bygninger kan udbygges over en
årrække.

Konklusion
Gennem konkurrencen har man fået en

meget alsidig og værdifuld belysning af
konkurrenceopgaven. Ved bedømmelsen
af de indkomne forslag har dommerkomi¬
teen skullet foretage en meget vanskelig
afvejning af æstetiske, arkitektoniske og
miljømæssige synspunkter.

1

Oversigtskort over fotostandpunkter. 1:8.500

2

■ Plan showing position ofphoto shots 1:8500
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Hedehusene er en stationsby med ca. 11.000
indbyggere. Byen har udviklet sig omkring én
af stationerne på jernbanestrækninen Køben¬
havn-Roskilde, der blev anlagt i midten af 18.
hundredtallet. Byen fremtræder åben med store
ensartede boligområder hovedsageligt beståen¬
de af parcelhuse. Der er således rigeligt af
bolignære friarealer, men bortset fra konkur¬
renceområdet - den gamle idrætspark - findes
ingen parker eller offentlige grønne områder i
den centrale del af byen.

Hedehusene is a station town with c. 11.000
inhabitants. The town has grown up around one
of the railway lines between Copenhagen and
Roskilde, built in the middle of the 18th century.
The town has an open structure with large,
uniform housing areas, mostly comprised of
detached dwellings. Thus, there is an abundan¬
ce of near open space but, apart from the
competition area - the old sports grounds -

there are no parks or public green areas, in the
centralpart of the town.
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Dommerkomiteen mener med det valg¬
te 1. præmieprojekt 10/91827 at have
fundet frem til et forslag, der bedst af de
indkomne forslag imødekommer ønsker¬
ne om at få etableret en smuk og velfun¬
gerende bypark, der på rimelig vis tilpas¬
ser sig Hedehusene.

Fritidsområde i Hedehusene
1. præmie på 55.000 kr., udarbejdet af
tegnestuen Domus, v/arkitekter MAA
Finn Selmer, Ove Neumann, Jan Chri¬
stiansen, Karl Lederhaas.

164

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslagsstilleren har valgt at placere cen¬
terfunktionerne i den nordlige del af
grunden, men opnår ved hjælp af parter¬
rehave samt eventuelle fremtidige anlæg
af væksthuse, svømmehal etc. at knytte
forbindelse til den ensomt beliggende He¬
dehushal. Parken bliver på denne måde
klart defineret i et naturområde og et
mere kultiveret område i grundens østlige
del - plateauer, der med støttemure af¬
sluttes mod den øvrige park.

Adgangen til centret sker ad den nuvæ¬
rende gennemgang fra Hovedgaden og
for bilister fra Sejlbjerg til en parkerings-
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plads syd for parcelhusområdet langs Ho¬
vedgaden. Via en portbygning føres man
enten til fritidscentret og biblioteket eller
videre frem til et uderum, der dannes af
de forskellige pavilloner, centret er sam¬
mensat af.

Netop pavillonbygningen sikrer en eta¬
pevenlig udbygning med mulighed for
fremtidige korrektioner af programmet
og på en måde, så anlægget hele tiden
virker færdigt og afrundet. Materialevalg
og centrets opdeling i mindre enheder
giver en fin tilpasning til en eksisterende
omgivende bebyggelse. De eksisterende
tennisbaner og en enkelt ny indgår fint

som elementer i haveområdet, der stræk¬
ker sig sydover mod forbindelsen til He¬
dehushallen.

Den øvrige del af parken falder jævnt
fra grundens nordvestlige hjørne, som er
hævet i forhold til nuværende kote, mod
sydøst til underføringen under Sejlbjerg.

Beplantningen lukker sig smukt om¬
kring parken og skærmer mod udsigten til
spændbetons-arealerne.

Dommerkomiteen finder det ønske¬
ligt, at der i den skitsemæssige landskabe¬
lige behandling i højere grad end anført i
forslaget søges bevaret dele af eksisteren¬
de forhold. Bl.a. savnes et plant område

egnet for cirkus, markeder, byfester m.v.
Den foreslåede plantning mod vest og

mod villabebyggelsen bør dog fastholdes.
Projektet rummer forslag til støjaf¬

skærmning og plantning mod jernbanen.
Støjvold bør dog udføres langs hele park¬
området.

Forslaget anslår en god skitsemæssig
hoveddisposition, der rummer gode mu¬
ligheder for indpasning af en række va¬
rierende aktiviteter, hvor de enkelte om¬
råders størrelse og plejeniveau kan tilpas¬
ses behov og økonomi. Forslaget fremhæ¬
ves for sit sikre greb og for den smukke
harmoni mellem park og bygningsanlæg.
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Plan og snit 1:1500 ■ Plan and section 1:1500

Skitser af »en dag i parken«.
■ Sketch design of 'a day in the park'.
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Fritidsområde i Hedehusene
2. præmie på 35.000 kr., udarbejdet af
arkitekt MAA Niels Thorup og stud. arch.
Gitte Hoff.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forfatteren til dette forslag baserer sin
disponering på de eksisterende trærækker
- elmene i den øst-vestgående retning og
den noget mindre nord-sydgående række
af røn syd for elmerækken.

Ryddet for underplantning og fornuf¬
tigt udtyndet bevarer trærækkerne deres
stærkt rumdannede virkning og giver
samtidig mulighed for gennemkig, når
man færdes i området.

Forslaget tager sit udgangspunkt i de
akser, trærækkerne danner, og lader ad¬
gangen til centret ske via rønneaksens
nordlige forlængelse, der rammer den
nuværende passage til Hovedgaden.

Centret placeres omkring aksernes
krydspunkt med udsyn til de tre parkrum,

□ □ø

der dannes mellem trærækkerne og områ¬
dets grænser.

Forslagsstilleren giver hvert parkrum
sin egen identitet. Mod nordvest »Den
anlagte Have«, mod sydvest »Den* vilde
Have« og mod sydøst »Grønningen«.

Fritidscentrets bygninger placeres ud i
den sydøstlige grønning langs den nord¬
sydgående sti, og det fremtidige bibliotek
ligger vest for stien. Bygningsanlægget er
egnet til etapevis udbygning.

Dommerkomiteen finder dog, at den
havemæssige behandling af det store
nord-vestlige område mod villabebygel-
sen ikke svarer til forslagets øvrige kvali¬
teter, ligesom der savnes områder for
placering af aktiviteter, der bedst indpas¬
ses i plantninger.

Den foreslåede støjafskærmning findes
ikke tilstrækkelig.

Forslaget fremhævs for sin sikre hoved¬
disponering, der med enkle midler skaber
meget smukke rumforløb.
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Situationsp Ian 1:3500 ■ Master plan 1:3500

Fritidsområde i Hedehusene
3. præmie på 20.000 kr., udarbejdet af Ole
Jonsson, Kim Thomasen, Søren Amsnæs,
arkitekter MAA.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslagets hovedidé er at skabe et lukket
parkrum. Mod nord af en mur, som fri¬
tidscentret og det fremtidige bibliotek
lægger sig op til, og mod de øvrige sider af
en beplantning, der i udsparinger giver
plads til forskellige udendørs fritidsaktivi¬
teter.

Adgangen til dette parkrum findes 3
steder. I nordvesthjørnet, i det nordøstli¬
ge hjørne ved tennisbanerne og i det
sydøstlige hjørne ved banestiens Sejlbjer-
gunderførsel.

Adgangen til fritidscentret sker via en
forplads mellem mur og parcelhusområ¬
det i grundens nordlige del. Her er også
anlagt parkering med adgang fra såvel
Sejlbjerg som Hedevolden. Et parke¬
ringsområde man tænker sig ført videre
mod station og posthus.

Et hul i muren leder ind til et gang- og
foyerareal, der ligesom alle centerfunk¬
tionerne har frit udsyn til parken.

Dommerkomiteen finde ikke den land¬

skabsmæssige behandling af parkrummet
fuldt ud overbevisende. Bl.a. forekom¬
mer det centrale parkrums afgrænsning
formmæssigt uafklaret.

Disponeringen af bygningsanlægget er
etapevenligt, og selv uden det fremtidige
bibliotek indgår centret i smuk helhed
med parken.

Fritidsområde i Hedehusene
3. præmie på 20.000 kr., udarbejdet af
arkitekter MAA Claus Bjarrum & Jørgen
Hauxner, arkitekt MAA Klavs Brandi-
Hansen, landskabsarkitekter MDL J. Pal¬
le Schmidt og Malene Hauxner. Med¬
arbejdere: arkitekt MAA Sigurdur Einars-
son, arkitekt MAA Michael Krarup, arki¬
tekt MAA Jesper Kruckow og teknisk
assistent Hanne Møller.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget bevarer den eksisterende ka¬
rakteristiske elmerække gennem områ¬
det. Det nordlige område fremtræder
som intensivt behandlet med bibeholdel¬
se af det vandrette terræn og i dette
placeret 3 kvadratiske byggefelter, inde¬
holdende h.h.v. rosenhave, fritidscenter
og bibliotek.

Det sydlige område fremtræder som
ekstensivt behandlet med skovplantning,
kuperet terræn og et landskabeligt formet
regnvandsbassin.
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Bygningsbasen i de 3 bygningsanlæg
udføres principielt ens, medens overbyg¬
ningen gradueres i h.t. funktionsind-
holdet.

Forslaget anviser opbygning af terræn
mod jernbanen, hvorved området sikres
en virkelig god støjbeskyttelse.

Forslaget fremhæves for den smukke
behandling af de to parkafsnit, udformet i
bevidst kontrast til hinanden.

Det på en gang formelle og meget
poetiske bygningsanlæg er uegnet til eta¬
pedeling, og hovedgrebet virker fastlåst
uden tilpasningsmuligheder for evt. frem¬
tidige funktionsændringer.
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Situationsplan 1:3500
■ Masterplan 1:3500
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Plan og snit 1.1500 ■ Plan and section 1:1500

LANDSKAB 7 • 1985 169



Torv ved vestfacade
■ Square by the west elevation

Situationsplan 1:3000 ■ Master plan 1:3000

Fritidsområde i Hedehusene

Indkøb for kr. 15.000, udarbejdet af arki¬
tekter MAA Jan Fugl & Jes Henneberg.
Medarbejder: Peter Eskesen, arkitekt
MAA, og landskabsarkitekter MAA
MDL Torben & Uffe Wainø.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget inddrager 2 villagrunde i det
nordvestlige hjørne, arealet omdannes til
en plads, der formidler en god forbindelse
til park og fritidscenter i den nordvestlige
del. Parkeringsarealer og tennisbaner er
smukt indpasset, men dommerkomiteen
finder, at den landskabelige behandling
er overdreven i udtryk og anlæg.
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Opvisningsbanen kan fungere uændret som byens fælled, den kan
bruges til byfester, cirkus, uorganiseret boldspil og tilsvarende aktivite¬
ter, der kræver god plads og fladt terræn.
■ The exhibition field can continue to function as the town common and
can be used for town festivities, circus, casual ball games and other
activities which demand plenty ofspace and a flat terrain.

Anlægget bevares uændretpå grund afdets poetiske og varierede rumlige
struktur.
■ The park will be left as it is because of its poetic and varied special
character.

Grusgravsområdet fastholdes som et robust legeområde af overdrevs-
agtig karakter.
■ The gravel pit area will be maintained as a »robust« play area with a
common-like character.

Situationsplan 1.5000 ■ Master plan 1:5000

Uddrag afforslagsbeskrivelsen:
Forslaget sigter mod at bevare og styrke områdets nuværende

indholdsrigdom og brugsmuligheder, at indpasse de nye byg¬
ninger, fritidscenter, bibliotek og svømmehal, så de nuværende
veje, parkeringspladser, plantninger og terrænformer udnyttes,
samt at indpasse banestien og de nye sekundære stier i funktio¬
nelt logiske forløb, samtidig med at stierne fører gennem de
forskellige parkrum og miljøer, som byparken består af.

For at undgå, at en væsentlig del af byparken med dens 30-40
årige plantninger ødelægges af den planlagte Sejlbjergvej med
de store dæmninger, flyttes vejen ca. 500 meter mod øst. Her kan
det store vejanlæg indpasses uden konflikter i det åbne og
usammensatte landskab.

Konkurrenceområdet er belastet af en kraftig togstøj, der
uanset parkens udformning vil begrænse mulighederne for
fredfyldt rekreation eller friluftsteater. Da desuden beboerne i
Hedehusene enten har egen have eller friarealer ved lejligheden,
bør man satse på parkindretning, der også opleves som me¬
ningsfuld, også selv om der kun er få andre besøgende. Den
rumlige struktur er givet, idet områdets randplantninger er
veludviklede og bevaringsværdige.

Fritidsområde i Hedehusene

Indkøb for kr. 15.000, udarbejdet af: Ib Asger Olsen & Per
Stahlschmidt, landskabsarkitekter MDL.

Dommerkomiteens bemærkninger
Projektet fremviser det mest konsekvente parkforslag, hvad
angår bevarelsen og udbygningen af de eksisterende rammer,
idet den nordvestlige boldbane bevares som en byfælled, områ¬
det syd herfor som overdrev.

Syd for tennisbanerne anlægges en blomsterpark og et »an¬
læg« langs banestien i området mod Hedehushallen. Bygnings¬
anlægget placeres omkring et torv ved hallen.

Dommerkomiteen finder ikke den foreslåede omlægning af
vejforholdene realisabel. Bygningsanlæggets placering og ud¬
formning er ikke overbevisende løst.
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Situationsplan 1:3500
■ Masterplan 1:3500

Fritidsområde i Hedehusene

Indkøb for kr. 15.000. Udarbejdet af:
Birgitte Verner Jensen og Nille Juul-Sø¬
rensen, arkitekter MAA.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sin meget sikre
landskabelige behandling.

Med en række af forskellige træarter
beskrives det kuperede terræn på en
smuk måde og skaber afvekslende rum¬
forløb, der fører videre ind mod stations-
centret Qg Hovedgaden og ud mod Hede¬
hushallen og de grønne områder.

Det bygningsmæssige viser ikke samme
enkelthed og sikre greb som landskabsbe-
handlingen.

Fritidsområde i Hedehusene

Ikke præmieret forslag udarbejdet af An¬
dreas Bruun og Solveig Stenholm, land¬
skabsarkitekter MDL. Wilhelm Wohlert,
Viggo Kanneworff Niels Munk, arkitek¬
ter MAA. Per Kirkeby.

Forslaget indeholder et stramt overordnet ra¬
sternet, der holder sammen på områdets mang¬
foldighed. Det varierede parkområde indehol¬
der en serie punkter!landmarks.
■ The entry proposes a well-defined, encom¬
passing net base, which unifies the diversity of
the area. The varied park area contains a series
ofpoints/land marks.

Situationsplan 1.3500 ■ Masterplan 1:3500
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1. Selv på et mennesketomt tidspunkt lyser
kompositionen op - efterår og vinter lægger
blade og sne sig på puderne.
2. Børnene i Ewaldsgade-karreen hjælper til
med opstilling afstoleskulpturerne.
3. Stoleskulpturer bliver prøvesiddet efter ende¬
lig opstilling.

■ 1. Even without people, the composition
gives life - autumn leaves and winter snow fall
on the pillows.
2. Children from the Ewaldsgade block helping
with erection of the chair sculptures.
3. The chair sculptures tested when finished.

Keramik og haveanlæg
Af Torben Michelsen

Brug af keramik og skulpturer i have- og
landskabs-sammenhæng er idag ret sjæl¬
den. Funktionalismen og modernismens
krav om nøgternhed gik imod brug af de
mange skulptuelle udformninger, som ses
overalt på bygninger og i anlæg fra forrige
århundrede og indtil 2. verdenskrig. In¬
teressen er imidlertid stærkt stigende for
igen at se skulpturer af mange slags i vore
uderum.

Bygherrer tør igen vove udformning og
møblering af gårde, pladser og gader uden
til stadighed at være angst for hærværk,
misbrug, parkeringspladsmangel eller
måske blot kritik for at være usaglig. Det
var det, vi ustandselig hørte om i de
forrige årtier: Tak! ingen bænke, træer,
baljer, skulpturer, udsmykninger. Det er
kun til besvær. - Og forresten heller ikke
planter, der måske går ud i strenge vintre.
Resultatet var som vi alle kender: Berbe¬
ris og græsørken!

I stadig flere opgaver bliver vi bedt om
som planlæggre at finde nye, livsbekræf¬
tende løsninger. Udviklingen synes at
være'vendt. Dette på trods af at bevillin¬
gerne bli'r mindre og mindre.

Måske skyldes det, at vi alle brændende
ønsker at beskæftige os mere med det
nære miljø som kontrast til de globale
trusler, som vi gerne vil kæmpe imod,
men føler os magtesløse overfor.

Her skal peges på brug af keramik i to
vidt forskellige gårdanlæg: Et skabt til
brug og et skabt for øjet.

Siddeskulpturer i Ewaldsgade karreen
Det første drejer sig om det nylig præ¬
mierede Ewaldsgade-karré-anlæg på Nør¬
rebro i København.

Til indvielse af det afsluttede arbejde
ønskede Lone van Deurs og Saneringssel¬
skabet at berige anlægget med en ting, der
både kunne være til glæde for øje og krop.

Det blev til 3 siddeskulpturer udført i
stentøj af Betty Engholm.

Beboerne blev efter overdragelsen ta¬
get med i beslutningen om placering. Bør¬
nene gik straks igang med at hjælpe med
fastgørelsen. Beboerne var glade for at få
et stykke brugskunst med i anlægget, som
næsten udelukkende er sammensat af

brugsbetonede elementer.
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Fontæne 70X 70 cm netto i stentøj.
■ Fountains 70 x 70 cm. in stoneware.

Fontæner i Amtsgård
Det andet anlæg er et indre gårdanlæg i
Vestsjællands Amtsadministrationsbyg-
ning gård øverst på oversigtsplanen. Op¬
gaven var her at skabe og udforme et
uderum, der ikke er tiltænkt ophold. Det
er der andre gårdrum og parkanlæg til at
rumme. Uderummet er ikke beregnet til
nogen som helst form for brug, men skal
kun opleves fra de mange kontorer og især
fra det store indgangsparti ved foyeren og
fra trappen, der fører op til kontoraf¬
snittene og møderummene på 1. sal.

Det arkitektoniske rum har en dimen¬
sion af 16x32 meter. Havens gulv, der
ligger over en kælderetage, er belagt med
chaussésten og kugleflint med den kry¬
bende Cotoneaster dammeri i bedene.

Der er to skakspil med en pergolakubus
over. Det ene skakspil er opfyldt af 9 ens
fontæner af stentøj i 70x70 cm med rust¬
rød overflade. Det andet skakspilmønster
er helt frit og består alene af felter af
chaussé og kugleflintbede.

Pergolaen er af 4x4 cm firkantalumini-
umstænger i 260 cm højde. Lonicera hen-
ryi - stedsegrøn klatrekaprifolie slynger
sig opad og skal danne et let og præcist
løvtag, der følger skakspillets mønster.
Lamper lyser ned på hver vandstråle, der
består af recirkulerende vand fra behol-
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Den indre gård i Vestsjællands Amtsadmini-
strationsbygning.
■ The inner courtyard in West Zealand's Admi¬
nistration Headquarters.

der og pumpeanlæg i kælderen nedenun¬
der. Drypvanding og drænslanger sørger
for næringsholdig vandtilførsel over et
doseringsanlæg.

Ideen til udformningen er ret så filoso¬
fisk, men har været en vigtig drivkraft for
os. De to skakspil- symboliserer jordens
tilblivelse, livets opståen og recirkulering.
Det ene skakspil viser ørkenen med den
nøgne jord, det andet oasen med vand og
frugtbarhed. De 9 fontæner er nævnt i
verdens først afbildede haveanlæg: Dron¬
ning Heteferes gravkammer i Kephren
pyramiden. Dronningen skulle vise det
ypperligste, der var anlagt i hendes tid,
under hendes ansvar. Det var ikke pyra¬
miden, men haveanlægget, symboliseren¬
de livets væsen. Dengang satte man have¬
kunsten over alle andre kunstarter. Idag
har vi alle de tekniske hjælpemidler til
rådighed for at kunne udtrykke vore bud¬
skaber til en efterverden, som vi af alle
kræfter skal bidrage til at give mening og
værdi. Hovedideen til gårdanlægget mod¬
nedes gennem mange år. Hele anlægget
blev til efter en samlet idékonkurrence og
gennemdrøftedes i 5 år, inden det blev
bragt til udførelse over en periode på
yderligere 4 år.

Fontænerne, som i høj grad bærer an¬
lægget, skulle være klassisk-ægyptiske og

samtidig være så nutidige, at de er i har¬
moni med bygningerne. Der blev arbejdet
grundigt med form, overflade, glasurer og
vandstråle. Vandet afsætter naturligt ok¬
ker og kalk. Det tog vi konsekvensen af.
Den ydre overflade er stribet af rust og
kalk; denne patina er opstået efter det
første år. Overfladen er nu efter 3. år
uforandret. Stentøjsskærven er brændt
ved 1300 grader celcius, og er naturligvis
helt frost- og slagfast.

I denne sag var det nødvendigt at land¬
skabsarkitekt og keramiker (Betty Eng¬
holm) arbejdede sammen i en længere
årrække omkring opgaven - lige fra idé¬
skitse til regulering af vandstråler.

Keramik i den teknik, der er udviklet i
de seneste årtier, har store muligheder for
at indgå aktivt i opbygning og indretning
af uderum. Der findes et stort udbud af
laboratoriekontrolleret stentøjsier, der
under omhyggelig udvælgelse kan bruges
til formning af netop de elementer, der er
væsentlige for et bestemt anlæg: fontæ¬
ner, borde, stole, støttemure, plantebe¬
holdere og belægninger. Et hårdtbrændt
klinkebelægning kan beriges ved indlæg¬
ning af et let mønster af keramiske fliser.

Torben Michelsen, landskabsarkitekt mdl i Sorø.

Betty Engholm, billedhugger.
Uddannelse: Billedhuggerskolen på

Kunstakademiet.

Udstillinger: K.E., Charlottenborg, Gal¬
leri Gammelstrand, Haveselskabets Have,
Søllerød Slotspark, separat udstilling Gal¬
leri M, Køge Galleri, kunstforeninger
m.m.

Udsmykningsopgaver: Industriens Hus,
Kbh., Esbjerg kommune, Skælskør Fol¬
kehøjskole, Brændegårdshaven, Born¬
holm, Kulturhuset Visby på Gotland.

Enkel fontæneskål i stentøj med grøn indvendig
glasur.
■ Single fountain shell in stoneware with green
glazing on the indside.

Siddeskulptur-grupper.
■ Sitting sculpture groups.

tW. i
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Haveanlæg ved Glassalen
Af Birgitte Fink

I november 1984 fik tegnestuen overdra¬
get at udarbejde projektforslag til et nyt
haveanlæg ved Glassalen i Tivoli. Dette
arbejde blev udført i samarbejde med
Tivolis tegnestuer.

Udgangspunkt for opgaven var mit for¬
slag til idékonkurrencen (omtalt i Land¬
skab 8/84). Konkurrenceforslagets ho¬
vedidé var at udlægge cirkulære »blomste¬
røer« på den jævnt skrånende klinkebe¬
lægning omkring Glassalen. Disse »blom¬
sterøer« indeholdt en keramisk kuppel.
Opgaven med at dekorere disse kupler
blev givet til designeren Lin Utzon, og det
blev starten på et inspirerende og dejligt
samarbejde - under stort tidspres.

Afgrænsning af området
Udover hovedtemaet omkring Glassalen
var det væsentligt at få løst afgrænsningen
mod Divan I og Divan II.

Ved Divan I blev alle eksisterende

plantekummer fjernet, og kældervinduer¬
ne afgrænset med lette, slyngplantebe-
klædte hegn. En rumlig og solbeskinnet
plads med bænke giver et rart kig mod
Glassalen og hovedstien, og der er des¬
uden blevet en smutsti mod søen.
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Mod Divan II blev der udført en rimelig
klar begrænsning, der følger den eksiste¬
rende trærække. Rimelig klar, fordi kæl¬
dergulv, brønde og kabelskabe udgjorde
visse begrænsninger.

Hovedtemaet

Hovedtemaet tog udgangspunkt i to »ø«-
typer: dels små øer (4 meter i diameter)
med stærkt dekorerede kupler og en bund
af ensfarvede blå stauder og dels større

øer (5 meter i diameter) med ensfarvede
eller lidt dekorerede kupler, men til gen¬
gæld med en varieret blomsterbund. Øer¬
ne begrænses af sider i vandskurede tegl
og er på kanterne beklædt med blå porce-
lænsfliser.

Det skrånende terræn mod glassalen
betingede et større placerings- og" kote-
ringsarbejde. Det var vigtigt, at pladsen
blev rimelig »tilfældigt« møbleret med
øerne, og at øernes højde blev nøje vurde¬

ret og kombineret med respekt for køre-,
ganglinier, brønd- og træplaceringer
m.m.

Belægning og belysning
De fine gamle klinker omkring glassalen
blev genanvendt som belægning, og dan¬
ner en rolig harmoni med de vandskurede
sider på øerne.

Belysningen består af spots, anbragt
højt oppe i de træer, der afgrænser plad-
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1. +2. Lille ø med kuppel i bund af Campanula portenschlagiana, stor ø med skiftende blomsterplantninger.
■ /. +2. Little island with dome at the bottom of Campanula portenschlagiana, large island with a variety offlovering plants.

sen. Kun de stærkt dekorerede kupler er
belyst.

Kuplerne
De mange porcelænsfliser til kuplerne er
udført på Den kgl. Porcelænsfabrik.
Fremstillingen af fliserne i sig selv er et
imponerende og stort præcisionsarbejde.
Fliserne er klæbet på en færdigstøbt be¬
tonskal. De blå fliser danner desuden en

klar begrænsning af øerne.
Lin Utzons smukke dekorationer er

udført i farverne indigoblåt og hvidt.

Plantninger og møblering
De små øer er udelukkende tilplantet med
Campanula portenschlagiana. I de større
øer var det hensigten at skabe store sam¬
menhængende planteflader i harmone¬
rende farvesammensætninger. Sæsonen
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kunne starte med løgvækster, der senere
afløses af planter som Primula, Viola cor-
nuta, Petunia og Impatiens. Der er fore¬
slået en 4-årig farveveksel: -1. hvid,
lyserød og rød, -2. gul og hvid, -3. hvid,
lyseblå og mørkeblå, -4. hvid, rosa,

lyseblå og mørk violet.
Som møblering er anvendt de bænke,

der dannede de mange siddemuligheder
mod Glassalen før omlægningen.

Bænkene er dels placeret langs hoved¬
stien, dels ved Divan I og langs Glassalens
facade.

Plads ved Divan 1. ■ 3. Place at Divan 1.

Birgitte Fink, landskabsarkitekt maa, mdl. i Tølløse.
Medarbejder: Kirsten Thorup, arkitekt maa.

LANDSKAB 7 1985 179



Summary

Life Back to Towns, p. 153.
By Jette Hansen-Møller
The theme of the Nordic Landscape Ar¬
chitects Congress, this year, was »Life
back to towns«. It gave us a great deal to
think about, but, having said life back to
towns it must be natural to ask why, who's
life, which lives?

The author agrees that we ought to pre¬
serve and strengthen, even dig out, the
suffocated natural basis of our towns be¬
cause there are people who need better
places to live. Generally speaking, there
are two types of people who live in the
center of towns, but with completely dif¬
ferent needs for open space and experien¬
ce of nature. The first group comprises the
striving youth, the childless rich, who can
manage for themselves. The second group
are the poor, the aged, the unemployed
and the single parent families who cannot
manage for themselves and whos needs
are more material. Harmonic, aesthetic
open space has only secondary importan¬
ce. The problem is whether there are open
spaces at all and if these provide the
framework for a meaningfull existence.

At the conference, there were several
references to personal childhood experi¬
ences in provincial towns. Outdoor space
is of enormous importance for children
despite the fact that the time they spend
outside is often quite short. The children
try to satisfy some fundamental need, re¬
gardless of where they are. Our own child¬
hood experiences can be used to create a
framework for life. We cannot guarantee
that activities will result but we can create
the basis for them or avoid obstructing
them.

It was clear from the conference that it
was human life which should come back to
towns. But what about plant and animal
life? If we want »nature« in towns and not

just green spaces, we must start with basic
ecology and underline the major charac¬
teristics. At the same time, we must
strengthen the remaining »natural« cycles
in towns by creating survival and dispersal
possibilities for plants, animals and birds.

Garden for The Womans Workers Union
of Denmark, p. 158
By Torben Schønherr
The woman who breaths life

We sat in the chairman's office and
looked at my coloured drawing which I
had just told them about. There was silen¬

ce. Ole puffed on his short pipe and said
something or other about garden art. The
head cashier asked about the price and I
told him.

The chairman looked at Ole and the ca¬

shier and said: It's just fine, go ahead, I
don't have much time to look out of the
window anyway.

That was that meeting.
The garden is now completed, and I still

have difficulty believing it - that they said
yes.

In the beginning there was a wind which
breathed spring into the garden.

It is now called the woman who breaths
life and has become a symbol.

Passing Copenhageners call it the earth
heating lay out and it will probably be
called that in the future.

But she does breathe life.
In spring and autumn she breathes life

into 20.000 bulbs.
In the winter she breathes icy blue

flames in the white snow.

Her hair smells of honeysuckle.
She is the woman who breaths life.

Competition for a Recreation Area in
Hedehusene,p. 161
Abstract of the judging panel's general
comments.

The competition proposals are characteri¬
zed by great uncertainty as to which acti¬
vities would be reasonable to incorporate
in a town park in Hedehusene.

It is also characteristic that the interre¬
lationships between buildings and land¬
scape, defined in the competition brief,
have been difficult to realise. The panel of
judges has emphasized the following in its
assessement:

That design of the park - including path
routes and building location - is connec¬
ted to the existing center area along Ho¬
vedgaden, which stretches from the rail¬
way station to Hedevolden.

That the possibility for an active con¬
nection between the future southern hou¬
sing area and the center area be created
via Hedehushallen, the recreation center
and the library.

That proposals for both the park and
building lay-out include the possibility for
integration of a range of activities, as and
when the need arises, and that flat areas
be reserved for circus, town festivities,
etc. That the greatest possible regard be
shown to existing planting and terrain.
That paths, which pass the park area, be
drawn into the park so as to exploit the
park attractions for as many as possible,
as often as possible.

That the building lay-out and park can
be realised in phases and within reasonab¬
le economic limits, so that the park and
buildings can be extended over a number
of years.

Ceramics and Gardens, p. 173
By Torben Michelsen
The use of ceramics and sculptures in a
garden and landscape context is quite
seldom today. Ceramics are used in two
completely different courtyards here - on
created to be used and the other created
for the eye.

In the first, Lone van Deurs and The
Urban Renewal Association wanted to

enrichen the prize winning Ewaldsgade
lay-out at Nørrebro in Copenhagen with
something which would please both the
eye and body.

The result was three sitting sculptur
made in stone pottery by Betty Engholm.

The second is an internal coutyard at
West Zealand's County Administration
Headquarters. The space is 16 X 32
meters.

There are two chess games in the space.
One of them is executed in 9 identical
stoneware fountains and the other, quite
independent from the first, is composed of
squares of granite setts and flint balls. This
chess game symbolises the desert with the
naked earth and the first, the oasis with
water and fertility.

The 9 fountains are mentioned in the
first illustrated garden lay-out: Queen He-
teteferes burial chamber in the Kephren
pyramid.

The Garden by The Glass Room, p. 176
By Birgitte Fink
In november 1984, the drawing office was
commissioned to prepare a project propo¬
sal for a new garden lay-out by The Glass
Room at Tivoli.

The main theme was based upon two ty¬
pes of »islands«: small islands (4 m. in
diameter) with strongly decorated domes
and a ground cover of blue perennials and
larger islands (5 m. in diameter) with
single coloured or slightly decorated do¬
mes but with a varied flower ground co¬
ver. The islands are bounded by sides of
mortar washed brick and by edges of blue
porcelain tiles.

These tiles are made by The Royal
Porcelain Factory and are an impressive,
major feat of precision work.

The tiles are glued to a concrete shell,
casted in situ. Lin Utzon's beautiful deco¬
rations are executed in indigo-blue and
white colours. Jeremy Dean
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en senses«™
Det er ikke tilfældigt, når SF-stens fabrikkerne har udvidet og mar¬
kedsfører forskellige former for betonbelægningssten. De speci¬
elle behov og krav har inspireret os til denne udviklingsproces.
Denne proces har haft succes. Se blot hvor mange, der prøver at
efterligne os. Men sku' ikke hunden på hårene... betonkvaliteten
er afgørende for belægningens levetid. Vælg belægningssten fra
SF-sten - så får De stensikker kvalitet.

Specielle produktertil specielle formål:
Produktforslag
til Deres t

opgave —
Haller og pladser
(tung trafik)
Haller og pladser
(let trafik)

Parkeringsarealer

Vej rabatter

Indkørsler

Carporte

Gangarealer
Parkstier etc.

Værksteder,
tankstationer etc.

Haveanlæg og
terrasser

Gågader

Skolegårde og
legepladser

SF-Sten A/S
Box 93 - Sdr. Mellemvej 9 - 4000 Roskilde - 02 - 75 77 88

Sydsjællandsafd.:
Holmegaard Betonvarefabrik
Postbox 3 - Lundebakkevej 18A, Toksværd
4684 Holme-Olstrup - 03 - 76 22 33

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

Roust/Brøndum Betonværker ApS
Andrupvej 147 - 6715 Esbjerg N - 05 -16 74 11

Kolding Betonværk ApS af 1983
Østerbrogade 15 - 6000 Kolding - 05 - 52 53 11

Belægningsstenene fremstilles i flere
standard-farver. Specialfarver kan
produceres efter ønske.
Klostersten: Dim. 7x21, 14x21 og
21x21 cm. Tykkelse: 7 cm.
Festival: Dim. 7x21, 14x21 og 21x21
cm. Tykkelse: 5,5 cm.
Fliser: Dim. 15x15, 15x30, 30x30 og
30x60 cm. Flere tykkelser.

Holmegaardsten: Dim. 14x21 cm.
Tykkelse: 7 cm.
Uni-sten og Uni Pogolit:
Tykkelse: 6 cm.
SF-sten: Tykkelse: 6, 8 og 10 cm.
SFG 65: Tykkelse: 8 cm.
SFG 35: Tykkelse: 10 cm.
G 75: Tykkelse: 7 cm.

FORLANG SPECIALBROCHURER OVER RELEVANTE BELÆGNINGSSTEN
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1985
var en meget
våd sæson...

og mange af landets tennisbaner lå våde og
ubrugelige hen. Undgå problemerne i sæso¬
nen der kommer - ring til LML-sport. Vi er spe¬
cialist i tennisgrus og kan tilbyde forskellige
belægninger som dog har en ting til fælles:
de holder sig tørre
- selvom vejret
igen skulle
svigte... p] 'B Vi er så sikre på

kvaliteten af vort

tennisgrus, at vi tør
give skriftlig garanti

- tag telefonen
og hør nærmere...

Gratis
uforpligtende
konsulentbesøg

LML-SPORT A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 - 93 31 33

Tre nyheder fra Veksø Taulov
Fra Veksø Taulov kan man få træbeskyt¬
tere enten bestående af to halvdele til
solitære træer eller i halv udførelse med
beslag til f.eks. klatreplanter ved mur.
Træbeskytteren leveres normalt varmt-
galvaniseret, men kan derudover leveres
med farvet nylonbelægning uden på gal¬
vaniseringen. Træbeskytteren er 180 cm
høj og har tremmer af 14 mm rundstål, der
sidder på fire ringe af 19 mm rundstål.

Veksø Taulov leverer nu også et cykel¬
stativ, hvor cyklen fastgøres ved ophæng
af styret, hvorved man undgår at beskadi¬
ge cyklernes hjul. Cykelstyret kan fastlå¬
ses i låseøjer, der samtidig afskærmer
ophængskrogene mod hærværk. Cykel¬
stativet kan leveres varmtgalvaniseret,
samt i fem farver.

Veksø busstop type arkidea er et mo¬
derne busstop udviklet efter helt nye prin¬
cipper, så det arkitektonisk passer ind i
både moderne by- og gamle landsbymiljø¬
er. Veksø busstop er opbygget over to
stålgavle, hvorpå tag og bagside er fast¬
spændt. I gavlene er isat hærdet glas, der
giver et frit udsyn til siderne. I standard¬
udførelsen leveres husstoppet med gal¬
vaniserede gavlrammer oghvide glasfiber¬
elementer. Busstoppet leveres med en
ståstøtte, der kan sammenlignes med
domkirkernes korstole. Busstoppet kan
også leveres med aim. bænk samt affalds¬
kurv.

Yderligere oplysninger: Veksø-Taulov
ApS. Taulov DK 7000 Fredericia. Tlf.
(05) 56 22 99.

Katalog 85-86 fra Birkholm planteskole
Katalog 85-86 fra Birkholm planteskole
udmærker sig som de forrige ved at være
instruktivt, overskueligt og fyldigt.

Af de mange træer i stor størrelse, der
forhandles, fremhæves den nytilkomne
ungarnske eg: Quercus frainetto, samt
den gammelkendte, men ikke desto min¬
dre sjældent anvendte krimlind: Tilia
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euchlora. Omslagsfotoet fotograferet af
Willy F. Hansen er i år et barkbillede af
Fraxinus pennsylvanica, rødask, som især
udmærker sig ved sit farverige efterårsløv.

Yderligere oplysninger: Birkholm plan¬
teskole. Farremosen 4, 3450 Allerød. Tlf.:
(02)27 31 26.

Rosenkatalog fra V. Petersens Eftf. i Løve

^ '»Try
• ^

HISTORISKE ROSER

V. Petersen's eftf.

Torben Thim, der har videreført V. Peter¬
sens rosenplanteskole i Løve ved Kalund¬

borg, har udgivet et omfattende katalog,
nærmest en håndbog, over historiske og
gammeldags roser samt en del nyere
roser.

Rosenkataloget indeholder oplysnin¬
ger om 28 grupper af roser. Hver rosen¬
gruppe beskrives ved angivelse af typiske
træk samt historiske oplysninger.

For hver rose angives navn, evt. syno¬
nymer, evt. navn på forædler/introducent
og årstal for fremkomst, herkomst m.m.
Herefter følger en kort beskrivende tekst
af rosen, efterfulgt af oplysninger i skema¬
form om duft, blomsterfylde, højde og
bredde, blomstringstid, hårdførhed, an¬
vendelsesmuligheder m.m.

Endelig rummer kataloget råd og vej¬
ledning for plantning, gødskning, beskæ¬
ring. En litteraturliste, oversigt over ro¬
senhaver i udlandet samt alfabetisk rosen¬

register fuldender kataloget.
Forklaringer til koder i skemaoversig¬

ten er oversat til engelsk, så kataloget kan
også benyttes uden for Danmark.

Yderligere oplysninger: Rosenplante¬
skolen i Løve, V. Petersens Eftf. v. Torben
Thim, Plantevej 3, Løve, 4270 Høng,
Danmark. Tlf.: (03) 56 93 13. Pris for
kataloget 76.50 kr.

Danske Illustratorer 3

Illustration Gunnar Breiding.
100 tegnere og illustratorer fra hele landet
er gået sammen om at præsentere deres
arbejde i et fælles katalog: Danske Illu¬
stratorer 3. Hæftet viser et bredt udsnit af
danske illustratorers kunnen. Hver illu¬
strator disponerer over en side i hæftet,
der er en årligt tilbagevendende begi¬
venhed.

Yderligere oplysninger: Lars Mjaaland.
Samfunds-Kontakt ApS. Ørbækvej 739,
5220 Odense SØ. Telf.: (09) 97 25 46.

Byggeomkostningsindex pr. 1.7.85
Enfamiliehus: 487

Etageejendom, montagebyggeri: 463

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

IltMiril. Itavn i
Tiwscmv ice I*lai ■ ik>sl;< >k»

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206, 6051 Alminde, tlf. 05 - 55 23 60
Forretningsfører John Moorhouse

ctllftl øst f0r Storebælt: Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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Computer-arkitektur bliver ikke
almindelig i nærmeste fremtid
Kun ganske få danske arkitekt-tegnestuer
vil selv have tilstrækkeligt store ressour¬
cer til at komme i gang med en gennemgri¬
bende datamat-støttet projektering, som
omfatter integreret edb-behandling af bå¬
de tegninger og tal.

Projektering på skærm kræver ikke blot
lang tids trættende indlæring af arkitek¬
terne, men også omstilling til en væsent¬
ligt anderledes, mere disciplineret og sy¬
stematisk arbejdsform. Og selv de mest
avancerede CAD-systemer til formålet er
langt fra rigtigt tilfredsstillende udviklet.

Det er hovederfaringerne fra de første
afprøvninger af større arkitekt-orientere¬
de CAD-systemer i Danmark. Man kan
læse mere detaljeret om erfaringerne i en
informationsrig rapport - Computer Aid¬
ed Design i Danmark - som netop er
udgivet af Statens Byggeforskningsinsti¬
tut, SBI.

Afprøvningerne er foretaget på tre sto¬
re tegnestuer som led i en mere omfatten¬
de undersøgelse af CAD-systemer, der er
iværksat af SBI og støttet af byggestyrel¬
sen og Teknologirådet.

Der er givetvis ingen vej udenom også
at kunne udnytte de større CAD-syste¬
mer, hvis den danske bygge- og anlægs¬
sektor skal gøre sig gældende i den inter¬
nationale konkurrence, og derfor er en af
de vigtigste opgaver for byggesektoren nu
at overvinde sit datatekniske efterslæb,
siger lederen af undersøgelsen, arkitekt
Fritz Sigrist, SBI.

Men de mindre virksomheder kan ikke

magte at være med uden udstrakt støtte
fra det offentlige, byggeriets organisatio¬
ner og videncentre. De systemer, der er
tale om, koster i dag i anskaffelse 1-2

millioner, og det er kun en brøkdel af,
hvad den nødvendige indlæring og den
løbende drift, vedligeholdelse og opdate¬
ring tilsammen koster over en årrække.

I SBI-rapporten oplyses, at den ene af
de tre deltagende tegnestuer, arkitekt
Henning Larsens, har måttet investere
600 arbejdstimer i at sætte sig ind i brugen
af det ene af de afprøvede systemer, Ge¬
neral Design System, GDS, mens de to
andre tegnestuer, arkitektfirmaet Krohn
og Hartvig Rasmussen og Post- og Tele¬
grafvæsenets Bygningstjeneste, har inve¬
steret henholdsvis 1200og 1400 timer i at
lære Acropolis-systemet at kende.

Der advares mod at anskaffe et CAD-

system uden, at tegnestuen har haft mu¬
lighed for at afprøve det i længere tid.
Systemerne er for vanskeligt tilgængelige
til, at man kan vurdere dem på grundlag af
en almindelig demonstration.

Desuden advares tegnestuerne mod at
gøre sig sårbare ved indførelsen af CAD.
Man skal kunne tilkalde hurtig edb-assi-
stance i tilfælde af systemsvigt, og syste¬
met skal kunne anvendes bredt af med¬

arbejderstaben.
Henning Larsens Tegnestue har klart

indtryk af, at der ikke er meget at hente i
CAD i den første skitseringsfase. Her er
papir og blyant fuldt tilstrækkelig: CAD-
systemets styrke ligger først og fremmest i
repetitioner og rettelser. Det vil efter vor
bedste overbevisning ikke være ved skær¬
men, men henter sin inspiration og får
gode ideer.

Computer Aided Design i Danmark,
SBI-rapport 169, 120 sider, koster 183 kr.
Den kan købes i boghandelen eller bestilles
direkte hos SBI, Postboks 119, 2970 Hørs¬
holm, telf. (02) 86 55 33.

Rosenkataloget
over »historiske« og »gammeldags«
roser er udkommet. Kataloget er ud¬
arbejdet som et leksikon over mere
end 800 forskellige rosensorter og
arter, og som sådan et opslagsværk
vedr. rosernes herkomst, vækst og

anvendelsesmuligheder.

Pris kr. 76,50 + porto .(kr. 9,00).

Rosenplanteskolen i Løve
Plantevej 3, Løve

4270 Høng
Telf. 03-569313

HERNING KOMMUNE

Landskabsarkitekt

Ved teknisk forvaltning, parkafdelin¬
gen, er en nyoprettet stilling som
landskabsarkitekt ledig til besættel¬
se pr. 1. januar 1986.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte
overordnet landskabsplanlægning,
sektorplanlægning, sagsprojekte-
ring omfattende parker, legeplad¬
ser, institutioner og lignende. Indret¬
ning af torvepladser samt deltage i
forefaldende planlægnings-, projek¬
terings- og sagsbehandlingsarbej-
de ved parkafdelingens tegnestue.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsæt¬
tes i henhold til Kommunernes

Landsforening og Danske Arkitek¬
ters Landsforbund.

Nærmere oplysning om stillingen gi¬
ves gerne ved henvendelse til
stadsgartner Lars Østerbye, telefon
07-21 2000, lokal 4500.

Ansøgning med oplysning om ud¬
dannelse, tidligere beskæftigelse -

bilagt kopi af eksamensbevis og evt.
anbefalinger - skal være

HERNING KOMMUNE
Rådhuset,

7400 Herning

i hænde senest den 5. december
1985 kl. 8.00.

Ansøgningen bedes mærket »Op¬
slag nr. 249/85«.
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Landskabsarkitekternes honorarforhold

»Specialnorm for have- og landskabs-
arbejder« blev godkendt på forårets gene¬
ralforsamling efter at forslaget ved juletid
1984 var færdiggjort af den af boligmini¬
steriet nedsatte arbejdsgruppe, som hav¬
de arbejdet i næsten 5 år.

Det var ventet, at normen kunne ud¬
sendes og træde i kraft først på sommeren
1985. Men sidst i marts vedtog Folketinget
som bekendt en samling love, som skulle
begrænse stigningerne i lønninger, avan¬
cer og honorarer. Det gav nye problemer
for specialnormen, som også skulle have
Monopoltilsynets godkendelse. Her var
travlheden stor, og det var svært at fastslå,
om normens indførelse gav for store stig¬
ninger i honorarerne. Endelig sidst i sep¬
tember modtog D.L. så meddelelse om,
at der var givet dispensation fra avance¬
stoploven, så normen kunne træde i kraft.
Endnu mangler dog, åt Regeringen og Fi¬
nansudvalget som de sidste instanser skal
give normen det blå stempel.

Selv om specialnormen først træder for¬
melt i kraft 1986, indgås der allerede nu
mange rådgivningsaftaler m^d den som
grundlag (forslaget blev udsendt til alle
D.L.'s medlemmer i forbindelse med ind¬
kaldelse til generalforsamlingen 1985).

D.L. er i fuld gang med at forberede
trykning og udsendelse af normen. Der
bliver tale om en tryksag på godt et halvt
hundrede sider, inclusive vejledning og
forskellige bilag. D.L.'s medlemmer vil
hver få tilsendt et eksemplar, ligesom
normen udsendes vederlagsfrit til primær-
og amtskommuner og til statslige bygher¬
rer. Yderligere eksemplarer vil fremover
kunne købes i sekretariatet.

I forbindelse med specialnormens ud¬
sendelse vil der i Ugeskrift komme en
mere udførlig orientering om normens
baggrund og indhold.

For D.L.'s medlemmer forventes af¬
holdt nogle møder i begyndelsen af 1986,
hvor der vil blive informeret om normen

Og dens anvendelse. Hans Jørgen Nielsen
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprcengsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Kriimll IrrmiSf SS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬

speditionstidfor bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om skole
i Høje-Taastrup
Høje-Taastrup kommune har udskrevet
en offentlig projektkonkurrence om ud¬
formning og indretning af en 2-sporet
skole på et areal beliggende i den nye
Torstorp boligbebyggelse i Høje-
Taastrup.

Samlet præmiesum 350.000 kr. Frist for
indlevering 4. februar 1986.

Konkurrence om udformningen af et
fritidsområde i Ballerup
Ballerup kommune vil i midten af januar
måned 1986 udskrive en offentlig idékon¬
kurrence om den landskabelige udform¬
ning af et område til fritidsformål belig¬
gende i Harrestrup Ådal imellem Balle¬
rup og Skovlunde.

Skulpturer i Kongens Have i Odense
»Diabas« - 20 skulpturer, udført i sort
granit, i et stenbrud i Sverige, af kunstne¬
re fra Danmark, Finland, Norge, Sverige,
USA og Vesttyskland. Udstillingen er
arrangeret af Brandts Klædefabrik, i sam¬
arbejde med initiativtageren, den norske
billedhugger Bård Breivik.

Åben døgnet rundt-og året ud.

Velfungerende udearealer
-i teori og praksis
10.-11. juni 1986 kl. 10.00 til 16.00 i Køben¬
havn.

Kurset sigter mod at påvise sammen¬
hængen og samspillet mellem planlægning
og brug af ude- fri- og legearealer, samt
teoretisk og praktisk at give eksempler på
velfungerende udearealer.

Indhold: - planlægning af udearealer
for børn, voksne og ældre - udendørsleg
og beskæftigelse for alle aldre - dyrehold
og andre miljøskadende aktiviteter - fri¬
luftsliv - hvordan imødekommes reglerne
om sikkerhed i forbindelse med brug af
legeredskaber.

Deltagerkreds: Kommunalt ansatte, ha-
ve- og landskabsarkitekter, stadsgartne¬
re, inspektører i boligforeninger/-selska-
ber, afdelingsbestyrelser, fritidsudvalg,
pædagoger m.v.

Kurset arrangeres i samarbejde med
Dansk Legeplads Selskab.

Kurset består af del A og del B, og

deltagelse koster kr. 250.- pr. del. DelA,
den 10. juni, er teoretisk. Del B, den 11
juni, er en busrundtur i københavns om¬
rådet med besigtigelse af ude-, fri og lege¬
arealer. Opgiv ved tilmelding hvilke dele
der ønskes deltagelse i.

Tilmelding: Boligselskabernes Lands¬
forening, Studiestræde 50, 1554 Kbh. V.,
Tlf (01) 1111 22.

Tilmeldingsfrist: 4 uger før første kur¬
susdag.

Udearealertil helårsbrug
22.-23. januar 1985 kl. 10.00 til 16.00 i
København.

Kurset sigter mod at inspirere til brug af
udearealerne også i den »sure tid«, og at
give eksempler på ude- og indeaktiviteter
der »hænger sammen«.

Indhold: - planlægning af udearealer til
helårsbrug - udearealernes vintervedlige¬
holdelse - vinterlege for børn og voksne
- fællesaktiviteter.

Kurset arrangeres i samarbejde med
Dansk Legeplads Selskab.

Deltagerkreds: Kommunalt ansatte, ha-
ve- og landskabsarkitekter, stadsgartne¬
re, inspektører i boligforeninger/-selska-
ber, afdelingsbestyrelser, fritidsudvalg,
pædagoger m.v.

Kurset består af del A og del B, og del¬
tagelse koster kr. 250.- pr. del. DelA, den
22. januar, er den teoretiske del. Del B,
den 23 januar, er en busrundtur i køben-
havns området med besigtigelse af ude- og
friarealer. Opgiv ved tilmelding hvilke
dele der ønskes deltagelse i.

Tilmelding: Boligselskabernes Lands¬
forening, Studiestræde 50, 1554 Kbh. V.,
Tlf (01) 111122.

Tilmeldingsfrist: 4 uger før første kur¬
susdag.

Kommunal Litteraturservice
»Kommunal Litteraturservice« er en ny¬
hedsorientering om danske bøger og tids¬
skriftartikler, der behandler emner, som

på den ene eller anden måde har med
kommuners eller amtskommuners styrel¬
se, opgaver eller administration at gøre.

»Kommunal Litteraturservice« gør det
lettere og mere overskueligt at følge ud¬
viklingen inden for det kommunale og
amtskommunale arbejdsområde.

»Kommunal Litteraturservice« er en

biblioteksservice over for kommuner og
amtskommuner, og distribueres derfor
normalt gennem det lokale bibliotek.

Der udsendes 10 numre om året. De
enkelte kommuners eller amtskommuners

udgivelser er ofte af interesse for andre.
Mange gange er de imidlertid hjemme-

fremstillede og bliver ikke sendt til regi-
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strering i »Dansk Bogfortegnelse«, som
bl.a. er grundlagt for udarbejdelsen af
denne liste. Sker denne registrering ikke,
er der ikke andre, der kan få kendskab til
udgivelsen.

Derfor opfordres alle kommuner og
amtskommuner til at sende deres publika¬
tioner direkte til redaktøren af »Kom¬
munal Litteraturservice«:
Stadsbibliotekar Børge Kristiansen. Ski¬
ve Kommunebibliotek. Vestergade 1,
7800 Skive.

Stad och Land Rapport
År du intresserad av forsknings- och ut-
vecklingsarbete som behandlar:
- anvåndning och planering av stadens
uterum - naturresurs- och miljofrågor -

landsbyggdsutveckling - kvalitén på vår
foda mm?

Vi sammanfattar och kommenterar ak-
tuell forskning på området i Stad & Land
RAPPORT.

Du kommer att få RAPPORT fyre gan¬
ger om året. Nåsta nummer ar aktuellt for
distribution i december i år.

Artiklar, delar av artiklar får publiceras
om kålian anges.

ALAIMOVIUM. Sveriges Lantbruks-
universitet, Alnarp, Telefon 040-4150 00

Væksthuse og vinterhaver
idet19.århundrede
Gewåchshåuser und Wintergårten im
neunzehnten Jahrhundert af Stefan Kop-
pelkamm. 112 sider. Illustreret. Verlag
Gerd Hatje. Stuttgart. Pris DM 39.80.

Bogen om væksthuse og vinterhaver fra
forrige århundrede kan stærkt anbefales.
Det er en velskrevet og smuk bog med
meget flotte illustrationer-mange af foto¬
grafierne er i farve.

Den engelske udgave af bogen: Green¬
houses and Wintergardens of the Nine¬
teenth Century har været anmeldt i Land¬
skab 1982/2 af Preben Skaarup.

Årsagen til denne note er, at bogen er
udkommet i 2. oplag af originaludgaven.
Oplaget er lavet i en paperbackudgave,
hvorfor den sælges til en meget rimelig
pris. Lisbet Edinger Plum

Landskabsarkitekter fra
Kunstakademiet i København

Philip Rasmussen: Cykelstiplan for Nak¬
skov kommune, Marts 83.
Jens Helger: Roskilde stationsplads- He¬
stetorvet, Juni 1983.
Poul Børge Pedersen: Studieforløb -

landsbyer, Juni 1983.
Torben Zinn: Rekreativ planlægning for

Sydlangeland kommune, Juni 1983.
Nina Munkstrup: En naturhøjskole. (Stu¬
dieforløb), Maj 1984.
Alice Petersen: Landskabsplan for et om¬
råde syd for Roskilde, Maj 1984.
Henrik Mehlsen Sørensen: En park i Ros¬
kilde, Maj 1984.
Sonja Vendelsø: Skitse til forbedring af
Roskilde bys kontakt med fjorden, Maj
1984.

Hortonomer på linjen for have og
landskab, februar-august 1985:
Peter Ditlev Andreasen. Michael Brat,
Lis Lundholm Bækgaard. Maria Lise
Dalsgaard. Pia Møller Hertz. Niels Kristi¬
an Holm Ibsen. Lise-Lotte Juul Jensen.
Karsten Linding. Birgitte Errboe Poul¬
sen. Gertrud Sørensen. Jens Zorn
Thorsen.

Abonnementpriser Landskab 1986
Abonnementpriser for 1986: Danmark
kr. 330,00 inkl.moms. Finland, Færøerne,
Island, Norge og Sverige dkr. 275,00.
Grønland dkr. 405,00 inkl.porto, luft¬
postbrev. Andre lande dkr. 345,00 inkl.
porto. Løssalgspris pr. nummer i Skandi¬
navien dkr. 42,50, i andre lande dkr.
47,00.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

. s

■.'kJ

Mk

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
pa byggepladser

7.I lom-il: Itavn
Tiw s<»r\ i<*<>\ IMaiilcsl;<»lc»

• VeSt for Storebælt: Dons Landevej 206. 6051 Alminde. tlf. 05 • 55 23 60
Forretningsforer John Moorhouse

clllfcl ost for Storebælt: Provensvej 20. 2610 Rodovre. tlf 01 • 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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UTOPIENS HAVN
TEKSTER OG SKITSER

TILEGNET
POUL ERIK SKRIVER

Utopiens Havn - debatoplægget om Københavns havn - er mere
aktuelt end nogensinde før. „ ""

Det foreligger nu i genoptryk - dog uden Henning Damgård
Sørensens originale serigrafi. Ved at udelade denne kan prisen holdes
på kr. 85,00 incl. moms mod førsteudgavens kr. 150,00 incl. moms.

• en rose

ET POLEMISK DEBATOPLÆG - GENOPTRYK
København som byen ved vandet kan blive smukkere, rigere og bedre.

Det gælder Københavns indre havn. Byens havnefront, der snarere
er en bagside, og øerne inden for voldanlægget - disse fjerne og
ukendte øer. Områder, som bør være - men ikke er - levende dele af
organismen København. Områder, der kan rumme livsvigtige funktioner
og aktiviteter for byen København. ~ -

Emnet behandles seriøst, ironisk, muntert og poetisk i egentlige
artikler eller essays og i skitserede forslag med tegninger, "V*" *
modelfotografier og beskrivelser.

Ole Thomassen: Havnen, byen og befrielsen
Nis Nissen: Byplangeometrien omkring havnen
Jørgen Sestoft: Cunard-hjørnet
Sven-lngvar Andersson: En lund, et træplantet torv, en trappe
Henning Larsen: Kvæsthusbroen og Larsens Plads
Nils-Ole Lund: Musikhus ved Toldboden
Carsten Hoff: Aktivitetshus
Priis & Moltke: Center for arkitektur og design
Kjeld de Fine Licht: Forsvundne kanaler
Torsten Thorup/Claus Bonderup: Dame og bonde
Karen Zahle: Boliger i byen ^4,'
Tegnestuen Vandkunsten: Boligbebyggelsen Trangraven
Box 25 arkitekter: Boliger på Arsenaløen
Knud Holscher & Svend Axelsson: Museum for kunst på Christiansholm
Dissing & Weitling: Søhistorisk museum på Nyholm
Philip Arctander, Morten Bo, Per Folkver: Din havn, min havn, alle frække...

Redigeret og tilrettelagt af Kim Dirckinck-Holmfeld og
Christian Enevoldsen

Format 22x29,7 cm, 48 sider, dobbelt kartonomslag
Pris kr. 85,00 inclusive moms.

Iwgfr

ARKITEKTENS FORLAG

Nyhavn 4£
1051 København K

Telefon 01-13 62 0C



Oplevelser fra IFLA-kongressen 1985 i Japan
Af Eva Mevle og Ivan Hyllested Pedersen

Fra d. 27. maj til d. 1. juni i år var Japan
vært for den 23. internationale landskabs-

arkitektkongres. Den fandt sted i hen¬
holdsvis Tokyo (hvor åbningsceremonien
blev afholdt) og i Kobe. Selve kongres¬
sens tema var: »Creative Environment:

Expression of Natural and Cultural Heri¬
tages«. Kort fortalt drejede det sig om at
diskutere, om det samtidig med den hasti¬
ge teknologiske udvikling er muligt at
bevare vores natur og kulturhistoriske
landskaber.

Det var første gang vi som studerende
deltog i et IFLA-arrangement, og det
viste sig, at vi var de eneste danskere, der
havde fundet vej derud. Vi vil starte med
at fortælle lidt om Kobe, som var værtsby
igennem det meste af kongressen.

Kobe by
Kobe er beliggende på øen Honshu's
sydkyst, på et smalt stykke land mellem
Rokko Mountain og Inland Sea, stræk¬
kende sig ca. 30 km i øst-vestlig retning og
mellem 2 og 4 km i nord-sydlig retning. I
denne gamle del af Kobe bor ca. 80 pet. af
kommunens 1,41 mill, indbyggere, de øv¬
rige 20 pet. bor i landområderne nord for
Rokko Mountain.

Kobe's havn er Japans største og inter¬
nationalt vigtigste havn, og derfor også

byens vigtigste arbejdsplads. Ca. 44 pet.
af indbyggerne har deres arbejde i virk¬
somheder, der på en eller anden måde er
knyttet til havnen.

Midt i havnen ligger den menneske¬
skabte Port Island, der er opbygget for at
udbygge havnefaciliteterne. Øen er på
436 ha. Opfyldningsmaterialet er blevet
fremskaffet ved det såkaldte »Mountain-

go-to-sea projekt«, der i al sin enkelthed
går ud på, at man bare tager 80.000.000
m3 fra en bjergtop i den nordvestlige ende
af kommunen og skubber det ud i vandet;
derved slår man to fluer med et smæk,
idet man samtidig får et fladt areal på
bjergtoppen, der er velegnet til at bygge
en lille new town på. Øst for Port Island er
man ved at gentage succesen, her er Rok¬
ko Island under konstruktion.

Den centrale del af øen bliver anvendt
til de såkaldte bymæssige funktioner,
hvilket dækker over alt fra boliger, butik¬
ker, hospital, svømmehal til det store
luksushotel »Portopia« og Kobe Interna¬
tional Conference Center, hvor kongres¬
sen blev holdt. Der bor ikke mindre end
20.000 mennesker i denne lille by ude i
havnen.

Offentlig transport foregår med den
såkaldte »Portliner«, der er et lille tog,
som i 1. sals højde bringer de rejsende

1. Udsigt over Kobe og Port Island - en forhen¬
værende bjergtop.
2. Det trekantede Kobe International Conferen¬
ce Center på Port Island i Kobe.
■ 1. View over Kobe and Port Island - a former
mountain peak.
2. The triangular Kobe International Confe¬
rence Center on Port Island in Kobe.

rundt på Port Island og tilbage til cen¬
trum. Banen kører i en cirkel, og den
fungerer fuldstændig uden menneskers
hjælp til at skabe forsinkelser. Billetterne
trækkes i en automat, man går gennem en
automatisk billetkontrol til perronen,
hvor man stiger ind i toget, der efter
diverse dyt-lyde lukker dørene og sætter i
gang. Ved hver station meddeler en me¬
tallisk datastemme stationens navn, og i
god tid inden ankomsten til, den station,
der ligger nærmest ved Conference Cent¬
ret, meddeler stemmen på engelsk, at det
er nu vi skal forlade toget, hvis vi skal af
ved Kobe Inernational Conference Cen¬

ter, og at vi endelig ikke må glemme vores
ting, når vi forlader toget.

Kobe Green Projekt
Siden 1971 har man i Kobe arbejdet efter
en plan, der går ud på at bevare de 70 pet.
af kommunen, der på det daværende tids¬
punkt var grønne områder, herunder og¬
så landbrugs- og skovområder, og bringe
de grønne arealer i byerne til at dække 30
pet. af den bymæssige bebyggelse. I 1972
udgjorde de grønne områder 21 pet. af
den bymæssige bebyggelse, i 1977 var de
steget til 24,3 pet. Hvilken andel de har i
dag vides ikke, men den skulle være ste¬
get yderligere. Hovedmålene i projektet
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1. Rhododendron beskæring foran Portopia
hotel i Kobe.
2. +3. De japanske midterrabatter er altid klip¬
pet i puder og kasser, Shinjuku i Tokyo.
■ 1. Pruning of rhododendrons in front of The
Portopia Hotel in Kobe.
2+3. The Japanese central reservation is al¬
ways clipped in pillows and boxes, Shinjuku in
Tokyo.

3

har været: at plante træer i bycentret,
både i parkerne og i gaderne; at plante
træer i bjergene for at opretholde og
forbedre de grønne områder dér; at plan¬
te flere træer i boligområderne; at plante
træer i kyst- og havneområderne; og en¬
delig at gøre det hele med indbyggernes
hjælp. Altså en japansk plant-et-træ kam¬
pagne. I de nævnte områder er der fra
1971 til marts 1984 blevet plantet 10,9
mill, træer. Vi fik på kongressen kun
mulighed for at vurdere dette arbejde fra
bussens vinduer, når vi i buskortege suse¬
de gennem byen mellem de seværdighe¬
der, der var indlagt i programmet. Men
gaderne, vi kørte i, var meget smukt
grønne, med masser af træer og buske.

Det eneste vurderingsgrundlag vi har,
udover vores busobservationer, er nogle
statistikker, der viser, at Kobe er den by i
Japan, der har flest parkm2/indb. Dette
m2-tal er vokset fra 2.79 i marts 1971 til
8.06 i marts 1984. Til sammenligning er
dette tal i København 10.6 m2 med per¬
manent parkstatus pr. indbygger.

Endvidere har man med plantningen af
de mange vejtræer gjort Kobe til den by i
Japan, der har flest vejtræer pr. 100 ind¬
byggere, nemlig 17 i marts 1984 mod kun
1.2 i 1971. Dette tal er enestående for

japanske byer, og skulle efter sigende
kunne måle sig med europæiske og ameri¬
kanske byer.

Kobes indbyggere tager en stor del af
det slæb, der er med vedligeholdelse af
parker og vejtræer. Man er organiseret i

grupper, der varetager forskellige hverv,
lige fra vanding og lugning til fejning og
oprydning langs stierne. Der er 275 park-
vedligeholdelsesgrupper og 16 vejtræs-
vedligeholdelsesgrupper. De har alle en
lille beskærersaks gemt i ærmet - det så
ihvertfald sådan ud, alt er klippet i puder
og kasser, det var utroligt ensformigt,
men frodigt!

Alt dette var en lille del af de mange
ting fra Kobe, som vi først opdagede, da
vi sad herhjemme og bladrede i de 7 kg
skriftligt materiale, vi fik udleveret på
kongressen. Vi ærgrer os over, at vi troligt
satte os i bussen og flintrede rundt i gamle
haver, i stedet for at gå rundt og opleve
byen på egen hånd. Vi fik senere på vores
rundrejse set en del andre byer, men
Kobe synes at have så mange spændende
aspekter, som vi slet ikke opdagede,
mens vi var der.

Ekskursionerne

De første dage på kongressen gik med
ekskursioner, desværre var al for stor en
del af tiden buskørsel og sightseeing fra
bussens vinduer, og når bussen endelig
stoppede, var det i 50 pet. af tilfældene,
fordi vi skulle til reception hos en borg¬
mester eller en guvernør.

Efter førstedagens velkomsttaler og
åbningsfest blev vi sat i supereksprestoget
»Shinkansen«, der skulle bringe selskabet
til Kobe. Vi undlod at deltage i den
organiserede rejse, da vores fattige dan¬
ske kroner skulle række til yderligere

ophold og rundrejse i Japan efter kon¬
gressen.

Kobe Comprehensive Sportspark
På stationen blev vi modtaget af busser,
der straks bragte os på den første ekskur¬
sion. Vi så nogle templer, amtskontoret,
nogle af Kobes grønne gader og Suma
New Town fra bussens vinduer. Den sid¬
ste er bygget på det bjergplateau, der er
opstået under konstruktionen af Port
Island.

Vores første stop blev Kobe Compre¬
hensive Sportspark, der er en 56 ha stor
park indeholdende en kombination af
sportsfaciliteter med internationale mål
og »hverdagsrekreations faciliteter« som
eventyrland og rideland.

Parken var stadig under anlæg, men vi
så da parkeringspladsen og det store at¬
letikstadion. Det var fyldt til bristepunk¬
tet af børn, der med farvede flag dannede
figurer på græsset, mens der på lystavlen

• stod »Welcome XXIII IFLA World Con¬

gress Japan«.
Faktisk var parken mere spændende

end det lyder til her, men da vi kun havde
en halv time på stedet, nåede vi ikke at se
mere, inden vi drønede af sted i bussen,
og så på parker, new towns, gader og
strande fra bussens vinduer.

Vi nåede dog at komme ud en gang til,
inden vi kl. 18.00 blev sat af til reception
og spisning hos The Governor of Hyogo
and The Mayor of Kobe, som der stod på
den guldrandede invitation.
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4. Kobe Comprehensive Sports Park - det nye
atletik stadion med tilhørende p-pladser.
5. Lystavlen på atletik stadion i Kobe Compre¬
hensive Sportspark byder velkommen.
6. Alle steder hvor vi kom ud i forbindelse med
ekskursionerne blafrede IFLA's bannere og der
var opstillet skilte med velkomstord.

Welcome
A XXI IFLA World Congress Japan

KOBE CITY

■ 4. Kobe Comprehensive Sports Park.
5. The electronic notice board, at the athletic
stadium in Kobe Comprehensive Sports Park,
bids welcome.
6. Wherever we went on excursions, IFLA's
banners flapped in the wind and signs expressed
welcome in words.

Nara og Osaka
Dagen efter, om onsdagen, gik turen til
Nara og Osaka, og vores første stop var,
tro det eller lad være, en frokost invita¬
tion fra borgmesteren i Nara, på Nara
Royal Hotel. Da klokken var lidt over et,
var vi klar til at starte en rundtur gennem
Nara, hvor vi kørte rundt om det område,
hvor det kejserlige palads lå i det 8.
århundrede. Der har været foretaget ud¬
gravninger og restaureringer på området,
men da det var ca. 120 ha stort, og vi kun
kørte rundt om det på de offentlige veje,
var det begrænset, hvad vi fik ud af det.

Vi gjorde et stop i Nara Park, hvor vi
bl.a. så verdens største bronzestatue af
Buddha, den er 16,2 m høj og vejer 4521.
På vej gennem parken fodrede vi de
høflige japanske hjorte med chips - de
fleste bukkede pænt hver gang. Næste og
sidste gang vi stoppede i Nara, var ved en
restaureret have. Haven blev opdaget i
1975, og den er siden blevet udgravet.
Man har fundet spor af beplantning, kil¬
der, stensætninger og en sø, hvor bunden
var opbygget af knytnævestore sten og af
bygninger, der har været knyttet til ha¬
ven. Anlægget er dateret til at være 1200
år gammelt, og i dag er det sammen med
en af bygningerne blevet rekonstrueret,
og står som et billede på den japanske
havekunsts historie. Efter dette højde¬
punkt gik turen til Osaka, hvor vi først
blev lukket ud, da vi holdt foran Osaka
Royal Hotel, og skulle til reception hos
Osakas borgmester.

Torsdag blev vi bragt op i bjergene
nord for Kobe, her besøgte vi et arboret
og et skovmuseum, inden turen gik tilba¬
ge til Kobe. Det smukkeste på denne tur
var de fantastiske udsigter vi havde over
Kobe og Port Island.

Om ekskursionerne som helhed mener

vi, at vi har brugt alt for meget tid i
bussen, selv om der blev gjort et stort
arbejde med at informere os om de ting,
vi så undervejs. Vi ville gerne have været
meget mere ude af bussen! Men det er
vanskeligt når ca. 450 mennesker skal ud
og ind af busserne, dirigeres rundt ved
seværdighederne og så samtidig overhol¬
de en tidsplan.

Foredragene
Kongressen startede med en åbningscere¬
moni med diverse velkomsttaler, som

selvfølgelig flere gange bevægede sig ind
på verdenssituationen for landskabsarki¬
tekturen. Indimellem virkede det lidt,
som om tilhørerne bestod af en flok politi¬
kere, som intet kendte til det grønnes
betydning.

Efter de forskellige åbningstaler var
kongressens mange foredrag opdelt i
grupper. Først et par overordnede og
appetitvækkende taler omkring »Natural
Resources« og dernæst havde man valget
mellem at høre om 1) planlægningsmeto¬
der eller 2) se eksempler på projekter
inden for dette emne.

Den anden hele dag med foredrag og
diskussion var helliget emnet »Cultural

Heritages«, som efter frokost blev splittet
op i henholdsvis 1) planlægningsmetoder
med tilhørende eksempler og 2) kulturel¬
le aspekter omkring orientalske haver.

Det var ofte svært at vælge hvilken
foredragsrække, man skulle følge - men
heldigvis var så godt som alle talerne
nedskrevet og samlet i bogform, så det
man gik glip af i dagens løb, kunne man
senere studere i ro og mag.

Computere som arbejdsredskab
Der var især to foredrag, der fascinerede
os meget - nemlig forelæsningerne om
brugen af computere i forbindelse med
bevaring af kulturhistoriske og naturhi¬
storiske landskaber. Det ene var'et fore¬

drag af amerikaneren Carl Steinitz, som
er lærer ved Harvard Universitetet. Han
startede med at opridse udviklingen af
computermetoder til brug ved landskabs-
arkitektopgaver i de godt 20 år, han selv
har været involveret i arbejdet. Hans
foredrag var meget farverigt og indeholdt
eksempler på studenterprojekter, der vi¬
ste forandringerne i brugen af datama¬
skiner. I midten af 60'erne begyndte Carl
Steinitz at arbejde med sort/hvid compu¬
tergrafik. Der blev indsamlet data, som
blev indkodet og kaldt frem ved udarbej¬
delse af to-dimensionale kort, snit o.lign.
Maskinerne var vanskelige at betjene -

det krævede et specielt computersprog,
og det tog lang tid at taste alle informatio¬
nerne ind. Tilmed var det ret kostbart at

bruge maskinerne.
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Vandløbet i den nyrestaurerede have fra det 8. ■ Waterway in the newly-restored garden from
århundrede i Nara. the 8th century in Nara.

Computernes arbejde kunne på davæ¬
rende tidspunkt lige så godt være udført
manuelt med papir og blyant - og det
havde uden tvivl været hurtigere. Men
grunden blev lagt til de mere indviklede
operationer, som i dag er mulige.

Sidst i 70'erne blev mikrocomputerne
introduceret; det blev nemmere at få op¬
lysninger ud og oplagre data p.g.a. et
mere brugervenligt datasprog. Analyti¬
ske og grafiske muligheder udvikledes
også, således at computerne i dag kan
bruges i mange forskellige faser af land-
skabsplanlægningsopgaverne. F.eks. i
planlægningsfasen til opstillelse af analy¬
ser og i forslagsfasen til at skabe farvede
perspektiver af det nye landskab. Data¬
maskinerne er i dag blevet så billige, at de
kan betales af et enkelt projekt. Så det
burde måske snart blive almindeligt at
inddrage computere i undervisningen i
Danmark.

Dette er allerede sket i USA. Carl
Steinitz pointerede kraftigt, at det ikke
var meningen at give det indtryk, at bru¬
gen af computere er det eneste rigtige.
Han mener derimod, at maskinerne er
med til at give os flere valgmuligheder ved
valg af værktøj i landskabsplanlægnings-
opgaver. Maskinerne kan kun fremvise
og til en vis grad kombinere de informa¬
tioner, de er blevet fodret med.

Den anden foredragsholder, der omtal¬
te brugen af computere var dr. Erik
Skårbåck fra Sverige. Han lagde hoved¬
vægten på gennemgang af to eksempler.

Det første eksempel drejede sig om en
analyse af det svenske landskab ved Øre¬
sund. Spørgsmålet var, i hvor høj grad
den svenske natur ville kunne klare det
trafikale tryk fra Danmark og det nordli¬
ge Tyskland ved en evt. bro eller tunnel
mellem Sverige og Danmark.

Det andet eksempel fokuserede på ana¬
lyse af anvendelsen af vindmøller i større
stil - hvilken betydning det ville få for
landskabet.

Begge disse eksempler illustrerede, at
man på nuværende tidspunkt med fordel
kan anvende computerteknikken i visse
landskabsanalyser. Meget interessant og
tankevækkende.

Endnu engang blev vi mindet om, at
det er på høje tid, vi får sat os ind i emnet
omkring den eventuelle anvendelse af
computere i forbindelse med landskabs-
planlægningsopgaver i Danmark.

Oplevelsen
Der er ingen tvivl om, at det har været en
meget stor oplevelse af deltage i denne
IFLA-kongres - ikke kun fordi den er
foregået i Japan, men især fordi vi i ugens
løb mødte og talte med en masse land¬
skabsarkitekter fra hele verden. Der blev
talt og diskuteret i en uendelighed, og i
den forbindelse har de mange receptioner
i allerhøjeste grad medvirket til at skabe
en del kontakter. Vi fik specielt glæde af
vores japanske kontakter, da vi rejste
rundt efter kongressen. Den næstsidste
aften var der programsat en time til dis¬

kussion landskabsarkitekter imellem un¬

der afslappede forhold. Der var på for¬
hånd fastlagt 4-5 emner, og hver især
havde så mulighed for at vælge gruppe.

Blandt de studerende, som var samlet i
en gruppe for sig, blev indtrykkene fra
Japan fremlagt og diskuteret. Alle var
enige om at detailplanlægningen i Japan
altid er yderst gennemført og varieret,
mens rammeplanlægningen ofte er van¬
skelig at spore.

Uddannelsen blev også vendt i luften,
og det var interessant at konstatere, at der
trods alt er stor lighed mellem uddannel¬
serne i de forskellige lande. Efter en kort
fremlæggelse af gruppernes snak, lovede
værterne at gøre fællesdiskussionen til en
tilbagevendende begivenhed på IFLA-
kongresserne. Hurra for det!

Der er reduceret pris for studerende til
IFLA's kongresser, og med alt det, vi har
fået ud af arrangementet, er vi ikke et
øjeblik i tvivl om, at pengene er givet godt
ud. De store omkostninger lå i rejsen til
Japan - og vi går ud fra, at det er grunden
til, at vi var de eneste danske deltagere.
Problemet med de høje transportomkost¬
ninger kommer også til at gælde i 1986,
hvor kongressen afholdes i Mexico. Men i
1987 skal IFLA's kongres afholdes i Paris;
så til den tid er der måske en mulighed for
at flere danskere - både landskabsarki¬
tekter og studerende - deltager.
Eva Meyle og Ivan Hyllested Pedersen, landskabs¬
arkitektstuderende ved KVL, afd. for Have og Land¬
skab.
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Området mellem Knippelsnro og Langebro.
Udfyldninger rager allerede idag langt ud. Man¬
ge af forslagene fra konkurrencen om Køben¬
havns havn viser ikke vandfladen tilbørlig
respekt.
■ Area between Knippelsbro and Langebro.
The filling up is already extensive today. Many
ofthe proposals submitted to the competition on
Copenhagen's harbour show inadequate re¬

spectfor the water surface.

Københavns kyster
Af Sven-lngvar Andersson

Den længe imødesete arkitektkonkurren¬
ce om Københavns havn blev afgjort i maj
1985. Tidsskriftet Arkitekten har i sit nr.

15 en fyldig redegørelse for resultatet
med de væsentlige dele af dommerbe¬
tænkningen, de præmierede forslag sup¬
plerede med nogle ikke præmierede samt
kommentarer af Københavns overborg¬
mester Egon Weidekamp og af professor i
byplanlægning Ole Thomassen. Yderlige¬
re lovede Realkreditforeningen ved præ¬

mieuddelingen af betale for en publice¬
ring af hele konkurrencematerialet.

Jeg skal derfor begrænse mig til at
belyse konkurrencen og dens resultat ud
fra landskabsarkitektens synsvinkel.
Hvordan er de landskabelige forudsæt¬
ninger opfattet, varetaget og udviklet i
projekterne? Hvordan er de rekreative
behov tilgodeset og hvilke muligheder
åbner konkurrencen for en ny parkpolitik
i de områder, der hidtil har været er-
hvervsdomineret havn?

Hvad spørgsmålet om de landskabelige
forudsætninger angår, må man først og
med stor glæde konstatere, at de er blevet
opfattet. Både de mange bidrag, præ¬
mieringen og dommerkomiteens be¬
mærkninger har et stort indhold af land¬
skabelige analyser, landskabelige vurde¬
ringer og af bud på, hvordan de land¬
skabelige forudsætninger bedst kan ud¬
vikles. Vi landskabsarkitekter kunne øn¬
ske at se flere kolleger blandt præmievin¬
derne, men vi kan ikke klage over mangel
på faglig forståelse.

Gunnløgsson-gruppens forslag har så¬
ledes sin særlige styrke i behandlingen af
vandrummets afgrænsning, kajernes ud¬
formning og nogle markante bygningers
placering i forhold til vandrummet og
kajerne.

Kristian Karlssons forslag bygger på
ideen om et fremtrædende grønt bånd
langs vandet og Ginette Beeck-gruppens
er for en stor del et strandrekreations-

oplæg.
De nævnte og mange andre forslag er

oftest nuancerede i deres brug af kyster¬
nes landskabelige forudsætninger og re¬
kreative muligheder. Per Holms forslag
har således som hovedtema at bringe
Vesterbro og Østerbro i forbindelse med
kysten og anviser løsninger til, hvordan
det kan gøres. Flere andre forslag har
samme kvalitet og, hvad bedre er, dom¬
merkomiteen har opfattet den, udformet
deres rekommendationer og fordelt præ¬
mierne derefter.

. Når dette er sagt, må man undre sig
over at finde Plesner-Wajnmans forslag
på listen over præmierede forslag. De
foreslår, at der laves fem nye øer i havne¬
løbet, og at den Indre By forbindes med
Christianshavn med fem nye broer.

Jeg ville helst have forbigået dette for¬
slag i tavshed, men det gør mig urolig, at
det har kunnet blive præmieret. Det rum¬
mer nemlig en principiel tendens, som
nogle andre forslag også skæmmes af i
større eller mindre grad: Det viser ikke
vandfladen tilbørlig respekt.

Det er dejligt at sejle på vandet, og det
ville være vidunderligt, om man kunne
bade i det, men den store attraktion ved
det vand, der skvulper mellem Sjælland
og Amager, ligger i, at man kan se det. Og
det kniber det med af to grunde. For det
første er havneløbet allerede nu meget
smalt. Både ved Knippelsbroen og ved
Langebro ser det ud som om, broerne var
for lange, eftersom udfyldninger og byg¬
ninger rager for langt ud. Brofæstets rolle
i den arkitektonisk-strukturelle spænd¬
stighed forplumres. Se på Dronning Loui¬
ses bro, så forstår I, hvad jeg mener.

For det andet ligger vandet lavt. Kajer¬
ne er bygget høje for at klare højvande.
Det gør, at man skal tæt på vandkanten
for overhovedet at have nogen mulighed
for at se noget vand, endsige se nogen
bygning spejle sig i det. Menneskets øjne
sidder omtrent 1,6 m over jorden, vand¬
skorpen ligger ca. 3 m under kajkanten.
Det betyder, at den døde vinkel »gem¬
mer« et stykke af vandfladen, som er
næsten dobbelt så bredt som afstanden
mellem kajkanten og betragteren. Står
jeg 100 m fra kajkanten, ligger altså det
synlige vand næsten 200 m væk.

Så er det vel urimeligt at fylde op med
øer. Gunnløgsson-gruppens indsnævrin¬
ger i den indre havns sydlige del bliver i
denne belysning også tvivlsomme:

Når vi er ved opfyldninger, undrer jeg
mig også over, at der er så mange, som
har gjort sig umage med at ændre på
kajernes strækning både i Sydhavnen og i
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Den nye Sydhavns havnefront set mod nord.

Den nye Sydhavns havnefront set mod nord. Skitse fra Gunnloggson-
gruppens førstepræmieprojekt.
■ The new front along the southern harbour, seen towards the north.
Sketch from the firstprize project from the Gunnløggson group.

Sydhavnen med Enghave Brygge og H. C. Ørstedsværket.
■ Sydhavnen with Enghave Brygge and H. C. Ørstedsværket.

Nordhavnen. De fleste synes kun at opnå
planæstetiske glæder.

Hvis formålet med opfyldningerne er at
komme af med affald, må man hellere gå
så radikalt til værks, som Box 25 - Vand¬
kunsten foreslår: Nye store udfyldninger
mod nord, som giver mulighed for en
omfartsvej i nordøst. Jeg er enig med Ole
Thomassen i at dette projekt er »både
fascinerende, provokerende, vittigt, be¬
gavet, poetisk og durkdrevent«, og burde
være præmieret.

Men lad endelig være med at fylde
mere ud i havneløbet. Der er ikke for
meget vand at se.

En del forslag - og dommerbetænknin¬
gen - gør meget ud af en funktionel
tredeling af havnen i Nordhavn, Inder¬
havn og Sydhavn.

Man tænker da blandt andet på at
genskabe fæstningsbyens afgrænsninger
fra før voldenes fald i 1970'erne. Efter
min opfattelse er der for lidt tilbage på
Sjællandssiden til at dyrke denne deling
som en hovedidé for udformningen. Så
meget mere som den funktionelle opde¬
ling er ret uskarp. Det er kun Nordhav¬
nen nord for Frihavnen og i nogen grad

Sydhavnens sydlige del, som skiller sig ud
med helt definerede funktioner. Kunne
man ikke lige så godt forestille sig at
dyrke forskellen mellem Sjællandssiden
og Amager gennem bevidst udformning.
Hvad med et slør af sølvpil langs Amagers
kyst så langt øjet når?

Tredelingen rummer den fare, at man i
fremtiden vil opfatte Inderhavnen som et
fredet område, hvorimod Nordhavnen og
Sydhavnen overlades til kræfternes frie
spil.

Bedre er det at opfatte hele stræknin¬
gen som et samlet bolig-, institutions- og
rekreationsområde med industri- og
kommunikationsanlæg placeret i afgræn¬
sede enheder.

Spørgsmålet om de fremtidige parkpo¬
litiske muligheder i de tidligere erhvervs-
dominerede områder er belyst i konkur¬
renceforslagene både som principielle
ideer og som punktvise illustrationer. Det
er meget tilfredsstillende, at dommerbe¬
tænkningens rekommendationer så stærkt
udtrykker en parkpolitisk holdning.

Efter at have placeret lastbådstrafik-
ken, bilfærgevirksomheden og jernbane¬
færgen siger man for eksempel:

- Det gamle havneområde mellem Sjæl-
landsbroen og Nordhavnen betragtes
som en helhed, en centerstreng for hele
byen, hvortil byens borgere har adgang
i strengens fulde længde.
Og umiddelbart derefter:

- Ud fra en helhedsbetragtning bør ingen
muligheder gå tabt for 'at binde Køben¬
havns boligkvarterer i øst og vest sam¬
men med nye kvarterer ved havnen. På
tilsvarende måde bør gader og plads¬
dannelser, som har eller kan gives rela¬
tion til den gamle havnefront, »støttes«
som kiler mellem indre bydele og
vandet.
Er man i tvivl om hvordan dette skal

forstås, giver en senere rekommendation
opmuntrende besked:
- Muligheden for at skabe nærmere kon¬

takt mellem Østerbro og nye rekrea-
tionsarealer ved Søndre Frihavn bør
undersøges nærmere. Kontakten kan
skabes ved at lægge jernbanen i tunnel
under Østbanegade - eller ved at eta¬
blere broer eller tunneller på tværs af
det eksisterende og kommende trafik¬
net-således at byforbindelsen ikke blot
skabes på ganske få steder.

KEKRÉATION/
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Søndre Frihavn udlægges til rekreative områder medfællesfunktionerfor » The southerly Frihavn laid out as a recreative area with public facilities
hele København. Plan 1:12.000. Delplan fra Gunnløggson gruppens for the entire Copenhagen area. Plan 1:12.000. Detail plan from the first
førstepræmieprojekt. prize projectfrom the Gunnløggson group.

Søndre Frihavns østmole. The breakwater in the southerly Frihavn.

Dommerbetænkningens rekommenda-
tioner er måske ikke fascinerende og
durkdrevne, men'jeg finder, at de vidner
om imponerende overblik, er uventet
præcise og velgørende realistiske. De bør
indarbejdes i kommuneplanen og vedta¬
ges som en del af denne. Hvis det sker,
åbner der sig fascinerende muligheder for
den gamle havns poetiske fremtid.

Tilfældighederne ville, at jeg besøgte
Oslo, Stockholm og Helsingfors med da¬
ges mellemrum og yderligere opholdt mig
i Rotterdam nogle dage samme septem¬
ber måned. Det skærpede min opfattelse
af Københavns forhold til landskabet og
til havnen.

Stockholm hviler i landskabet. Klipper
og vande tager bebyggelsen i sin favn med
et muskuløst greb. Kun i de områder, som
svarer til brokvartererne i København,
dominerer arkitekturen og havnen er re¬
duceret til små vorter på kysternes hud.

Også i Helsingfors har havnens virk¬
somhed begrænset indflydelse på »the
image of the city«, men gennem Esplana¬
den åbner byen sig på smukkeste måde
mod kysten og vandet. Ligesom i Stock¬
holm og Helsingfors er landskabet den

dominerende faktor i Oslo. Men havnen

spiller en langt mere aktiv rolle. Det er
som om, byen og havnen sad og snakkede
sammen med fjeldet i ryggen og blikket
rettet ud over vandet. Rådhuset giver den
arkitektoniske tolkning af denne situa¬
tion.

Endelig Rotterdam. Det er så overbe¬
visende klart en by ved en havn. Havnens
dominans er så stærk, at tale om byens
samspil med flodlandskabet lyder tom.

Det man kan lære i Rotterdam er histo¬
rie. Som det er i Rotterdam nu, var det
her, dengang København var en havn
med en by.

I sammenligning med disse eksempler
fremtræder Københavns grundlæggende
særkende: I København er det byen selv,
der er det stærke element. Det stiller
store krav til bybygningen. Vi kan ikke
længere undskylde dårlig kystadministra¬
tion med henvisning til dominerende,
livsvigtige behov i havneerhvervet, og vi
kan ikke falde tilbage på nogle evigt
venligt medvirkende kræfter .i land¬
skabet. Vi skal klare det selv med bybyg-
ning, arkitektur eller hvad man vil kalde
det.

Det er på den baggrund min respekt for
Gunnløgsson-gruppens forslag er stor og
voksende. Det giver havneerhvervet sin
rimelige plads og placering, det udvikler
landskabet som dynamisk arkitektonisk
og rekreativt element, og det viser den
tillid til bybygningens og arkitekturens
muligheder, som er forudsætningen for,
at København skal kunne gøre sig gæl¬
dende ved siden af Oslo, Stockholm og
Helsingfors.

Det gælder både som billede at have i
sit hjerte, og som daglig oplevelse for
dem, der bor og arbejder her.

Kan man ikke forestille sig at kræfterne
er gode? Kan man ikke bede dem om at
organisere sig sådan, at Københavns ky¬
ster kan udvikle sig langs de linier, der er
stukket ud i Gunnløgsson-gruppens for¬
slag og i dommerbetænkningens rekom-
mendationer. Så er de landskabelige for¬
udsætninger varetaget og udviklet, så er
de rekreative behov tilgodeset, og så er
der åbnet gode muligheder for en ny
parkpolitik i de områder, der indtil for
nylig var erhvervsdomineret havn.
Sven-lngvar Andersson, professor ved Kunstakade¬
miet i København
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Kontrasten mellem steppelandskabet, overdrevslandskabet og skoven, - det klippede og det uklippede, det solbagte og det skyggefulde.
■ Contrast between plain landscape, common land andforest, - the clipped and the undipped, the sun baked and the shadowfilled.

Ulla Molins have
Af Lulu og Hannes Stephensen

Enfamiliehuset er et ret nyt begreb. I
Danmark er det ikke mere end 100-150 år

gammelt. Begrebet er beslægtet med den
italienske villa. Men en villa er i sin

oprindelse en lille produktionsenhed,
med køkkenhave, lidt landbrug og måske
nogle høns og en gris. Noget i retning af et
landsted, der har som hovedformål at
dække en art vital naturfølelse, der lægger
hovedvægten på at mærke naturens pro¬
duktionsapparat i arbejde, uanset om det
er særlig rentabelt eller ej. Det er en leg
med naturen, der har nogle nysgerrige
undertoner - måske et forsøg på at erken¬
de egne rødder.

Villaen havde imidlertid også en have.
Havens formål er ikke at tilfredsstille den
vitale naturfølelse. Havens væsen er af
kunstnerisk eller æstetisk art. Det er et

stykke arrangeret natur, der skal tale til
menneskets, sanser - følelser, syns- og
lugtesans. Havens formål er ikke produk¬
tion, men at være et slags værktøj for
oplevelser. Oplevelsen står oftest i kon¬
trast til det omkringliggende miljø. Ha¬

ven er en slags oase, hvor sanserne får et
forfriskende brusebad, inden man påny
begiver sig ud i omgivelsernes realiteter.

Det siger sig selv, at enfamiliehuskvar¬
tererne, med denne forklaring på havens
væsen må være et paradoks. Så mange
små oaser kan man ikke lægge ved siden
af hinanden med held.

Omgivelserne er her visioner om natur
uden at være rigtig natur, så den spæn¬
ding, der skulle opstå i kontrasten med
det udenfor haven, udebliver.

Siden anden verdenskrig er enfami¬
liehuset blevet en udbredt boligform. I
mange år tegnede enfamiliehuset sig for
omkring halvdelen af landets boligbygge¬
ri. Trods denne gigantiske udvikling har
haven omkring denne nye boligform al¬
drig fundet sin kunstneriske form. Der er

naturligvis lavet mange udmærkede villa¬
haver, men et kig over hækken på de
tusinder af villaveje efterlader ikke et
opmuntrende syn på nethinden. Nok dyr¬
kes disse mange haver, men der leges for
lidt. Det er naturligvis en privat sag, om
man vil lege med sin have eller ej. Imid¬
lertid er legen med naturen måske den
vigtigste forudsætning for at få tilført en¬
familiehushaven tiltrængt fornyelse.

Her skal der vises en lille svensk have i
et ganske almindeligt enfamiliehuskvar¬
ter i Skåne.

Havekunst er afhængig af den tid, det
tager at få tingene til at vokse til, men til
trøst for alle dem, for hvem dette er et
uoverskueligt problem, kan det fortælles,
at haven kun var omkring fem år gammel,
da disse billeder blev taget.

Bortset fra at det var et ret traditionelt
svensk enfamiliehus i et ret traditionelt
svensk enfamiliehuskvarter med en ikke
helt traditionel, men temmelig rædsom - i
bedste fald ligegyldig - have, så var det
det gamle æbletræ, der afgjorde sagen. I
dette træ var der muligheder. De krogede
Sådan ligger haven i et ganske almindeligt vil¬
lakvarter.
■ The garden is located in a traditional housing
area.
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Stien i lunden. Træerne må jævnligt klippes i toppen. Stemningen afskov er åbenlys.
■ The path in the grove. The tree crowns are regularly pruned. The forest atmosphere is obvious.

grenes grafiske arabesk er en kvalitet,
som ikke kan skabes på fem år. Dette træ
blev et udgangspunkt for haven, der skul¬
le være se- og oplevelsesrig.

En af inspirationerne til denne lille
have kommer fra Sissinghurst i Sydeng¬
land. Her købte Vita Sackville-West i
1930'erne en middelalderlig ruin på et
misligholdt stykke jord, hvor de første
par år gik med at rydde jorden og fjerne
de mange rustne konservesdåser og vrag
af udtjente landbrugsmaskiner, der flød
allevegne. Herefter opbyggede hun sam¬
men med sin mand, Harold Nicolson og
nogle gartnere en af Englands smukkeste
haver. Harold Nicolson udlagde havens
geometri. Vita Sackville-West var den
kunstneriske gartner, der både havde for¬
nemmelse for planternes vækstvilkår og
samtidig malerisk fornemmelse for plan¬
ternes massevirkning i havens komposi¬
tion. Siden århundredskiftet havde have¬
kunsten været præget af plantesamlernes
interesse for at få så mange planter som
muligt til at gro indenfor havens rammer.
I Sissinghurst og i den her viste svenske
have er plantematerialet meget simpelt.
Til gengæld er planterne ordnet efter en
kunstnerisk bestemt organisation. Der er

taget nøje stilling til bladenes farve,
blomstringstider, vækstens struktur og
massevirkning. Der er her mange planter
af samme slags - ligesom man finder dem i
naturen. I stedet for at focusere på den
enkelte plante males der et billede med
naturen på paletten. Planternes grønne
farve er af allerstørste virkning. Den mør¬
kegrønne kugleklippede skulptur står
som en markant baggrund for det blå¬
grønne tæppe i havens centrale del. Over¬
gangen formidles af en blød linje af la¬
vendlernes mørkere, men stadig blågrøn¬
ne farve. En lignende bevidst leg findes i
den hvide have i Sissinghurst, hvor ho-
vedelemenerne er grågrønne blade og
kun hvide blomster.

Denne lille svenske have er en slags
moderne, romantisk barokhave. Det vig¬
tigste værktøj i haven er saksen. Som i
barokhaven bliver der ustandselig klip¬
pet. Men i modsætning til barokhaven
bliver planterne klippet med følsom hånd
- det er ligesom en individuel dialog
mellem planternes naturlige vækst og sak¬
sen. Tingene bliver ikke tvunget ind i en
geometrisk form som i de store barokke
anlæg. Tværtimod bliver dens personlig¬
hed så at sige fremelsket ved saksens

hjælp. Der er et tilløb til topiarier, men de
klippede former har bevaret mere af de¬
res naturlige natur end de traditionelle
topiarier med deres brutale tilsidesættelse
af planternes egne stilfærdige ønske om
vækst. Her er saksen anvendt på buske og
træer, som dyrenes nippen efter unge
skud på overdrevslandskabets små buske.

Denne have mangler også barokhavens
geometri. Til gengæld er den bygget op
over et oplevelsesrigt stisystem, der for¬
binder en række naturoplevelser inspire¬
ret af naturen selv. Lidt groft sagt består
haven af lunden, overdrevslandskabet og
steppen. I mangel af omgivende land¬
skab, hvor disse elementer kan lånes, er
de alle her skabt indenfor havens ram¬

mer. Til trods for at den ikke er større end
en almindelig villahave.

Lunden er naturligt nok en vision. Den
er skabt af mirabelletræer i havens bag¬
grund og holdt hårdt nede, da den ellers
ville give skygge til resten af haven. En
fuldvoksen må dukke hovedet lidt, når
man går igennem den, men skovstemnin¬
gen udebliver ikke. Samtidig er højden
tilrettelagt, så den danner grænse til om¬
givelserne, så man glemmer, at man fak¬
tisk sider midt i et forstadskvarter.
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Haven er også anlagt som et teater.
Lysets, døgnets og årets skiften giver jo
associationer til et teaterstykke. Tilsku¬
erpladserne befinder sig inde i huset, hvor
et stort glasparti udgør sceneåbningen.
Det lysegrå steppelandskab er scenegul¬
vet, de mørkere grå lavendler og de mør¬
kegrønne, klippede overdrevslandskabs-
buske er sætstykker mens den grønne
lund udgør bagtæppet.

Der er forresten ikke et græsstrå i den¬
ne have. Til gengæld er der tæpper af små
rødlige bregner - der aldrig bliver høje. I
Sissinghurst har man i »the herbgarden«
et lignende tæppe, her blot tildannet af
krybende timian. Skuespillerne er fugle¬
ne, der dels har et fint fuglehus i hvidma¬
let treillageværk og dels et dejligt stort,
lavbundet fuglebad lige i scenens midte.

Havens næstvigtigste værktøj er spa¬
den. Uden den var det ikke muligt at
flytte rundt på scenens kulisser. Det er et
pragteksemplar af en spade. Kort, med

blad af blankt stål og et smukt forarbejdet
trægreb. Med den i hånden får man lyst til
at kaste sig over arbejdet i haven.

I den lille have er det vigtigt, at der er
nogle elementer, der kan flyttes efter
årstid og humør. Her er hovedmaterialet
keramiske krukker og kar. De er alle
udvalgt med omhu, da de i høj grad er
bestemmende for havens karakter og
kvalitet. Det er et sørgeligt forsømt områ¬
de i den keramiske produktion, og det er
ufatteligt, at der ikke forlængst er opstået
et samarbejde mellem en pottemager og
en teglværksproduktion om at fremstille
kar til havebrug. Ikke mindst nu da dræn¬
rør er overgået til plastik.

I denne have er der planter og klippede
buske i potter. Nogle skal ind om vinteren
og er med til at gøre vinterlivet grønnere.
Om sommeren bruges de som flytbare
elementer på terrassen. Det er kuglerun¬
de myrter og Agapanthus med smukke
blå blomster på høje, slanke stængler.

1. Haven set som scene fra husets stue.
2. Havekunst og godformgivning støtter hinan¬
den. Keramikken gør det muligt at ommøblere
havens planter. Det er af stor betydning ikke
mindst i den lille have.
3. Det er stort set en umulig opgave at finde
gode udendørsmøbler. Her er en smuk lille
klapstol, let og velegnet til udebrug.
4. Stofligheden i det keramiske materiale er en
del af havens kvalitet. Det kræver en sikker
kunstnerisk hånd. Afstanden mellem det subli¬
me og det banale er kort.
5. Sammenhængen mellem ude og inde er af
største betydning. Hus og have er ligeværdige
dele afboligens rammer.

■ 1. The garden seen as a stage from the living
room in the house.
2. Garden art and good design support each
other. The ceramics make itpossible to reshuffle
the garden plants. This is of great importance,
particularly, in this little garden.
3. It is almost impossible to find good outdoor
furniture. Here is a pretty little folding chair,
light and appropriate for outside use.
4. The physical being of the ceramic materials
is part of the quality of the garden, it demands a
firm artistic hand. The distance between the
sublime and the absurd is quite short.
5. The coherence between out and in is of the
greatest importance. House and garden are
equalparts of the framework of living.

Karakteristisk for denne have er også
den sans for kvalitet, der knytter sig til
havens inventar og belægning.

Af en eller anden grund står god have¬
kultur ofte i gæld til den keramiske pro¬
duktion. Tænk blot på Alhambra og Ge¬
neralife.

I denne svenske have er det Hoganås,
der har leveret det keramiske materiale.

Nogle af fliserne er vist affald fra produk¬
tionen. De små runde keramiske ringe
danner overgang mellem to retninger i de
aflange fliser.

Det vil naturligvis kunne løses på man¬
ge måder, men netop fordi der her er tale
om en lille have, er det naturligt med en
stoflighed og variation i den mindste de¬
talje. Øjet er ligesom indstillet på at
opleve tingene i en mindre målestok - en
slags miniverden.

Haven skal dels opleves fra huset, dels
fra terrassen på en af de fine klapstole,
der også vises et eksempel på her.
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Karaktergivende mindre planter, der anvendes
med massevirkning: Acaena buchananii, torn¬
nød. Alchemilla mollis, løvefod. Anaphalis
margaritacea, perlekurv. Antennaria tomento-
sa, kattefod. Artemisia albula »Silver Queen«,
Cotula squalida, trædebregne. Epimedium ru¬
brum, bispehue. Fragraria vesca, skovjordbær.
Lavandula angustifolia, lavendel. Omphalodes
verna, kærminde. Salvia officinalis, lægesalvie.
Sedum spurium »Splendens«, stenurt. Stachys
lanata, lammeøre.

Klippede planter: Buxus sempervirens »Arbo-
rescens«, buksbom og Taxus baccata, taks, som

kugler. Sorbus intermedia, seljerøn, som hæk.

Fotos: Lulu og Hannes Stephensen, Dennis
Lund

Ny Carlsberg Fondet har ydet tilskud til repro¬
duktion afartiklen.
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/. De tonale overgange fra grågrønt til mørke¬
grønt virkeliggøres af en mangfoldighed affro¬
dige planter og få arter, - en grundfilosofi, som
William Robinson og Gertrude Jekyll praktise¬
rede omkring århundredeskiftet.
2. De grønnefarver er nøje disponeret i samlede
farveflader. Haven er et slags rumligt maleri.
3. Det gamle æbletræ og de hvidmalede have¬
møbler i den solplettede sommervarme. Blom¬
ster plantes i grupper, - mange afsamme slags,
men få arter og over en begrænset farveskala.
4. Det runde fuglebad er centralt i oplevelsen af
haven som scene set fra husets stue. / baggrun¬
den ses lunden.
■ 1. The transition in tone from grey-green to
dark-green is achieved by a few species of
luxuriant plants in great numbers, - a basic phi¬
losophy which William Robinson and Gertrude
Jekyllpracticed at the return of the century.
2. The green colours are carefully arranged in
massed, colour surfaces. The garden is a kind of
spacialpainting.
3. The old apple tree and the white painted
garden furniture in the sun splashed summer
heat. The flowers are planted in groups, - many
of the same type, only a few species, covering a
limited colour spectrum.
4. The round bird bath is central in the experi¬
ence of the garden as a stage, viewed from the
sitting room in the house. The grove can be seen
in the background.

Endelig skal den opleves på vandring,
på det omfattende stisystem, der bestan¬
dig giver nye synsoplevelser - et oplevel-
sesforløb, der er en romantisk have vær¬

dig med den fysiske spænding og afspæn¬
ding i flere på hinanden følgende rumde¬
le. Haven indbyder netop til den lyst til
udforskning af naturen, som vi alle
husker fra vores barndom - og som på
mange måder er gavnlig at holde vedlige,
når man beskæftiger sig med havekunst.

Ligesom i Sissinghurst er der i denne
have tale om en moderne kunstart, hvis
eneste grundregel er at se muligheder.
Det er ikke en kunstart, der bygger på et
homogent natursyn. Tværtimod. Det er
spændingen, der opstår mellem modsæt¬
ningerne, mellem løst og fast, blødt og
hårdt, mellem det naturligt voksende og
det klippede. Det er ikke den nemme
have for hvermand. Det er haven for den,
for hvem det er en livsnødvendighed at
lege i og med det groende med samme
naturlighed, som man trækker vejret.
Denne have er en oase. En oase midt i
enfamiliehuskvarterets monotoni. Man
kan ønske, at den får betydning - ikke til
kopiering - det lader sig næppe gøre, men
til inspiration for andre og som bevis for,
at der er utroligt mange muligheder. Pro¬
blemet er kun at se dem og at give dem
form.

Lulu Stephensen er kunsthistoriker og Hannes Ste¬
phensen arkitekt.
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Vestberlin - et besøg værd
Af Lasse Lindstrøm og Uffe Wainø

1

Efter grænseovergangen fra DDR er man
stærkt modtagelig for positive indtryk, og
dem får man på mange måder ved ankom¬
sten til Berlin. Gaderne ind mod byens
centrum er meget grønne med mange
allétræer. Boligkvartererne er frie og luf¬
tige. Mod centrum tager intensiteten til.
Byen bliver tættere, men træerne er der
stadig.

På Kurfiirstendam, Vestberlins hoved'
strøg slår storbyens puls mere internatio¬
nalt, end vi er vant til hjemme fra. Herligt
at føle sig som verdensborger. Man kan
ikke helt befri sig for fornemmelsen af, at
det hektiske tempo har en undertone af at
skulle nå det hele, mens tid er. Her er
caféen for punkere og livstrætte intellek¬
tuelle, og her er hyggelige slaviske spise¬
huse med krydrede retter - jo her er
atmosfære.

Begrænset opland
Med Berlins deling efter anden verdens¬

krig kommer Vestberlin til at stå som en
vesteuropæisk forpost i Østeuropa. Hvad
det har medført af brydninger, er der
ingen grund til at gentage, men denne
status betyder, at genopbygningen af
Vestberlin bliver et prestigeprojekt for
Vesttyskland og dets allierede.

Man oplever den enestående situation
at skulle planlægge rammerne for en stor¬
by inden for et fastlagt areal på 480 km2
uden mulighed for udvidelse og uden
noget opland. Det stiller store krav til en
detaljeret planlægning og politisk vilje til
at løse problemer, der ikke kan flyttes
over på den anden side af bymuren.

Tradition for spændende boligbyggeri
Den første genopbygningsperiode vakte
især international opmærksomhed ved
boligområdet Hansaviertel, hvor en ræk¬
ke førende tyske og udenlandske arkitek¬
ter var indbudt til at tegne bebyggelser.
Desuden opførtes en række bygninger til

kulturformål og et nyt universitetskom¬
pleks »Freie Universitåt Berlin«.

På boligområdet er det især mastodont¬
bebyggelserne Buchow-Rudow med
17.000 lejligheder og Mårkisches Viertel
med 16.000 lejligheder, der vækker op¬
sigt, men desværre ikke for de arkitekto¬
niske kvaliteter.

Berlin har et stort antal ældre bolig¬
kvarterer med en meget nedslidt bolig¬
masse og endnu mange udbombede area¬
ler i de centrale bydele. Disse områders
istandsættelse og udbygning har man
gjort til 80'ernes byfornyelsestema i
Berlin.

Projektet, som går under navnet »In¬
ternationale Bauausstellung Berlin« for¬
kortet til IBA, forventes at være tilende¬
bragt i 1987, men har allerede vakt op¬
mærksomhed i internationale, faglige
kredse.

IBA er delt op i to sideløbende afde¬
linger:
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1. Udkast til landskabsprogram for Berlin med
grundlag i en meget detaljeret biotopregistre¬
ring.
2. Onkel Toms Htitte. Boligområde fra 30'erne
indpasset i et skovområde.
3. Ritterstrasse. Nyt boligbyggeri under IBA-
neu medfine gårdrum.

■ 1. Draft for landscape programme for Berlin
based upon a highly detailed, biotope registra¬
tion.

2. Onkel Toms Htitte. Housing development
from the 1930's, integrated into a forest area.
3. Ritterstrasse. New housing area under IBA-
neu with excellent courtyards.

.i«'*'' fff*

- IBA neu, der varetager projekter til
nybyggeriet på de ledige arealer, og

- IBA alt, der står for istandsættelse af
den ældre, udslidte boligmasse i sam¬
arbejde med beboerne.

Ved de nye bebyggelser er der lagt
megen vægt på at understrege tilhørsfor¬
holdet til byens struktur. Bebyggelserne
er mere åbne end den ældre boligmasse,
men på en måde, så gaderum og udearea-
ler stadig har bymæssig karakter.

I de realiserede projekter er det tyde¬
ligt, at man søger nye veje. Listen over de
involverede arkitekter, der tæller nogle af
tidens mest feterede, får IBA til at ligge i
forlængelse af bestræbelserne ved Hansa-
viertel.

Udearealer - i bred forstand

Byfornyelse i de ældre boligkvarterer er
ikke kun en opdatering af boliger. Udea¬
realer - gader, gårdarealer, pladser - er
genstand for en bearbejdning, så de til-
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4. Grunewald. Det største sammenhængende
udflugtsområdefor vestberlinerne.
5. Fraenkel Ufer. Spændende udearealer i for¬
bindelse med punktsanering.
6. Kolonihaver i tæt midtbyområde - karakteri¬
stisk for Vestberlin.
7. Selv byens lodrette flader tilstræbes gjort
grønne. Eksempel fra officielt informationsma¬
teriale.

fredsstiller de nutidige behov. Som følge
af brugernes krav og de ændrede vækstbe¬
tingelser er der opstået grønne områder
af meget forskelligartet karakter.

Som andre steder er man her gået fra
totalsaneringer over ambitiøse enkeltsa¬
neringer, men er nu i færd med et mere
nuanceret saneringsprogram, der invol¬
verer beboerne.

I Berlin er intet areal uinteressant i
forhold til den grønne planlægning. Gen¬
nem en finmasket biotopkortlægning af
hele Vestberlin, spændende fra landom¬
råderne til baggårdene i midtbyen bliver
alle arealer registreret og beskrevet. Na¬
turbeskyttelsesarbejdet går ud på at und¬
gå en forringelse i livsbetingelser for de
artef, der har vist sig levedygtige under de
specielle forhold. Det erkendes at ople¬
velsesværdien forhøjes i varierede omgi¬
velser.

Herudover fremhæves betydningen af
de grønne områders værdi for den biokli¬
matiske og lufthygiejniske tilstand, og
som indikator for byens »helbredstil¬
stand«.

Landskaberne i byens udkant er for¬
længst sikret som rekreative mål for den
store bybefolkning. Trods den voldsom¬
me udnyttelse - berlinerne bruger disse
arealer meget - har man formået at kana¬
lisere brugerne på en måde, så områderne
ikke bærer præg af voldsomt slid, tværti¬
mod rummer de mange steder en meget
righoldig artsvariation.

Det er da også i byområderne de store
kræfter for øjeblikket sættes ind, for i takt
med byudviklingen at sikre de grønne
arealer.

Krigens ødelæggelser afspejler sig sta¬
dig i bymidten i form af store, åbne
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8. En af mange bombetomter. I baggrunden
slumstormernes hus med facadedekoration.
9. Bundesgartenschau Berlin 1985. I forbindel¬
se med haveudstilling i Berlin opstår i den
sydlige bydel et rekreationsareal af blivende
værdi.

■ 4. Griinewald. The largest coherent excursi¬
on area for West Berliners.
5. Fraenkel Ufer. Exciting open spaces in con¬
nection with spot renewal.
6. Allotment gardens in high density, town
center area - characteristicfor West Berlin.
7. Attempts are made to turn even vertical
surfaces green. Example from official informa¬
tion material.
8. One of the many bomb sites. Slum stormers
house with facade decoration, in the back¬
ground.
9. Bundesgartenschau Berlin 1985. A recrea¬
tion area of permanent value was created in
connection with the garden exhibition.

tilgroede arealer. Disse arealer er i dag
medvirkende til, at Berlin som storby
opleves grøn og luftig trods store, tætbe¬
folkede kvarterer, en værdi som priorite¬
res højt i forbindelse med den kommende
byudvikling på disSe arealer.

Byens grønne indhold udgøres af en
bred vifte af udearealer.

Stort set alle udearealer defineres i
forhold til deres indhold, udtryk og funk¬
tion og indgår med stor vægt i den samle¬
de byplanlægning. Der opereres med
kendte begreber som parkanlæg, kirke¬
gårde, beboelsesområders udearealer og
haver, men også områder, som restarea¬
ler langs veje, baner og kanaler, industri¬
arealer, tomter og overrislingsarealer er¬
kendes som økologisk vigtige og er derfor
underlagt en form for naturbeskyttelse.

Intet areal er for småt til at blive be¬
handlet i byøkologisk sammenhæng, og
det er nok en af grundene til, at Berlin
opleves som en meget grøn by.

Kortsagt
Vestberlin er ikke nogen homogen by set
ud fra en arkitektonisk synsvinkel, og
alligevel opleves den som en spændende
by at bo og færdes i.

Den fremsynethed og fantasi, som præ¬
ger Vestberlin og gennemsyrer dens by¬
politik, er nok så enestående og gør et
besøg i Berlin til en anderledes opløften¬
de begivenhed end et besøg i de fleste
andre storbyer.

Her tør man noget - og vi andre kan
tage ned og lære af det.

God tur!

Lasse Lindstrøm, arkitekt maa, Uffe Wains land¬
skabsarkitekt mdl, medarbejdere hos Møller og
Grønborg. ■H
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Postmodernistisk
havearkitektur
Af Jens Ole Juul og Steen Ove Gelsing

/. Kreuzberg SO 36 er et af seks byområder,
hvor der idag finder byfornyelse sted i forbin¬
delse med IBA.
2. Onkel Toms Htitte er det første eksempel fra
Berlins lange række afinternationale byfornyel-
seskonkurrencer.
3. Interbau Hansaviertel fra perioden 1952-57.
Udstillingsområdet hvor arkitekter fra hele ver¬
den bidrog med forslag. Blandt havearkitekter¬

Artiklen bygger på en udstilling om post¬
modernisme, udarbejdet til Landskabs¬
arkitektuddannelsens 25 års jubilæum på
Landbohøjskolen.
Efter en studierejse til Berlin i maj 1985
udarbejdede vi en plancheudstilling om
tre postmodernistiske nybyggeriers bud
på en postmodernistisk havearkitektur.

Internationale
Bauausstellung

Berlin
IBA står for Internationale Bauausstel¬

lung og er et ambitiøst program for byfor¬
nyelse af fire områder i Vestberlin. Ind¬
holdsmæssigt rummer IBA alt fra arki¬

tekttegnet byfornyelse til selvhjælpsgrup¬
per for beboere, der vil renovere egne
miljøer. IBA beskæftiger sig ikke kun
med boligbyggeri, der har også været
afholdt konkurrencer om flere offentlige
bygninger.

Udstillingen IBA skal sættes i forbin¬
delse med tidligere forsøg på at gen¬
opbygge Berlin. Allerede i 1946 vistes en
udstilling »Berlin Plant«. Næsten hvert år
siden har der været store byplanudstillin¬
ger i Berlin. De kulminerede i 1957 med
den internationale eksperimentbyggeud¬
stilling i bydelen Hansaviertel. Siden 1983
har kritikerne ladet deres røst runge over
IBAs skrabede budget, hvorfor udstillin¬
gen er blevet omdøbt til »International
Bluff-Aktion«. Bomærket har samtidig
måttet stå model til en mindre ændring.

Udstillingen tog sin begyndelsen i 1979
og skulle planmæssigt afsluttes i 1984,
men p.g.a. de mindskede tilskud siden
1983, regnes den først færdig i 1987.

ne skal bl.a. nævnes C. Th. Sørensen, der har
planlagt store dele af området.

■ 1. Kreuzberg S036 is one of six town di¬
stricts where urban renewal is carried out in
connection with IBA, today.
2. Onkel Tom's Hiitte is the first example from
Berlin's large number of international urban
renewal competitions.
3. Interbau Hansaviertel from the period 1952-
57. The exhibition area where architectsfrom all
over the world contributed with proposals.
Amongst the landscape architects were C Th.
Sørensen who planned a large part of the area.

3
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Fraenkelufer, Luisenstadt
Arkitekter: Hinrich og Inken Baller
Bebyggelsen ligger i den sydlige del af
Luisenstadt ud mod Landwehrkanalen.
Den omkringliggende bebyggelse stam¬
mer fra forrige århundrede.

Arkitekterne Baller har opført et nyt
baghus op af en eksisterende brandmur
og forhuse i gadelinien, så gadebilledet
retableres. Adgangen til baghuset sker
gennem de to gadehuse mod kanalen.
Det vestlige gadehus står på søjler, så
man dels kan køre igennem det ned til
parkeringskælderen under baghuset, dels
stadig kan ane Landwehrkanalen fra
gårdrummet.

Som et modspil til de stærkt dekorere¬
de huse og som gårdrummets hovedele¬
ment er belægningen lagt i ornamentale
mønstre i beton, græs, grus og naturstens-
materialer. Brugernes ganglinier var ikke
alle sammenfaldende med mønsteret,
hvorfor funktion og formsprog modarbej¬
dede hinanden. Det meste af beplantnin¬
gen i gårdrummet er anlagt på små høje
og plantevalget er meget forskelligartet.
Mod vest er der langs med gadehusene
anlagt en stiliseret bæk, der tjener som
opsamlingsbassin for regnvand.

En park som adgangszone
Brugsmæssigt virker bebyggelsen fattig,
da friarealerne er små og uegnede til
f.eks. større legeaktiviteter. Baghuset
står på søjler over terræn. Det gør syns¬
mæssigt rummet større, men det giver

adgangsproblemer for baghusets beboe¬
re. Vi kender ikke begrundelserne for
den valgte bebyggelsestæthed, men kon¬
sekvenserne af den er at friarealerne stort

set kun tjener som adgangsareal. Huse¬
nes store sydvendte terrasser og balkoner
kompenserer lidt for det manglende fri¬
arealudbud. Set fra disse optræder friare¬
alerne som en frodig oase med en livlig
trafik af gående og kørende beboere, men
med forbavsende få, der slår sig ned og
bruger gårdrummet.

4. Gadebilledet retableres og husene udstyres
med de for byggeriet karakteristiske vingede
altaner.
5. Belægningen er overgjort med ornamentag¬
tige mønstre i beton, græs, grus og naturstens-
materialer.
6. Husenes altaner er byggeriets største kvalitet.
Herfra fremtræder friarealet som en grøn oase.
7. Kontakten mellem husene og friarealet er

dårligt, da husene er bygget på søjler.
■ 4. The street is reconstructed and the houses
are furnished with characteristic, winged balco¬
nies.
5. The paving is over exaggerated with orna¬
mental patterns in concrete, grass, gravel and
stone materials.
6. The contact between the houses and open
space is poor because the houses are built on
stilts.
7. The balconies are the greatest quality of the
development. The open space is seen as a green
oasis from them.

7
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Ritterstrasse Nord, Friedrichstadt
Arkitekter: Rob Krier m.fl.
Kvarteret har fra gammel tid været præ¬
get af etageejendomme. Efter krigen
hvorunder området næsten blev totalt
udslettet, har det ligget ubebygget hen.
Kvarteret bliver nu genopbygget. Ritter¬
strasse Nord er et af de første færdige
byggerier, og en del af en større samlet
bebyggelse centreret omkring Rob Kriers
Schinkel Platz.

De to karreer er bygningsmæssigt lig
hinanden. Det er 3-4 etagers ejendomme
i pastelfarver. De to komplekser er ind¬
byrdes forbundet med en portalbygning.
Foran denne portal, som skal åbne ind til
den endnu ikke anlagte Schinkel Platz, er
anlagt en monumental adgangsplads, der
bygningsmæssigt forstærkes v.h.a. tårn¬
agtige fremspring i bebyggelsen ud mod
Friedrich Strasse. Adgangspladsen er be¬
lagt med beton- og natursten i et stort flot
kvadratmønster. Hovedaksen er et - lidt
uforståeligt - forsænket græstæppe flan¬
keret af to trærækker. Ud mod Friedrich
Strasse afsluttes aksen demonstrativt af
store granitkugler indbyrdes forbundet
med jernkæder. Fra pladsens langsider er
der porte ind til karrégårdene.

De to gårdrum domineres begge af en
pergola. Pergolaerne er opført i tømmer

8. En af de frodige private haver, lige her må
1. salen nøjes med en altan.
9. Den firkantede pergolagård, man ser legebe¬
dene og det tilgroede organiske plantemønster.
10. Den runde pergolagård med sine slidte
jordvolde. Beplantningen på pergolaen har
ikke fået fat.
11. Asfaltstien langs den firkantede pergola,
man fornemmer pergolaens kraftige dimensio¬
ner og dens dominans af rummet.

af uhyre dimensioner. De virker skulptu¬
relt meget stærke og er gårdenes samlen¬
de enheder.

I den ene karré er gårdrummet kvadra¬
tisk. Det understreges yderligere af den
kvadratiske pergola, den befæstede gang
udenom og den omkransende trærække.
Rummet virker meget klart og overskue¬
ligt. Afgrænsningen mellem de private
haver og det offentlige område er klart
markeret med stien. Selve pergolarum¬
met er med brostensbånd opdelt i et
organisk mønster i plante- og lege-bede.
Det hele er plantet til med lidt af hvert, og
der er lagt grus i legebedene. Beplantnin¬
gen er nu vokset sammen, så ideen med
småbedene er svær at se.

Den anden gård har en rund pergola.
Gårdrummet er anlagt som en stiliseret
landskabshave med slyngede bakker og
volde, spredt træplantning, hvor de en¬
kelte privathaver er en del af helheden.
Der er tilstræbt et meget frodigt udtryk.
Gårdrummet bliver brugt meget, og der
er et stort slid på beplantningen og jord¬
voldene. Det slyngede stisystem bliver
ikke brugt, brugerne har lavet deres egne
retlinede ganglinier.

Frodige haver til stuelejlighederne
Rummene er generelt velproportionere-

■ 8. One of the fertile private gardens. The 1st
floor has to manage with a balcony.
9 . The four-sidedpergola courtyard, but notice
the overgrown, organic plantpattern.
10. The round pergola courtyard with its worn
earth banks. Theplanting on the pergola has not
established itself.
11. The tarmac path beside the four sided per¬
gola. One can feel the massive dimensions of the
pergola and its dominance of the space.
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de med mange spændende bygningsfaca¬
der. Specielt de private haver til stuelej¬
lighederne og en del af førstesalslej lighe¬
derne er en af bebyggelsens største kvali¬
teter. De fremtræder meget frodige og
med individuelle præg.

Rauchstrasse, Tiergarten
Arkitekter: Rob Krier m.fl.

Bebyggelsen Rauchstrasse ligger i umid¬
delbar nærhed af den berømte Tiergarten
Park. Rob Krier har med inspiration i det
omliggende ambassadekvarter planlagt
bebyggelsen som ti store villaer. Husene
er alle forskellige af udformning. Krier
tegnede selv bebyggelsesplanen og tre af
villaerne (nr. 5, 6 og 9).

Bebyggelsen er stramt anlagt omkring
en allé-double verte. Græsset mellem
alléerne skal tjene som adgangsareal og
til legeformål. Krier forestillede sig plad¬
sen som et »teater« af folk i aktivitet.

Omkring villaerne er der en smal privat
zone for stueetagens beboere. Privatha¬
verne er sammen med villaerne hævet en

meter over det øvrige terræn, og er kante¬
de af finthuggede sten og en ensartet
hækplantning.

Bebyggelsesplanen fører tankerne til¬
bage til de franske barokanlæg med mid¬
terakser og parterrehaver. I den vestlige

12. Til alle stuelejlighederne er der en lille have.
Hækken hører med til bebyggelsens overordne¬
de beplantning. Man ser hvordan haverne ligger
i højere terræn endfællesarealet.
13. +14. Kig ned af bebyggelsens hovedakse
med Rob Kriers buede bygning for enden. Man
ser de små privathaver for foden af alle husene
og det store paradeanlæg i midten. Træerne er
blevet plantet som noget afdet første.
15. Bebyggelsen rummer ingen parkeringsfaci-
liteter, så de omkringliggende veje må benyttes.
Det er også her, husene har deres indgange.

ende af midteraksen er plantet en lille
stiliseret skov og et mindre lysthus tænkes
opført.

Alle villaerne vender indgangspartiet
væk fra fællesarealet, hvilket strider lidt
mod Kriers ideer om fællespladsen som
det store mødested.

At der overhovedet er blevet plads til
de nævnte haveelementer skyldes bl.a. at
der ikke er en eneste parkeringsplads i
bebyggelsen. Ligeledes er der ikke afsat
plads til affaldscontainere, som i øjeblik¬
ket står ved indgangene og ser lidt forleg¬
ne ud i den fine arkitektur. Indgangspar-
tierne er generelt ikke udstyret med in¬
ventar for ophold.

Nok se, ikke gøre
Bebyggelsen er endnu ikke færdiggjort,
hvorfor det er vanskeligt at udtale sig om
brugerreaktioner. Vi var imponerede
over de flotte villaer, der giver plads til
180 nye lejligheder på et så begrænset
areal, men vi undrede os over de begræn¬
sede funktioner i fællesarealerne.

Alléerne, græstæppet og lysthuset er
meget spændende ideer, der samler og
fremhæver bebyggelsens særpræg, men
på så lille et areal, der skal tilgodese flere
hundrede menneskers nærrekreative be¬
hov, er de brugsmæssigt uden værdi.

■ 12. All the ground floor flats have a little
garden. The hedge is part of the overall plan¬
ting. The gardens higher than the common open
space.
13 + 14. View of the main axis with Rob Krier's
curved building at the end. The small, private
gardens can be seen at the foot ofall the houses
with the large, parade ground in the center. The
trees were plantedfrom the start.
15. The development provides no parking spa¬
ce so the adjacent roads have to be used. The
houses have their entrances here.

15
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Postmodernistisk havearkitektur
I friarealerne ved de tre postmodernisti¬
ske byggerier var der to hovedtendenser
at spore: En dekorativ, forherligende ret¬
ning og en frodig landskabelig retning
med stor detailrigdom.

Den første retning - her kaldet klassisk
postmodernisme - så vi i Rauchstrasse og i
forpladsen ved Friedrichstadt-byggeriet.
Der er her hentet inspiration fra de klassi¬
ske anlæg.

Med akser og alléer lægger man op til
visuelle højdepunkter, som ikke altid er
der/eller virker som sådanne.

I Rauchstrasse var det et lille lysthus i
hovedaksens ene ende og en stor spærren¬
de boligblok i den anden. Og i Friedrich-
stadts adgangsparti leder græsaksen op til
kæmpeporten til Schinkel Platz, men kun
visuelt flot fra enden af græsaksen. Vil
man ind gennem porten, må man gå uden
om plænen og uden for det aksiale kig.
Elementerne som lysthuset og granit¬
kuglerne er typisk klassisk inspireret,
men hvor de oprindelig havde en funk¬
tion, er de her kun til pynt. Granitkugler¬
ne med jernlænkerne holder ingen trafi¬
kanter ude. Og lysthuset indbyder ikke til
hygge, som det står midt i to aksers
skæringspunkter synligt for alt og alle.

Denne haveretning lever flot op til den
postmodernistiske bygningsarkitektur,
den fremhæver og understreger den; den
er flot, men den er ikke særlig bruger¬
venlig.

Retningen tillader ikke hygge, men
konstant bevægelse over pladser og gen¬
nem alléer.

Den anden retning - her kaldet land¬
skabelig postmodernisme - som vi så det i
den runde pergolagård i Friedrichstadt og
i Fraenkelufer minder om en blanding af
engelsk og japansk havekunst. Engelsk i
sit indhold men japansk i sin symbolske
miniudførelse.

Retningen udtrykker en glæde ved de-
taillen, der er kælet for alt - som i belæg¬
ningen i Fraenkelufer. Og der er en for¬
kærlighed for det overdrevent organiske
og selvgroede udtryk.

Oplevelsesmæssigt er retningen meget
rig men det rige indhold af dekorative
elementer har her gjort den brugsmæssigt
meget tom.

Hvor den førnævnte retning understre¬
gede arkitekturen og levede med den, er
denne sidste retning mere selvstændig.
Den har postmodernismens glæde ved
udsmykning og facade, men optræder
som et selvstændigt element.

16. +17. Den klassiske- og den organiske post¬
modernisme.
18. Monumentalpladsen i Ritterstrasse Nord
komplekset. Bagest porten ind til Schinkel
Platz.
19.+20. De frodige privathaver i Ritterstrasse
Nord, som både stue og 1. sals lejlighederne har
glæde af.
21. Et hjørne af den firkantede pergola.
22. Fra gården med den runde pergola. Sliddet i
denne gård er meget stort og går hårdt ud over
beplantningen.
23. Fraenkelufer. Gårdens ornamentale belæg¬
ning fortsætter ud under gadehuset mod Land-
wehr-kanalen.
24. Fra Rauchstrasses hovedakse. Lidt herfra
skal det lille romantiske lysthus stå.
25. Et stribet hus i Rauchstrasse, facaden er rødl
gul stribet. Stuelejlighedens kontakt med haven
er minimal.
26. Rob Kriers endehus i Rauchstrasse. Selv om

haverne dårligt nok er anlagte, er mange flyttet
ud i solen.
27. Berlinerne har tradition for at mødes og
opholde sig udendørs.
■ 16+17. The classic and the organic post
modernism.
18. Monument square at the Ritterstrasse
North complex. At the rear, the gateway into
Schinkel Platz.
19+20. The fertile private gardens at Ritter¬
strasse North, enjoyed by both the ground and
firstfloorflats.
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Industrialisme contra postmodernisme
Den postmodernistiske arkitektur har
mange set som et brud på den industrielle
funktionalistiske tankegang, et brud med
det fantasiløse æstetiske rene og prakti¬
ske til fordel for det identitetsskabende,
sprudlende og farverige. Men fremfor at
bruge de bedste erfaringer fra den indu¬
strielle-funktionalisme: de åbne, lyse,
brugsvenlige fællesarealer, de nemmere
adgangsforhold og dyrkningsglæden, har
man her valgt kun at beskæftige sig med
det dekorative arkitekturforherligende.
Hensynet til brugerne indskrænker sig til
dækning af nogle visuelle og æstetiske
behov.

Hvis man i sin kritik tager udgangs¬
punkt i den Pirzigske kvalitetsopfattelse,
der netop beskæftiger sig med valget mel¬
lem den klassiske, naturvidenskabelige,
logiske værdiopfattelse, kontra den ro¬
mantiske, følelsesmæssige, umiddelbare
værdiopfattelse, nævner han at det ikke er
et spørgsmål om valget mellem den ene
eller den anden retning men snarere et
spørgsmål om at forene deres karakter. I
vores tilfælde med den funktionalistiske

værdiopfattelse kontra den postmoderni¬
stiske værdiopfattelse er det altså ikke
udelukkende målet at - benytte den ene

stilretnings værdibegreber som redskab
for kritik af den andens.

Kritikken af postmodernismen tager
netop udgangspunkt i funktionalismens
brugsmæssige kvalitet, men med Pirzig in
mente er begge stilretninger lige langt fra
kvalitetsbegrebet. Vores begejstring over
den nye glæde for dekoration forstummer
derfor hurtigt, når så mange af de brugs¬
mæssige aspekter er udeladt.

Vi havde håbet, at postmodernismen
ikke kun var et opgør med den industri¬
elle funktionalisme, men havde taget
dennes kvaliteter til sig og udbygget dem i
en farverig, sprudlende ånd.

Bygningsmæssigt er man inde på denne
vej, men landskabsmæssigt er man først
ved at famle sig ind på postmodernismen.
Fremtiden vil vise, om man kommer vide¬
re - og i en mere brugervenlig retning - en
funk-deco-forenet havearkitektur. Fore¬

løbig har man ikke herhjemme set andet
end tilløb til postmodernistisk bygnings-
og have-arkitektur; det er spændende om
det kun er et mellemeuropæisk fænomen,
eller om det også vil kunne trives på vore
øko-betonede breddegrader.
Jens Ole Juul og Steen Ove Gelsing, landskabsarki¬
tektstuderende på Landbohøjskolens linie Tor Have
og Landskab.

■ 21. A corner of the four sided pergola.
22. From the courtyard with the roundpergola.
The wear and tear in this courtyard is heavy and
is very hard on the planting.
23. Fraenkeleufer. The ornamental paving in
the courtyard continues under the street house
towards the Landwehr canal.
24. From the main axis in Rauchstrasse. The

little, romantic gazebo will be erected not far
from here.
25. A striped house in Rauchstrasse, the facade
is red and yellow striped. Contact from the
groundfloorflat to the garden is minimal.
26. Rob Krier's end house in Rauchstrasse.

Although the gardens are hardly complete, ma¬
ny people enjoy the sunshine.
27. Berliners have a tradition for meeting and
sitting out ofdoors.

Kilder:
International Bauausstellung Berlin 1984.

Artikel i Arkitekten 1/84 af Poul Erik
Skriver.

The Architectural Review. Sep. 1984.
Robert M. Pirzig: Zen og kunsten at vedli¬

geholde en Motorcykel. - En undersø¬
gelse af værdier.
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Summary

Impressions from The IFLA Congress
1985, in Japan, p. 181
By Eva Meyle and Ivan Hyllested Peder¬
sen

There were two lectures which particular¬
ly fascinated the authors - both on the use
of computers for preservation of culture-
historic and nature-historic landscapes.
American Carl Steinitz, lecturer at Har¬
vard University, outlined the develop¬
ment of computer methods, for landscape
architects, over the last 20 years. His
lecture was very exciting and also covered
examples from student projects, illustra¬
ting the changes which have taken place in
the use of data machines.

The second lecture was held by Dr.
Erik Skårbåck from Sweden. He dealt pri¬
marily with two examples which both illu¬
strated the use of computer techniques in
connection with natural resources and the
cultural values in physical planning.

The Coasts of Copenhagen, p. 185
By Sven-Ingvar Anderson
The long-expected architects competition
on Copenhagen harbour was finally jud¬
ged in May 1985. This article only deals
with the competition and its result from
the landscape architect's point of view.

The proposals submitted by the Gunn-
løgsson group have a special strength be¬
cause of their treatment of the water

space, the design of the wharfs and some
noteworthy building locations in relation
to the water space and wharfs.

It is great to sail on the water and it
would be wonderfull if one could swim in
it too but the great attraction with the
water which splashes between Zealand
and Amager is that one can see it. This
isn't too easy for two reasons. Firstly, the
harbour inlet is already quite narrow and
secondly, the water level is low.

The quays are built to clear the high
tides. This means that one has to come

close to the water edge to see any water at
all or see any building reflected in it.

It is also unreasonable to fill up the
water with islands. The narrowing of the
southern part of the inner harbour, as
proposed by the Gunnløgsson group, is
therefore a dubious solution. The author's

respect for the Gunnløgsson group propo¬
sals is, however, great and growing. The
harbour industry is given reasonably spa¬
ce and an acceptable location which deve¬

lops the landscape as a dynamic architec¬
tural and recreative element and places
confidence in the scope of town building
and architecture to ensure that Copenha¬
gen can manifest itself alongside Oslo,
Stockholm and Helsingfors.

A Garden in Skåne, p. 188
By Lulu and Hannes Stephensen
On of the inspirations for this little garden
comes from Sissinghurst in south Eng¬
land. At Sissinghurst and in this illustra¬
ted Swedish garden, the plant material is
very simple in conception. On the other
hand, the plants are organised in accor¬
dance with a specific artistic plan. Deci¬
sions have been carefully taken as to the
colour of leaves, flowering periods,
growth structure and mass effect. There
are a great number of plants of the same
type - as one finds them in nature.
The green colour from the plants is the
most important effect. The dark green
sphere-clipped sculpture stands as a pro¬
nounced background for the blue-green
carpet in the central part of the garden.
The transition is brought about by a soft
row of the darker, but still blue-green
colour of lavender.

The little Swedish garden is a kind of
romantic baroque garden. The most im¬
portant tool in the garden is the pruning
shears. But in contrast to the baroque
garden, the plants are pruned with a sensi¬
tive hand - a kind of individual dialogue
between the natural growth of the plants
and the shears.

The geometry of the baroque garden is
also absent here. Instead it is built up
around and adventure-filled path system
which unite a series of nature experiences,
inspired by nature herself.

The garden is also laid out as a theatre.
The changes in light, the hours of the day
and the seasons of the year all provoke
associations to a theatrical play.

It is important in this little garden that
there are some elements which can be
moved about depending on the time of
year or one's humor. The primary materi¬
als here are ceramic pots and bowls.

The garden provides excitement which
arises from opposites, from the stationary
and moveable, from hard and soft, from
the natural growth and the pruned. It is no
easy garden for anyone. It is a garden for
those who find it essential to play in and
with vegetation.

West Berlin - Worth a Visit, p. -194
By Lasse Lindstrøm and Uffe Wainø
Urban renewal in the older housing di¬
stricts is not only a modernisation of buil¬

dings. Open spaces, - streets, courtyards,
squares - are all objects for treatment so
that they satisfy present needs. Green
areas with widely differing characters ha¬
ve been formed as a result of public
demands and altered conditions for

growth.
All areas in West Berlin, from the coun¬

tryside to the back yards, in the center of
the city, are registered through a detailed
biotope survey. Nature conservation
work concentrates on preventing a dete¬
rioration of living conditions for those
species which have managed to survive
under the special conditions - in recogni¬
tion of the high value of experiences in
varied surroundings.

Post-Modernistic Landscape
Architecture, Impressions from the IBA
exhibition in Berlin, p. 198.

By Jens Ole Juul and Steen Ove Gelsing
The open space around the three re¬
viewed post modernistic developments il¬
lustrated two main trends: A decorative,
glorifying trend and a fertile, landscape
trend, with a richness of detail.
The first trend - here referred to as classic

post modernism - was manifest in Rauch-
strasse and in the entrance to the Fried-
richstadt development. They are inspired
by the classical lay-outs and are a fine
compliment to the post-modernistic, buil¬
ding architecture. It is impressive but not
very friendly. It does not result in intima¬
cy but constant movement over squares
and along avenues.

The second trend - here referred to as

landscape post modernism - as seen in the
round pergola courtyards at Friedrich-
stadt and at Fraenkel Ufer remind one of
a mixture of both English and Japanese
Garden art. English in its content but
Japanese in its symbolic mini-execution.
The trend expresses a delight for detail - a
devotion for every aspect - like the paving
at Fraenkel Ufer. And there is a partiality
for the exaggerated organic and self-
grown expression. The trend is very rich
in experience but the abundance of deco¬
rative elements have left them empty for
their users. Enthusiasm for the decoration
dies quickly when so many of the user
aspects are absent.

We had hoped that post modernism was
not only a reckoning with industrial func-
tionalism but had assimilated its qualities
and extended them in a colourfull, bub-
ling spirit. Only the future can tell if we
will experience a development in a more
user orientated direction - a functional-
decorative-united landscape architectu¬
re. Jeremy Dean
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HERLEV KOMMUNE

Landskabsarkitekt

Ved Herlev kommunes tekniske forvaltning, afdelingen for
projektering og drift, er en stilling som landskabsarkitekt
ledig til besættelse pr. 1. februar 1986.
Målsætningen for arbejdet med de grønne områder er ved
pleje, anlæg og administration at udvikle et stadigt stigen¬
de kvalitetsniveau i områderne.

Stillingens arbejdsopgaver er i hovedtræk karakteriseret
ved projektering af nyanlæg, opstilling og åjourføring af
plejeanvisninger samt vedligeholdelse af datagrundlag i
form af planér, statistikker og kvalitetsvurderinger. En
vellykket syntese af stillingens arbejdsopgaver forudsæt¬
ter desuden et bredt samarbejde med de grønne områders
brugere samt med afdelingens øvrige ansatte i marken, på
materielgården og rådhuset.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
mellem DJVK og FKKA.
Evt. yderligere oplysninger ved henvendelse til kommune¬
gartner Mogens Eliekvist, telefon 02-94 06 33, lokal 350.
Ansøgning med kopi af eksamensbevis, oplysning om
tidligere ansættelse og eventuelle anbefalinger modtages
indtil 3. januar 1986 af

Herlev kommunalbestyrelse
Rådhuset
2730 Herlev.

En studerende fra USA i jeres hjem:

Kulturudveksling
i hverdagen...

De studerende (alder 20-22 år) bor under deres
studium hos danske familier. DIS betaler mer¬
udgiften (345 kr. pr. uge) ved at have et ekstra
"familiemedlem" boende. Der er mulighed for at
"nye" familier i det københavnske område kan
blive værtsfamilier for 4 måneder i foråret (ca.
20/1-25/5 86). Ring til Hanne Jørgensen på tlf.
(01) 11 01 44 lok. 29, eller skriv til
DIS STUDY PROGRAM • Kattesundet 3 • 1458 København K

STUDY
PROGRAM

Byggeriets risiko og ansvarsforhold
I de forløbne år siden BUR udsendte
betænkningen om byggeriets risiko, og
ansvarsforhold har der været ført en ind¬
gående debat blandt byggeriets parter.
Denne debat er på det seneste kulmineret
med boligministeriets forslag til etable¬
ring af en byggeskadefond for det offent¬
ligt støttede byggeri og overvejelser om at
indføre en fælles 5-årig ansvarsforældelse
for rådgivere, leverandører og entrepre¬
nører. Betænkningen har længe været ud¬
solgt. BUR har derfor på adskillige opfor¬
dringer og i lyset af udviklingen siden 1979
fundet det naturligt at lade betænkningen
genoptrykke i et 2. oplag som BUR-
rapport.

Byggeriets risiko- og ansvarsforhold.
BUR, København 1986. 2. oplag, 44 s.,
Kr. 70,00.

BO 86iMalmo

Malmo stad står vård for 1986 års bo-
stadsmåssa BO-86. Måssen kommer att
innefatta tre teman - stadens utbyggnad,
stadens fornyelse och stadens uterum.

Inom parkavdelningen år nu plane-
ringsarbetet i full gång och vi kommer
långre fram att återkomma med mer de¬
taljerad information.

Redan nu kan vi i alle fall skissera
foljande:
- KUNGSPARKSUTSTÅLLNING.

Utstållning i stadens centralast belågna
park. Idétrådgårdar, utstallningar, te-
madagar.

- STENSTADENS UTERUM

Exempel med flyttebara parker, rund-
vandringar i staden m.m.

- 90-TALETS PARK

Utstallningar, konferenser, temadagar,
broschyrer m.m. som diskuterar parken
i morgondagens stadsbyggande.

- BOSTADENS NÅRMILJO
Utstållning, guidning till bostadsområ-
den och gårdar i Malmo. En tåvling
befinder sig på planeringsstadiet.

- ODLA I STAD

Kolonitrådgårdar, rådgivning, konfe¬
rens m.m.

-HEMTRÅDGÅRDEN
Hur ser »ideal« - balkongen - uteplat-
sen - radhustrådgården ut. Fullskale-
exempel.
Vi hoppas att vi med BO 86 skall lyckas

marknadsfora en svensk tradgårdskultur
oavsett om exemplet utgors av en stor¬
stadspark eller en uteplats på en balkong.

Val mott 1-21 sept. 86 i Malmo då den
officiella BO-86 pågår. En del av »sta¬
dens uterum« skall dock stå klare redan 11

augusti då den forstå fackdagen går av
stapeln.
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Kursus: Træbeskæring og træpleje
Kurset vil have træplejekonsulent Stefan
Rye som hovedforedragsholder. Stefan
Rye tager udgangspunkt i Dr. Alex L.
Shigo's teorier om træets opbygning og
træplejen gennemgås i hovedtræk. Træ¬
pleje af unge træer samt opbygningen af
ideelle trækroner indgår som en vigtig del
af kurset. Det er målet med Stefan Ryes
indlæg at omsætte Dr. Alex Shigo's teo¬
rier til praktisk træpleje.

Der er planlagt to kurser, den 29. janu¬
ar 1986 på Vilvorde, Tølløse og den 30.
januar 1986 på Brogården i Middelfart.

Tilmelding og program hos LDA, 01-74
94 00.

Grønt miljø på Håndværk 86
Anlægsgartnerfaget vil på »Håndværk
85«, der finder sted i Bella Center den 11.
til den 19. januar 1986, fokusere på betyd¬
ningen af det grønne miljø samt på de
mange uddannelsesmuligheder inden for
faget.

På udstillingen sættes alle sejl til for at
få de unge gjort interesserede i anlægs¬
gartnerfaget, der mangler folk på alle trin,
siger direktør Jens Raunkjær, Landsfor¬
eningen Danske Anlægsgartnermestre,
LDA.

På et område har vi dog et begrundet
håb om, at det snart bliver bedre. Det
gælder således anlægsgartner-teknikerud¬
dannelsen, som er en videregående ud¬
dannelse af den faguddannede anlægs¬
gartner. Denne uddannelse kan man kun
erhverve sig på Havebrugshøjskolen Vil¬
vorde i Tølløse, og da skolen netop har
skiftet status fra at være en højskole til en
teknisk skole, bortfalder den skyhøje
elevbetaling. Det betyder i realiteten, at
der nu skulle være åbnet mulighed for at
få flere til at gå denne vej. Vi håber som
sagt meget på det - vi mangler nemlig over
100 teknikere, og der bliver i øjeblikket
kun uddannet 10 på årsbasis.

Spar med solvarme
Med solvarme kan op mod en trediedel af
varmeudgifterne i et parcelhus spares.

Det forudsætter, at boligen er rigtigt
udformet og rigtigt »vendt« - i forhold til
verdenshjørnerne. Hvad der igen forud¬
sætter, at der i udstykningsplanen, bebyg¬
gelsesplanen og boligens plan er taget
hensyn til udnyttelsen af solvarme.

I en redegørelse fra planstyrelsen læg¬
ges der vægt på, at både passiv solvarme
(fra solindfald gennem vinduer) og aktiv
solvarme (opsamlet med et solfangeran¬
læg) kan udnyttes.

Redegørelsen henvender sig især til
planlæggere og andre, der skal udarbejde
eller vurdere bebyggelsesplaner. Den er
udarbejdet på baggrund af en udregnings-
opgave, udført af arkitekt Boje Lund¬
gaard i samarbejde med Teknologisk In¬
stituts afdeling for varmeteknik.

»Solvarme og bebyggelsesplanlæg¬
ning«. Boghandelen eller Statens Indkøb.
Kr. 40,00.

Danmarks
r* "smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden i Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja, nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møbler.
I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest. vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler.

■JsolltaQJRldakkonde r
LeVenn9 3j^el,us 1
Vi 6|ér altid »II Deres dls-
position med afgivelse at

■■ Dem mulli

"'SMsr

itafog fremsendes i
beregning.«
Do er velkommen til at af¬
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »De¬
res« træer. |1

P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tit. (09) 97 26 56

Fa>He»ma»rke »or
sundhødsltontroll.

planteskoler
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Vækst og Anlæg 86
Messecenter Fyns Forum i Odense dan¬
ner for 4. år i træk rammen om hele det

grønne områdes udstilling, Vækst og An¬
læg, der finder sted i dagene 28.-29 maj
86.

Vækst og Anlæg omfatter i 1986 udstil¬
ling, fagkonferencer og som noget nyt
»Grønne Fags Dag« arrangeret af Fælles¬
rådet for havekultur og landskabspleje.

Poulsen Roser

Firmaet vil i fremtiden udelukkende be¬

skæftige sig med forædling og produktud¬
vikling af roser såvel som andre planter til
anvendelse i haver og anlæg såvel som
indenfor drivhusgartneriet. Egen produk¬
tion af nyheder vil være begrænset, men
vil være stor nok til at kunne efterkomme
ønsker om prøveplanter og/eller moder¬
planter samt formeringsmateriale. Plan¬
tenyheder vil fremover blive vist på udstil¬
linger og ved aktiviteter rundt om i landet.
Poulsens roser og andre plantenyheder
produceres i dag i Danmark hos over 150
licensbetalende producenter.

Yderligere oplysninger: Mogens Olesen.
Poulsen Roser ApS. Hillerødvej 49, DK
3480 Fredensborg. Telefon (02)28 30 28. 1

Legepladsudstyr fra NorrlandsTrålek
Firma Jens Elkrog i Skødstrup har overta¬
get agenturet for legepladsudstyr fra
Norrlands Trålek. Det nye hovedkatalog
indeholder ikke kun forskellige legered¬
skaber i serien Skånelek, men også små¬
børneserien Blåklint, der er et modulbyg¬
gesæt.

2

1. Skånelek. 2. Blåklint.

Yderligere oplysninger og katalog kan
rekvireres fra: Firma Jens Elkrog. Grenå¬
vej 795 A, Løgten. 8541 Skødstrup, tlf.: 06
260411-06 992300.

TAG OVER
HOVEDER
ERIK NYGAARD
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DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG

TAG OVER HOVEDE1
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom? -
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?

»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.

Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,-kr., incl.
moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn 43 1051 København K Tlf. 01-136200
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