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landskap bliver til LANDSKAB

Landskap skifter med påbegyndelsen af den¬
ne årgang navn til Landskab.

Baggrunden er den efterhånden velkendte,
at det formaliserede nordiske samarbejde om
tidsskriftets udgivelse er ophørt.

Navnet Landskap fik tidsskriftet i 1969,
efter at man i 1968 havde besluttet at ændre
fagbetegnelsen fra havearkitekt til land¬
skabsarkitekt.

Stavemåden med P blev angiveligt valgt
som en markering af at man ønskede at
fastholde og videreudvikle det nordiske sam¬
arbejde, som havde fungeret i mange år på
det tidspunkt.

Allerede det første nummer af Havekunst,
som udkom i 1920, havde påskriften: Udgi¬
vet for Norden på forsiden. Siden har samar¬
bejdet fungeret stærkere og svagere, men har
i hele perioden sat sit præg på tidsskriftet -

givet det bredde og vægt.
Samarbejdet har ganske givet kun holdt

gennem alle disse år, fordi nordiske land¬
skabsarkitekter reelt har haft brede fælles
faglige interesser.

Den formalisering, der skete af det nordi¬
ske samarbejde i 1978, havde imidlertid me¬
re baggrund i økonomiske problemer end i
stærkt øget behov for nordisk kontakt.

Derfor var det vel også, at ordningen kom

til at føles formel og tyngende, som Trygve
Sundt rigtigt skriver i sin i øvrigt positive
afskedshilsen til Landskap.

Trygve Sundt skriver, at de to år med et
fællesnordisk Landskap kan blive den spore,
som var nødvendig for at hvert enkelt land
kunne komme videre i bestræbelserne for at

fa eget tidsskrift. Det er sikkert rigtigt.
Selvom vi gerne vil et nordisk samarbejde,

må vi også erkende, at der er grænser for,
hvor langt de fælles faglige interesser rækker.

Når der eksempelvis stod en norsk artikel i
Landskap om vandkraftutbygging vakte det
kun begrænset interesse hos en dansk læser -
og. omvendt har en dansk artikel om § 6-
redegørelser ikke haft den store interesse i
Norge.

Til gengæld kunne de fleste vist med ud¬
bytte studere et projekt til Teaterplassen i
Oslo, uanset om man sad i Norge, Danmark,
Sverige eller Finland.

Derfor vil det på den ene side være natur¬
ligt om hvert land med tiden far sit eget
tidsskrift, men det vil på den anden sidé være
lige så naturligt, at vi fortsætter med at
udveksle erfaringer og inspiration. Det vil
der stadig være et klart behov for, fordi vores
faggrupper er så små.

Lad derfor ikke ophøret afdet formalisere¬

de nordiske tidsskriftsamarbejde blive en for¬
hindring for et fortsat samarbejde på mere
beskedent og uformelt niveau. Når dønnin¬
gerne har lagt sig, håber den ny redaktør at
kunne genoprette positive kontakter til de
nordiske kollegaer.

Navneskiftet, eller rettere den ændrede
stavemåde af Landskab, må derfor ikke op¬
fattes som en afstandtagen til de tidligere
nordiske samarbejdspartnere. Snarere skal
det opfattes som en markering af, at Land¬
skab ikke gør krav på at være et -nordisk
tidsskrift.

Forsiden ændres også med dette nummer.
Steen Høyer tilrettelagde landskaps forside i
1969. Den har holdt godt, men efterhånden
er der mange gange ændret ved den. Dog
aldrig så meget, at det er blevet opfattet som
en ny forside. Alligevel må tiden nu, da både
navn og dele af påskriften på forsiden æn¬
dres, være moden til at give tidsskriftet en ny
forside.

På den nye forside bliver der plads til både
indholdsfortegnelse og større illustrationer.

Inde i bladet sker der ikke de store æn¬

dringer med udseendet. Lay-outet og typo¬
grafien bibeholdes uændret, selvom der sik¬
kert i den måde brikkerne bruges på, vil vise
sig forskelle. Her skål først hentes nogle erfa¬
ringer.

Det skal i øvrigt nok vise sig, at der bliver
brug for at gøre en del andre erfaringer også.

Preben Skaarup
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Rustik

præcisionsbelægning
i Solrødserien.
udarbejdet af landskabsarkitekterne
Måns Ginman. Søren Harboe. Peder Bo¬
rup.
Rustik præcisionsbelægning er den ideelle
betonbelægning med
- små enheder, der giver belægningen god

tilpasningsmulighed.
- en farve- og strukturkombination, der

gør belægningen arkitektonisk let at ind¬
passe.

-tilbehørsdele, således at enhver belæg-
ningsopgave kan løses som en samlet
helhed.

- et materialevalg og en produktionsmeto¬
de, som giver stor slidstyrke og bestan¬
dighed.

Rustik præcisionsbelægning produceres i
alle dele af landet.

1. Cirkulær træhulsbegrænsning
2. Halvcirkulær-kvadratisk træhulsbegrænsning
3. Solrød Center, »Rådhuspladsen«
4. Afløbsrende med rist
5. Solrød Center, bassinkant og træhulsdetalje
6. Udsnit af græsarmeringsbelægning
7. Solrød Center, P-pladskahtsten

ISiHimlt IScton "
Tobaksvejen 13, 2860 Søborg, Tlf. (01) 69 17 00
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Et årsskifte og et redaktørskifte må være
anledning nok til nogle overvejelser om
Landskabs hidtidige og fremtidige linje.

Hvorfor udgiver en så lille fagkreds som
landskabsarkitekternes et så ambitiøst tids¬
skrift som Landskab?

Svaret er vel ganske enkelt, at det er vi
nødt til!

Helt siden 1920 har faggruppen haft sit
eget tidsskrift - først hed det Havekunst -
siden Landskap. Hele tiden har det været et
ambitiøst anlagt tidsskrift, som det garante¬
ret ikke var lykkedes at holde liv i, hvis der
ikke netop havde været hårdt brug for det!

Et tilbageblik på Havekunst og Landskap
viser, at tidsskriftet op gennem årene på en
klar måde har afspejlet, hvad der skete i
faget. Den udvikling af fagets arbejdsfelt som
Sven-Ingvar Andersson beskriver i sin arti¬
kel i dette nummer kan følges tydeligt, når
man blader sig frem årgang for årgang.

Samtidig gå'r det op for én at tidsskriftet
også er et arkiv over moderne dansk have¬
kunst. Alt for mange af de gengivne projekter
er i dag forvanskede eller helt forsvundne.
Dette giver yderligere tidsskriftet en betyd¬
ning for den, der vil dokumentere fagområ¬
dets værdi i samfundsmæssig sammenhæng.

Også gennem de sidste 10-15 år har tids¬
skriftet været et godt termometer, som føl¬
somt har registreret, hvad der er sket blandt
landskabsarkitekter.

På baggrund af denne vurdering af Have¬
kunst og Landskap ser den ny redaktør ikke
nogen grund til her at love store forandringer
i Landskabs linie.

Et fagtidsskrift skrives af fagfolk og skal
afspejle hvad de arbejder med. Redaktørens
muligheder bestemmes af den vilje, der kan
mobiliseres i faggruppen til at skrive om
tanker og arbejder. Fordi vi er en lille fag¬
gruppe er ressourcerne til en vis grad be¬
grænsede, men mere begrænsende virker dog
landskabsarkitekternes beskedenhed. Der er

bare ikke plads til at være beskedne!
Kineserne var vise folk! De vidste at »geo-

mantikerens« arbejde var alvorligt og
vigtigt.

Vi kalder os landskabsarkitekter nu og må
overbevise dem, vi vil arbejde for, om at
vores arbejde er alvorligt og vigtigt. Hertil
må vi nødvendigvis bruge Landskab.

Vi har som lille faggruppe i høj grad brug for
et tidsskrift, som udadtil kan være med til at
tegne fagets ansigt. Uvidenheden — selv
blandt nærstående faggrupper — om land¬
skabsarkitektens arbejdsfelter, er stadig alt
for stor, og det er naturligvis vores egen fejl.

Vi har derfor brug for et tidsskrift, som
præsenterer de projekter, vi som faggruppe
involveres i - og præsenterer dem på en
måde, som karakteriserer vores faglige profil
og fagområdets særlige indhold.

Kinesisk fremstilling af »geomantiker« i arbejde.
Han studerer sit kompas, som ligger på en klap¬
stol, mens hans travle medarbejdere måler land¬
skabet op. Hvis man ikke sørgede for, at nybyg¬
ninger og de dødes grave blev rigtigt orienteret,
havde det efter kinesernes mening alvorlige følger
for beboere og efterkommere.
(Efter Joseph Needham, fra Kina og Danmark).

Vi har brug for et tidsskrift, som behand¬
ler emner, der er aktuelle i tiden, og på den
måde virker som landskabsarkitekters tale¬
rør i samfundsdebatter, som har betydning
for faget, og hvor faget ønsker at fa betyd¬
ning.

Vi har brug for et tidsskrift, som kan
medvirke til gensidig inspiration mellem fa-

■ Chinese portrayal of a »geomancer« at work. He
is studying his compass, which lies on a folding
stool, while his colleagues are busy surveying the
landscape. According to Chinese custom, if the
graves of the dead and new buildings are not
correctly oriented, it has serious consequenses for
new generations and new inhabitants.

gets udøvere, men som også kan bringe in¬
spiration ind udefra.

Vi har endelig brug for et tidsskrift, som
orienterer om aktuel faglitteratur, om efter¬
uddannelsestilbud, om uddannelsessteder¬
nes aktiviteter, om udviklingen indenfor tek¬
nik, planlovgivning og meget andet.

Preben Skaarup
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Landskabsarkitektens arbejdsområde
Notat til præsentation ved honorarforhandlinger i
Boligministeriet april 1980
Af Sven-lngvar Andersson

Landskabsarkitekterne beskæftiger sig med
havekunst, landskabsarkitektur og land¬
skabsplanlægning. Afdisse tre delområder er
havekunsten den ældste og landskabsplan¬
lægningen den sidst tilkomne.

Landskabsarkitektfaget har ligesom andre
tekniske fag udviklet sig parallelt med og i
samspil med samfundsudviklingen og er sær¬
lig nært forbunden med urbaniseringens for¬
løb, omfang og udtryk.

Havekunst
Indtil I930'rne var landskabsarkitekterne fa

og havde deres hovedsagelige virksomhed
ved herregårde og større privatboliger.
Kommunerne gav opgaver med byparker,
kirkegårde og repræsentationsanlæg. Opga¬
ven var hovedsagelig at skabe skønhedsople-
velser ved hjælp af et professionelt arbejde
med planter. Forholdene er ændrede, men
opgaven at skabe festlige oplevelser er ikke

2

forsvundet. Den er bare blevet mindre frem¬
trædende ved siden af andre opgaver.

Eksempler på sådanne anlæg fra de senere
år er guldregngården af C.Th. Sørensen i
Middelfart Byggecentrum, den af G.N.
Brandt anlagte blomsterhave i Tivoli og
»krokustæppet« i Kongens Have.

Landskabsarkitektur
Med 1920'rne og 1930'rne kom nye åbne
byplanidealer og dermed nye opgaver for
landskabsarkitekterne. De overførte til at be¬

gynde med den professionelle evne til at
administrere planter til boligområderne.

Samtidig kom de til at stå for udformnin¬
gen af de åbne bebyggelsers friarealer, og da
man erkendte, at disse havde en selvstændig
funktion og betydning, kom landskabsarki¬
tekterne snart til at deltage i bebyggelsespla¬
nernes udformning. Denne udvikling var af¬
sluttet allerede ca. 1960 og blev fastlagt i

byggeriets love og bestemmelser. Parallelt
dermed kom landskabsarkitekterne til at ta¬

ge sig af friarealernes anlægsteknik. De blev
deres egne ingeniører.

Da børnenes behov i det urbane miljø blev
taget op til vurdering, fjk landskabsarkitek¬
terne børnenes legemuligheder lagt til deres
ansvarsområde. Derfra udvikledes ideerne
om det totale sociale miljø, og landskabsarki¬
tekterne måtte tage deres del af opgaven at
forme rammerne for boligområdets sociale
liv. Omkring 1970 var det en kendsgerning,
at landskabsarkitekterne var forpligtede til
at indregne det sociale miljø i udformningen
af boligområder og anlæg ved institutioner.

Medens landskabsarkitekten i sin gamle
rolle som havekunstner var relativt uafhæn¬

gig, indgår han nu i et team af teknikere.
Projekteringen og dertil hørende licitations¬
materiale har i de sidste 50 år dannet tyng¬
depunktet i landskabsarkitektens professio¬
nelle virke. Registreringer af de landskabeli¬
ge forudsætninger og analyser af, hvordan
disse bedst indpasses i den samlede planlæg¬
ningsproces, bliver imidlertid fra 1950 en

stadig vigtigere del af arbejdet, og den er
vokset i takt med at opgaverne er tiltaget i
omfang og kompleksitet.

I de senere år har byfornyelsen og udform¬
ningen af byens uderum tegnet sig som et
særligt og "voksende arbejdsfelt.

LANDSKAB 1-1981
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Som eksempler på opgaveområdet land¬
skabsarkitektur kan nævnes landskabsarki¬
tekters medvirken ved Ryparken, Lundtofte
elementhusene, Dybbøl-konkurrencen, Dan¬
marks tekniske højskole, Albertslund syd,
Skrammellegepladsen i Emdrup, Gullestrup
i Herning og Sjølund.

Landskabsplanlægning
Fra 1960'erne medførte urbaniseringens
krav om rekreationsanlæg og behovet for
beskyttelse af landskabet, at landskabsarki¬
tekterne blev pålagt en ny slags opgaver med
betegnelsen landskabsplanlægning. Det er
karakteristisk for denne virksomhed, at den i
mindre grad gælder projektering og udform¬
ning, men i højere grad arbejdet med strate¬
gier for landskabsressourcernes rette brug.
Den er noget af byplanlægningens grønne
sektor og svarer i så henseende til trafikkens
sektorplanlægning. Medens trafiksektoren
stiller særlige tekniske krav, stiller land¬
skabsplanlægningen biologisk-økologiske
krav til professionens udøvere.

Fra at være begyndt med fredning udvik¬
ler landskabsplanlægningen sig til at gælde
konsekvensanalyser afbyvækst og ender med
anbefalinger vedrørende det åbne lands ud¬
vikling på regionalt og kommunalt niveau.
Selvstændigt eller i team arbejder land¬
skabsarkitekter både i kommunale ansættel¬

ser og ligesom byplanlæggere som konsulen¬
ter for stat, amt og kommune.

Denne del af landskabsarkitekternes virk¬
somhed har faet en hurtigt stigende betyd¬
ning i forbindelse med planlovreformens
øgede krav til den grønne sektors planlæg¬
ning på alle planlægningsniveauer.

Som eksempler på opgaveområdet land¬
skabsplanlægning kan nævnes frednings¬
planudvalgenes arbejde, den kommunale
parkplan for Odense og Hedelands land-
skabsretablering efter grusgravning.

Udviklingen har tilført fagområdet nye virk¬
somhedsområder, men disse har føjet sig til
de gamle som en naturlig vækst uden skarpe
overgange. Fagområdet fremtræder derfor i
dag velkonsolideret med en frisk og levende
tradition til den ene side og med en forsigtig
expansion til den anden side, specielt inden
for landskabsarkitekturen og landskabsplan¬
lægningen, med nye opgaver som følge af
forandringer i teknik, økonomi og vurde¬
ringer.

Til trods for forskelle i arbejdsopgaverne
og de former, hvorunder landskabsarkitek¬
terne arbejder, bevarer faget et tyngdepunkt.
Det gælder altid at skabe den under de givne
betingelser bedste syntese af menneskets be¬
hov og naturens ressourcer.
Sven-lngvar Andersson, professor, København

1-2. Udviklingen har ikke gjort havekunsten som
skønhedsoplevelse overflødig. Fra senere år kan
man nævne G.N. Brandts blomsterhave i Tivoli og

Ingwer Ingwersens crocus-tæppe i Kongens have,
begge i København.
3-4. Boligmiljøet er landskabsarkitekternes vigtig¬
ste opgave siden 30-rne. Fra pionerårene stammer
C. Th. Sørensens anlæg i Ryparken og Skrammel¬
legepladsen.
5-6. Inden for landskabsplanlægningens vide ram¬
me er Ole Nørgårds og Palle Suensons skabte
rekreationslandskab Rygård i Holte et godt, men
desværre stærkt truet eksempel. Og den smukke
herreg&rdsalle ved Vallø kan minde om fredningen
som instrument i landskabsplanlægningen.

■ 1-2. Recent developments have not rendered the
aesthetics of landscape architecture superfluous.
In recent years notable examples are
G.N.Brandt's flower garden in Tivoli and Ingwer
Ingwersen's carpet of crocuses in the Royal Gar¬
den, both in Copenhagen.
3-4. Landscape architecture's most important task
since the 30's concerns the residential environ¬
ment. C.Th.Sørensen's layout in Ryparken and
the Adventure Playground.
5-6. Within the broad framework of landscape
planning Ole Nørgårds and Palle Suenson's recre¬
ation landscape, Rygård in Holte, is a good but
extremely vulnerable example. The beautiful ave¬
nue at Vallø Manor reflects the use and methods
of protection in landscape planning.

LANDSKAB 1-1981
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Indbudt konkurrence om bibliotekstorv og bypark i Skanderborg

Skanderborg byråd vedtog den 25.juni 1980
at afholde en indbudt konkurrence om ud¬

formningen af en torveplads og et område til
bypark ved kommunens nye bibliotek.

Konkurrenceområdet, der er beliggende
mellem Adelgade, den nyanlagte nord-syd-
gående Parkvej samt Skanderborg sø, har
mod nord bestået af den tidligere fabriks-
ejendom Adelgade 94 (det kommende biblio¬
tek) og mod syd af den såkaldte »Tømmer-
husgrund« samt de kommunalt erhvervede
arealer mellem disse ejendomme.

Gennem konkurrencen har det været by¬
rådets ønske at fa belyst mulighederne for en
hensigtsmæssig og sammenhængende ud¬
formning af bibliotekstorvet, adgangsarea-
lerne hertil og byparkområdet.

Byrådet har ikke mindst ønsket at sikre, at
der opnås en løsning, som på en harmonisk
måde kan kæde den nye torveplads sammen
med de øvrige arealer ved biblioteket, bypar¬
ken og byområdet som helhed.

I denne, forbindelse har man specielt ønsket
forslag til:
1. Udformning af torvepladsen ved bibliote¬

ket og tilhørende adgangsarealer med be¬
lægning, beplantning, belysning, pladsin¬
ventar og evt. afskærmning mod tilgræn¬
sende ejendomme m.v.

2. Disponering af parkarealet med angivelse
af muligheder for indpasning af parke¬
ringspladser og bebyggelse i et begrænset
omfang, samtidig med at det sikres, at
området fremtræder og kan fungere som et
attraktivt offentligt friareal med opholds-
og legemuligheder.

Byrådet har endvidere ønsket, at der ved
vurderingen af konkurrenceforslagene vil bli¬
ve lagt vægt på, at de foreslåede løsninger vil
kunne udføres etapevis og gennemføres in¬
den for rimelige økonomiske rammer.

'Følgende arkitektfirmaer har været indbudt
til at deltage:
— Friis og Moltke, arkitekter m.a.a.,

Vesterbrogade 32, 8000 Århus.
— Gruppen for

by- og landskabsplanlægning A/S,
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding.

— Møller & Grønborg, arkitekter m.a.a.,
Frederiksdal, 8330 Beder.

Samtlige forslag har været rettidigt indleve¬
ret og har opfyldt de i programmet opstillede
konkurrencetekniske betingelser. Bedøm¬
melsen blev afsluttet 11. november 1980.

Efter en gennemgang og vurdering af for¬
slagene har dommerkomiteen eenstemmigt

vedtaget at udpegeforslag mrk. 19801, som det
bedste af de 3 indleverede forslag. Forslaget
er udarbejdet af Møller & Grønborg, arki¬
tekter m.a.a., der på den mest enkle og
smukkeste måde har løst den stillede opgave.

Generelt har dommerkomiteen fundet, at de
indleverede forslag på inspirerende vis har
skildret det udvalgte områdes mange mulig¬
heder, og man ser frem til, at en videre
behandling og bearbejdning samt påbegyndt
gennemførelse snart vil kunne gøre arealet
tilgængeligt og attraktivt for en bredere of¬
fentlighed.

Dommerkomiteen bestod af borgmester
Ejnar Jacobsen, konsulent Aage Egebjerg
Jensen, postkontrollør Børge Skovgaard
Madsen, fabrikant Finn Holm Jensen, kli¬
nikchef Ib Holm og adjunkt Johannes Flen-
sted-Jensen samt arkitekt Eric Petterson,
sidstnævnte udpeget af Danske Arkitekters
Landsforbund. Til bedømmelseskomiteen
var som rådgivere tilknyttet stadsingeniør
H. Bering Petersen og afdelingsarkitekt
P.Riis Knudsen.

Perspektivtegninger fra forslag mrk. 19801.
■ Perspective drawings from proposal no. 19801.
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Bibliotekstorv og bypark I Skanderborg
Forslag mrk. 19801 udpeget som bedste for¬
slag. Udarbejdet af arkitektfirmaet Møller &
Grønborg. Medarbejdere landskabsarkitekt
Lis Hansen, arkitekt Morten Eriksen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget har som hovedide, at der ved en
enkel omformning af den nuværende Park¬
vejs profil og detaljering skabes et smukt og i
øvrigt hensigtsmæssigt vej- og parkeringsan¬
læg som adgang til bypark- og biblioteks¬
området.

Den viste »stillevejs udformning« med al¬
lébeplantning og lav mur til afskærmning
mellem bilerne og de gående samt de små
torvedannelser ved Asylgade og midt på vej¬
strækningen skaber ikke alene en smuk og
attraktiv adgang til park og bibliotekstorv,
men også en fin og enkel arkitektonisk over¬
gang mellem søen, parken og bebyggelsen.

Ved denne enkle løsning bliver det frem¬
over lige attraktivt at ankomme til parken og
biblioteket for både kørende og gående, sam¬
tidig med at parkarealet ved Asylgades ud¬
munding i Parkvejen fremover naturligt vil
kunne udnyttes til bl.a. de mange aktiviteter,
forslagsstillerne selv har antydet.

Bibliotekstorvet har faet en meget fin en¬
kel og smuk udformning, og dommerkomite¬
en har bemærket sig, at der som noget helt
naturligt også er skabt adgangsmuligheder
for dårligt gående og rullestolskørende ved et
enkelt rampeanlæg langs muren mod syd.

De tre pladsniveauer, indgangspartiet
mod Adelgade, bibliotekstorvet og store torv
mod søen har hver for sig en smuk rummelig
virkning, samtidig med at de set fra Adelga¬
de danner spændende rumforløb.

Arealet nord/øst for biblioteket vil med sin
beplantning og ensartede belægning i en
overgangsperiode kunne udgøre en fortrinlig
ramme om et offentligt legeareal. Ved en
senere udbygning af biblioteket, evt. som
blandet bibliotek og kunstmuseum, vil denne
legeplads let kunne flyttes ned til ud for
Asylgade.

Dommerkomiteen finder, at både »amfite¬
ateret« og »robådehavnen« er gode ideer,
men de har faet en lidt for dominerende

placering i forslaget, og man forestiller sig
derfor disse aktiviteter på længere sigt bedre
indpasset i byparkens sydlige del.

Hermed kan det store sammenhængende
parkareal, allerede som noget af det første,
behandles og skabes tilgængeligt for offent¬
ligheden. Senere vil man så kunne overveje
at anlægge både de viste aktiviteter samt evt.
en mindre by- og staudehave langs med
muren til Parkvejen, som foreslået i forslag
mrk. 16668.

Alt i alt anviser det udpegede forslag både
i sin helhed en • lang række enkle og fine
detailløsninger, men angiver også ved sin
opdeling af forslaget i mindre helheder fine
muligheder for en etapevis og naturlig ud-
bygningstakt for det kommende biblioteks¬
torv og parkområde.

Plan 1:1600. ■ Plan 1:1600.
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Snit 1:1600. Section 1:1600.
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Snit 1:1600. ■ Section 1:1600.

Bibliotekstorv og bypark I Skanderborg
Forslag mrk. 16668.
Udarbejdet af arkitektfirmaet Friis og Molt¬
ke (ophavsret). Medarbejdere Per Seier Pe¬
tersen og John Rasmussen. I samarbejde
med landskabsarkitekt Paul Lefevre Jacob¬
sen, medarbejder landskabsarkitekt Jette
Mauri tzen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget har som hovedide anlæg af en
smuk parterrehave med pergola mod søen og
mulighed for placering af et fremtidigt kuns¬
tmuseum. Denne vægt på een enkel hovedide
har desværre medført, at bibliotekstorvet ik¬
ke har fået den gennemarbejdning man hav¬
de kunnet forvente, bl.a. er det meget uklart
skildret, hvorledes man fra forslagsstillernes
side havde tænkt sig at løse de terrænmæssi-
ge forhold og niveauer på torvet.

Herudover virker løsningen med den lille
restaurationsbygning for enden af torvet
ganske uklar - hvorledes forestiller man sig
bl.a. a:t forbindelserne med parken skal fore¬
gå, - og hvordan vil man kunne løse en evt.
fremtidig sammenbinding med den foreslåe¬
de biblioteksudvidelse?

Plan 1:1600. Plan 1:1600.

D.J.J

Parkpassagen. _ ■ Park passage.■ Town garden with library.Byhaven mod biblioteket.
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Bibliotekstorv og bypark I Skanderborg
Forslag mrk. 79480.
Udarbejdet af Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning A/S. Medarbejdere Ole
Klaaborg, Annelise Lauritsen, Jørgen
Rønnow-Micheelsen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget har ved løsningen af adgangsfor¬
holdene til bibliotekstorvet fra Møllegade-
Adelgadekrydset på en enkel og smuk måde
via belægninger og beplantning formået at
opnå en klar markering af stedets betydning
i hovedgadens forløb.

De antydede porte virker lidt for luftige,
medens ideen med at antyde en gavl eller en
resalit i facaden på den nye bygning er en
afdæmpet men smuk måde at accentuere
indgangspartiet på. Både denne ide og ideen
om Møllegade-Adelgadekrydsets udform¬
ning burde overvejes gennemført.

Selve bibliotekstorvet med sine ramper og
mure er enkelt og pænt, men afslutningen
mod søen ved udsigtsterrassen så pompøs, at
den virker som et fremmedelement i området

og må i øvrigt anses at være meget kostbar at
gennemføre. Resten af parken henligger i
forslaget i store træk ubehandlet, hvilket far
arealet til næsten ubemærket at løbe over i
de private haver, som støder op til parken og
givetvis vil medføre, at store dele af parken
ikke vil blive brugt, fordi man ingen mål eller
afgrænsning finder i denne del.

Plan 1:1600.

Section 1:1600.

i 1 From Adelgade,
i 2 View from the terrace,

i 3 From Parkvej,
i 4 From the park.

Snit 1:1600.

1. Fra Adelgade.
2. Fra udsigtsterrassen.
3. Fra Parkvej.
4. Fra parken.

Situationsplan ls200
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Sortesø - Naturområde i Skanderborg
Af Hans Jørgen Nielsen

Skanderborg by og søerne mod vest, som de så ud ■ Skanderborg town and lakes towards the west as
for hundrede år siden. Udsnit af kort fra 1876 i they looked a century ago. Section of map to scale
1:20000 - her reduceret til 1:25000. 1:20,000 from 1876 - here reduced to 1:25,000.

Skanderborg og Sortesø med omgivelser, 1977. ■ Skanderborg and Sortesø with surroundings,
Udsnit af Geodætisk Instituts kort, 1:25000. Byens 1977. Section of Geodetic Institute map, 1:25,000.
udvikling er fortsat mod vest på Møllebakke og Town development is continued towards the west
Legårdslunds jorder. on the grounds of Møllebakke and Legårdslund.

Hundrede års udvikling
Sortesø - der tidligere hed Svanesø - er et sø-
og sumpområde i den vestlige del af Skan¬
derborg. Søen har ikke blot, ligesom et par
andre søer i området, ændret navn gennem
de sidste hundrede år; men hele søens til¬
stand er totalt ændret. Ifølge gamle kort fra
1876 har søen på det tidspunkt haft en vand¬
flade på 32 ha. Heraf er i dag kun ca. 6 ha
åbent vand. Resten er rørsump eller pile- og
eliekrat. I en stor del af området er der tørve-

og dyndlag i stor dybde.
Vandet og det øverste dyndlag i den flad¬

vandede sø er stærkt forurenet, idet Skander¬
borg centralrenseanlæg i en række år har
udledt mekanisk renset spildevand til søen.
Renseanlægget er nu udbygget med biolo¬
gisk og kemisk rensning. Det rensede vand
pumpes herefter gennem en 1200 m lang
rørledning direkte ud i Skanderborg sø. Den¬
ne pumpning har blandt andet til formål at
undgå videretransport af den forurening,
som Sortesø indeholder.

For yderligere at begrænse afstrømningen
af det urene vand i Sortesø var det besluttet
at forlægge Egholmsbækken, som passerede
Sortesø inden sit udløb i Lillesø, til et nyt
forløb gennem rørskoven vest for søen.

Sortesø-arbejdsgruppen
Således var forholdene, da Skanderborg by¬
råd i slutningen af 1976 nedsatte en arbejds¬
gruppe med den opgave at overveje foran¬
staltninger, som kunne afbøde en del af den
skade, de foregående års spildevandsudled¬
ning havde medført, og som samtidig kunne
tilføre området nye landskabelige og rekrea¬
tive kvaliteter.

Arbejdsgruppen blev sammensat af repræ¬
sentanter for byrådet og kommunens tekni¬
ske forvaltning og med landskabsarkitekt
Hans Jørgen Nielsen som sekretær.

Sekretærens første arbejde bestod i at sam¬
le flest mulige oplysninger om hele områdets
tilstand og om eksisterende planer. Der blev
foretaget omfattende registreringer i
området.

Rørsumpen var på grund af sin utilgænge¬
lighed ukendt for de fleste. Det viste sig dog
muligt med forsigtighed at færdes i en stor
del af både rørsumpen og pile- og eliekratte¬
ne. Herved kunne selv små forskelle i vegeta¬
tion, vandstand og bundforhold konstateres.

Arbejdsgruppens forslag
En væsentlig del af planlægningsarbejdet
drejede sig om placering af Egholmsbækkens
nye løb. Der skulle efter de tidligere vedtag¬
ne planer ikke være noget egentligt afløb fra
Sortesø, men den afstrømning, som nødven¬
digvis måtte forekomme især i vinter- og
forårsmånederne, skulle sive gennem den
størst mulige del af rørskoven for derved at
opnå bedst mulig rensning af vandet. Hen¬
syn til omgivelserne kræver, at der kun sker
små ændringer i søens vandstand. Det skal
her bemærkes, at der i rørskoven synes at ske
en hævning af overfladen som følge af de
store aflejringer af plantemateriale, medens
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Oversigtsplan, m&lforhold 1:5000, nord opad.
1. Sortesø (tidligere Svanesø).
2. Døjsø (tidligere Sortesø).
3. Egholmbækkens nye løb.
4. Ny afløbsgrøft.

• 5. Egholmbækkens gamle løb.
6. Rørskov (Phragmites).
7. Pilekrat.
8. Eliekrat.
9. Dyrehaven (fredsskov).

10. Skanderborg centralrenseanlæg.
11. Cirkuspladsen.
12. Udvidet idrætsanlæg.
13. Åndssvageinstitutionen Sølund, boligafd.

Den nye Egholmsbæk 1Vz år efter udgravningen.

LANDSKAB 1-1981

■ Survey plan to scale 1:5,000, north on the top.
1. Sortesø (previously Svanesø).
2. Døjsø (previously Sortesø).
3. Egholm stream's new course.
4. New ditch..
5. Egholm stream's old course.
6. Reed forest (Phragmites).
7. Willow thicket.
8. Alder thicket.
9. Dyrehaven (protected forest).

10. Skanderborg purifying plant.
11. Circus ground.
12. Extended sports layout.
13. Home for the mentally deficient.

Egholm stream 1Vi year after excavation.



det modsatte er tilfældet i krattene, hvor
aflejringen ikke er så stor som sammensynk¬
ningen i dynd- og tørvelagene.

Det har tidligere været overvejet at foreta¬
ge oprensning af selve søen, men tanken er
opgivet — mest på grund af de store udgifter,
men også fordi det vil være vanskeligt at
placere det oppumpede slam. Hvis tilgronin¬
gen af søen senere bliver for voldsom, må
spørgsmålet dog tages op påny.

Egholmsbækken er blevet forlagt til den
sydvestlige side af søområdet, hvor den på en
stor del af strækningen følger grænsen mel¬
lem skov og rørsump. Dette betød en ret lang
forlægning, men gav samtidig gode tilslut¬
ningsmuligheder for afløbet fra Døjsø, lige¬
som man undgik at berøre den åbne del af
rørskoven. En væsentlig begrundelse for den
valgte placering var dog ønsket om at anlæg¬
ge en gangsti på den udgravede fyld. I læ af
skoven, men med udsigt over hele sumpen,
kan stien fa et smukt forløb.

Bækken blev udgravet i vinteren 1978-79
ved hjælp af en speciel gravemaskine, som -

takket være sine store ballondæk - kunne
køre både på land, i sumparealer og på åbent
vand!

Foruden den nye Egholmsbæk er der også
etableret en grøft, der opfanger vandet fra to
regnvandsudløb i søens østside. Også langs
denne side af søen er der planlagt en gangsti.

Ved søens nordøstlige side er planlagt en
udvidelse af et bestående idrætsanlæg. Dette
betyder, at der foretages opfyldning både i
rørskoven og en mindre del af den åbne sø.
Arbejdet er efter mange overvejelser god¬
kendt af alle myndigheder, blandt andet for¬

di man, efter anlæg af den nye søbred, far
mulighed for på dette ene sted at komme i
kontakt med søens åbne vand.

Foruden de eksisterende og planlagte stier
omkring søen er der stillet forslag om såkald¬
te »sumpstier« i rørskoven. I forbindelse
med naturstier og sumpstier foreslås etable¬
ret enkelte udsigtspunkter eller -platforme,
som hæves 1-1V2 meter over terrænet. Her¬
ved bliver det muligt også om sommeren at
se hen over rørsumpen og derved fa en bedre
oplevelse af det særprægede område.

Sortesø-rapporten
Resultatet af arbejdsgruppens virksomhed
foreligger i en rapport, som sammen med et
par tegningsbilag beskriver forholdene og
stiller forslag til ændringer og nyanlæg i
området.

Rapporten er principielt godkendt af
Skanderborg byråd i sommeren 1978. Vand-
løbsændringerne er udførte og jordarbejder¬
ne i forbindelse med sportspladsudvidelsen
er i gang. Der er fjernet en del uønskede
pilekrat, mens anlæg af stier, opholdsarealer
og lignende vil komme efterhånden som øko¬
nomien og forholdene i området gør det
muligt.

Landskabspleje i området
Foruden beskrivelsen af anlægsarbejderne
indeholder rapporten et væsentligt afsnit om
den naturlige udvikling i området og de der¬
af følgende krav til landskabspleje. Dette af¬
snit indeholder følgende betragtninger:

»Hele Sortesø-området er et naturområde
under stadig ændring og udvikling — en ud¬

vikling, som foregår, hvad enten der foreta¬
ges indgreb i området, eller det lades helt
urørt.

Eftersom hovedparten af arealerne ligger
lige på grænsen mellem vand og land, vil selv
små udsving i vandstanden have betydelig
indflydelse på denne udvikling. Også uden
ændringer i vandstanden kan der på dette
område ske forandringer, enten ved en hæv¬
ning af arealerne, som følge af tilgroning og
oplagring af organiske materialer, eller en
sænkning som følge af, at eksisterende dynd-
og tørvelag synker sammen.

En opretholdelse af helt uændrede tilstan¬
de er således ikke mulig og næppe heller
ønskelig, lige så lidt som en uhæmmet udvik¬
ling og tilgroning af området vil være det.

Idet der gås ud fra, at områdets karakter
af fri natur skal opretholdes, må det fastslås,
at en vis styring af udviklingen vil være
nødvendig. For størsteparten af arealernes
vedkommende bør tilstræbes en opretholdel¬
se af den nuværende tilstand, hvilket med de
forbedrede adgangsforhold giver mulighed
for en særpræget naturoplevelse.

I rapporten er omtalt en del arbejder, som
for størstepartens vedkommende er engangs¬
foreteelser. Herudover må der løbende fore¬

tages pleje af områdets natur. For sådanne
nødvendige plejeforanstaltninger vil der nok
kunne opstilles visse retningslinjer, men det
må samtidig fremhæves, at der under hensyn
til den naturlige udvikling, som finder sted i
området, må ske en løbende justering af
disse regler, således at plejen altid foretages
under hensyn til den øjeblikkelige situation.«

Det er endvidere anført, at høst af tagrør
bør udføres hver vinter. Når rørene fjernes,
reduceres opbygningen aforganisk materiale
og ændringen fra rørsump til fast land hæm¬
mes, ligesom uønsket trævegetation holdes
nede ved samme lejlighed.

Landskabsarkitektens Indsats

Udarbejdelsen af Sortesø-rapporten har væ¬
ret en interessant opgave, som har krævet
indsamling af megen ekspertviden.

Afdelingsleder V. Dissing fra Hedeselska¬
bet har medvirket i en stor del af arbejdet,
men navnlig vedrørende afløbsforholdene.
Lektor Hans Mathiesen fra Århus Universi¬
tets botaniske institut har været konsulent
vedrørende vandforurening, plantevækst og
næringsoptagelse. Skovrider og ingeniører
har måttet besvare spørgsmål. Ornitologer,
lystfiskere og naturfredningsfolk, som må ha¬
ve stor interesse for forholdene i området,
burde måske i større omfang have med¬
virket.

Arbejdsgruppens rapport er altså bygget
på flere eksperters indsats. Alligevel synes
det for mig at være helt naturligt, at det er en
landskabsarkitekt, der som arbejdsgruppens
sekretær, har samlet de mange hensyn af
teknisk og biologisk art til en helhedsplan,
som lige så meget bygger på landskabsæste¬
tiske og planlægningsmæssige hensyn.
Hans Jørgen Nielsen, privatpraktiserende land¬
skabsarkitekt, Skanderborg

Udsigt over Sortesø med nogle af institutionen ■ View over Sortesø with some of Sølund Institu-
Sølunds bygninger til venstre og et lille udsnit af tion's buildings on the left and a glimpse ofSkan-
Skanderborg i forgrunden. derborg in the foreground.
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Høje-Taastrup-planen
Principper for udbygning og beplantning
Af Anders Nielsen og Paul le Fevre Jacobsen
Høje-Taastrup-planen, der er resultatet af en
indbudt arkitektkonkurrence afholdt i efter¬
året 1977, er et led i realiseringen af region¬
planen for hovedstadsområdet, hvor Høje-
Taastrup områdets rolle i regionen med dets
beliggenhed i skæringspunktet imellem de to
transportkorridorer tydeligt er bekræftet som
det første brohoved i opbygningen af denne
struktur.

Den nye station ved Høje-Taastrup bliver
ifølge DSB's plan 1990 en banegård med
stop for de fleste tog, i realiteten en ny
»hovedbanegård« for store dele af Køben¬
havns omegn.

Byområdets hovedstruktur
Høje-Taastrup-planen er opbygget af 3 by¬
områder, hvor 1. etapen er beliggende om¬
kring en ny DSB-banegård. En integreret by,

Modelfoto udsnit af 1. etape.
■ Model photo, section of 1st stage.

hvor både butikker, boliger og kontorerhverv
vil være repræsenteret.

Der er lagt vægt på, at der kan etableres
en bymæssig sammenhæng ved hjælp af
markante hovedstrøg. Her omkring udbyg¬
ges byen først.

Udbygningen af området sker i bygnings-
karréer, der følger et modulsystem 80x80
meter. Det er meningen, at der for hvert felt
skal vedtages en lokalplan, der sikrer at in¬
gen områder anvendes til funktioner, der
strider imod byplanens intentioner.

Løsning af de trafikale problemer spiller
en afgørende rolle ved udformningen af pla¬
nen. Bilisterne, der kommer til byen, skal så
snart de er inde i området, færdes på de
svage trafikanters betingelser i lokalgader
med særlig udformning. På de to hovedbou¬
levarder har bilerne ikke adgang. Her kører

Udsnit af længdesnit i Cityboulevard.
Mål 1:300.

busserne i deres eget spor, der sikrer, at den
kollektive trafik får en høj tilgængelighed til
området.

Projektet er opbygget med helt præcise og
stramme beplantninger, der som kontrast
har store, bløde landskabelige terrænformer.
De steder den regelrette beplantning optræ¬
der er i de områder, der er specielt bypræge-
de i torve, gader og pladser.

Karréerne er bebygget i gadelinier på
mindst 3 sider. Hver karré indeholder et

fælles grønt gårdrum.
Det nye rådhus, der er under opførelse, er

knyttet sammen med byen via en rådhus¬
plads, hvor gående og cyklende frit kan fær¬
des i kontrollerede pauser i biltrafikken. Fra
den nordlige bebyggelse til landsbyen er der
friholdt et grønt område, således at landsby¬
miljøet bibeholdes.

■ Part of longitudinal section of City Boulevard.
Plan 1:300.
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Beplantning
Det er en afgørende forudsætning for ud¬
formningen af byområdet, at der bliver lagt
en beplantningspolitik, der dels kan under¬
strege byplanen og dels kan skabe kontra¬
ster, der gør området mere oplevelsesrigt.

Byområdet er samlet omkring et hieraki af
gader og pladser, der med variation i rum¬
forløb og træbeplantning vil medvirke til at
gøre anlægget overskueligt og binde de for¬
skellige enheder sammen.

For at give overblik over de meget forskel¬
ligartede grønne . elementer, som indgår i
byplanen, er der udarbejdet et beplantnings-
notat, hvorfra der gengives nogle hovedtræk.

Allébeplantning
1. Halland Boulevard, Gadehavegårdsvej, Lands¬
bygaden, Frøgårds Allé
Som allébeplantning langs ovennævnte veje
foreslås - Tilia cordata, der er et velegnet
vejtræ, med god visuel virkning.

Halland Boulevard foreslås beplantet med
allétræer langs vejkanter, således at gade¬
rummet visuelt minimeres.

Omkring Rådhuspladsen plantes linde¬
træer i en gruppe på ca. 70X70 m. Træerne
vil med beskæring fremtræde som et land¬
skabeligt »portelement«: der adviserer bili¬
sten om stitrafikanternes tilstedeværelse på
pladsen. Et lignende »landmark« foreslås,
hvor Halland Boulevard og Skåne Boulevard
krydser hinanden.

Langs Gadehavegårdsvej er der i den øst¬
lige del udført træbeplantning. Det foreslås,
at beplantningen videreføres og suppleres
med lind langs vejkant og midterrabat.

Langs Landsbygaden, der er foreslået om¬

lagt af,hensyn til forløbet af det kommende
parkområde, tænkes allé-træerne plantet i
underplantningen på begge sider.

Langs Frøgårds Allé foreslås allébeplant¬
ningen udført som dobbelt allé omkring
gang- og cykelstianlægget.

2. Cityboulevarden, torve/interne gader, Bustermi¬
nal, Citystrøg
Som træbeplantning til de mere fodgænger¬
prægede hovedstrøg i bebyggelsen foreslås
platan - Platanus acerifolia.

På Cityboulevarden, der i sin længde kan
sammenlignes med Frederiksberg Allé, plan¬

tes træerne symmetrisk i gaderummet og
således, at de korresponderer med arkadefor¬
løbet. Den indbyrdes planteafstand er her
ca. 7 m og med en afstand på 3,6 m fra allé til
arkadeafgrænsning.

For at sikre den »bymæssige« sammen¬
hæng på tværs af busterminalens ca. 40 m
brede udlæg, er træbeplantningen her fore¬
slået som enkeltrækker langs områdets ydre
afgrænsning - og med tre rotunder, der hver
især funktionelt er placeret således, at bus,
fodgænger og cykeltrafikken kan afvikles
hensigtsmæssigt.

Bygningsvolumener og rumforløb i det
øst-vestgående Citystrøg er yderst nuancere¬
de og kræver som sådan også en forskellig¬
hed i træbeplantningens omfang og form. I
det østlige - mere kommercielle afsnit af
strøget - der vil være karakteriseret ved for¬
holdsvis store bygningsenheder, er træbe¬
plantningen tænkt som en seksrækket allé,
spændende imellem City 2 og det kommende
byområdes stortorv. Vest herfor i dét mere

boligprægede område, hvor gadebredden og
bygningshøjden aftager, udføres træbeplant¬
ningen med henholdsvis en og to rækker, og
samklang med strøgets trappe/rampeforløb,
vandrender og fontæner.

'

Skovbeplantning
3. Blekinge Boulevard, S/cåne Boulevard
Terrænreguleringen af side- og midterrabat¬
ter ved Skåne og Blekinge Boulevard sker
som en videreførelse af den eksisterende an-

lægsudformning omkring City 2. Beplant¬
ningen er her udført med unge, forstmæssige
skovlind, i et 4 m plantemodul.

Som kontrast til denne stramme allébe¬

plantning af lind, foreslås midtarealerne på
boulevarderne udført som skovagtige træ¬
grupper, der igennem forskellighed i art og
sammensætning visuelt kan bryde monotoni¬
en i det store vejanlæg.

4. Blekinge Boulevard, Skåne Boulevard
Som kontrast til den varierede, skovagtige
beplantning på boulevardernes midterarea¬
ler - foreslås det øvrige rabatudlæg og de
senere parkeringsarealer i forbindelse her¬
med, tilplantet med en samlende, karaktergi-
vende træart, rødeg - Quercus rubra.

Parkeringsarealerne bør afhensyn til area¬

lets øvrige udformning, terrænregulering,
beplantning m.v. gives en skovlignende ka¬
rakter med varierede lysningsstørrelser, som

sammenknyttes af de faste parkeringsmøn-
stre.

Parkbeplantning
5. Rådhusparken, »Landmark«, Cityparken
I forbindelse med udbygningen afdet fremti¬
dige byområde, er der på længere sigt fore¬
slået anlagt tre rekreative byparker, der alle
er placeret i tilknytning til de overordnede
hovedsti-forløb.

Mod nord er der i overensstemmelse med
kommunens parkpolitik foreslået etableret et
anseligt sammenhængende parkområde.

Det ligger udenfor forslagets rammer at
afstikke retningslinier for udformningen og
beplantningskarakteren til hele dette park¬
område.

I hovedtrækket er der søgt - igennem en
blød terrænmodelering - at videreføre park¬
området som en slugtlignende landskabskile
under Halland Boulevard - helt ind til 1.

etapes bebyggelsesafsnit, hvorved der dan¬
nes en regulær, fredelig parksti.

I forbindelse med udgravningsarbejdet for
baneterrænet anlægges et landskabeligt for¬
met jordbjerg - »Landmark« ved den vest¬
ligste del af langtidsparkeringsområdet.

Dette parkagtige område græsbesås og
den skovagtige beplantning etableres med
varierede lysninger, således at bjerget, foru¬
den at være udsigtspunkt, kan bruges som et
aktivt fritidsområde.

Byområdets vigtigste parkområde vil på
længere sigt blive Cityparken. Parken vil i
kraft af sin beliggenhed og størrelse, med
direkte kontakt til Citystrøget, den regionale
sti og de omkringliggende boligkvarterer -

blive et kraftigt udnyttet grønområde.

1. Halland Boulevard, Gadehavegårdsvej etc.
2. Cityboulevard, Busterminal.
3-4. Blekinge Boulevard, Skåne Boulevard.
5. Råshusparken, »Landmark«, Cityparken.
6. Banegårdsparkering, langtidsparkering.

*

■ 1. Halland Boulevard, Gadehavegårdsvej, etc.
2. City Boulevard, Bus terminal.
3-4. Blekinge Boulevard, Skåne Boulevard.
5. Town Hall park, »Landmark«, City park.
6. Station carpark, long-term parking.

ar
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Belægningsudsnit, rådhuspladsen.
■ Section of the surfacing, town hall square.

Diagonalsti, rådhuspladsen.
■ Diagonal path, town hall square.

Perspektiv af rådhuspladsen.
■ Perspective of the town hall square.

Træbeplantning på P-arealer
6. Banegårdsparkering, Langtidsparkering
Ud fra ønsket om at aktivitetsknudepunktet:
trafikpladsen, kiss-and-ride og adgangsarea-
lerne skal fremtræde som en markant helhed
er beplantningen her udformet som »grønne
skærme« afsøjleeg- Quercus robur Fastigia-
ta, plantet pr. 2,5 m fnellem parkerings-
bræmmer og gangarealer.

Langtidsparkeringsområdet er skitsemæs¬
sigt foreslået udformet efter to principper,
hvoraf det ene forslag går ud på delvis at
etablere p-arealet, således at træer og busk¬
plantning udføres under 1. etape. Det andet
forslag tilsigter dels at etablere den fremtidi¬
ge p-plads beplantning og dels at dyrke unge
forstplanter til senere udflytning i byom¬
rådet.

Muren har fald mod pladsens centrum,
således at der fremkommer en stor skålform.

Lindetræerne er plantet i et mønster, der
både markerer diagonaler og koncentriske
cirkler på pladsen.

Stien

Tværs over pladsen er der anlagt en sti for
gående og cyklende. Diagonalstien skal for¬
binde rådhuset med den kommende hoved¬
banegård.

På pladsen udmunder stien i arealer, der
er afgrænset fra den kørende trafik med pul¬
lerter. I den kommende lysregulering er der
indarbejdet en særlig periode i reguleringen,
således at stitrafikanterne frit kan færdes
over pladsen, mens al kørende trafik holder
stille.

Rådhuspladsen
Som bindeled imellem landsbyen, et nyop¬
ført rådhus og byplanen var der i konkurren¬
ceforslaget planlagt en plads, der dels kunne
samle nuværende og fremtidige veje op og
dels kunne fungere som en byport for byen.

Projektet indebar at et eksisterende vej¬
kryds skulle brydes op. Høje-Taastrup Kom¬
mune har med stor velvilje fulgt projektet op,
og krydset fremtræder i dag som en egentlig
plads med en helt speciel karakter.

Selve pladsen fremstår som en cirkel med
en radius på 24 meter. Cirklen er omgivet af
en firkant, hvis sider fiar retning efter den
kommende omgivende bebyggelse. En støt¬
temur omgiver arealerne imellem cirklen og
firkanten. Her er der plantet Tilia cordata-
lind i en bundplantning bestående af cirku¬
lære bælter af Hedera helix-vedbend og Vin¬
ca minor-vintergrønt. I midterrabatterne er
der plantet Coetenaster skogsholm-dværg-
mispel.

Belægningen
Pladsen er belagt med sf-sten, der har faet en

speciel varm sandfarve ved tilsætning af hvid
cement og jernoxyd i den normale beton¬
blanding. Pullerter, kantsten og støttemur er
også udført med denne farve.

Prismæssigt adskiller denne farve sig ikke
fra standard farvede sf-sten.

Belysningen
NESA, der skal udføre belysningsanlægget,
har projekteret belysningsanlægget efter de
nye vejbelysningsreglers klasse LE 5 og har i
samarbejde med konsulentgruppen valgt et
belysningsanlæg, hvor pladsen oplyses af to
10 meter høje master, der er placeret, hvor
diagonalstien skærer kørearealet, og således
er med til at markere stiens tilstedeværelse
for den kørende trafik.

Anders Nielsen, arkitekt m.a.a., Paul le Fevre
Jacobsen, privatpraktiserende landskabsarkitekt
m.a.a., Århus
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Halland Boulevard

Gadehavegårdsveji

Halland Boulevard

Rådhuspladsen, plan 1:600.
■Town hall square, plan 1:600.

Udsnit af pladsen med diagonalsti og pullerter.
■ Section of the square with diagonal path and
bollards.

Konsulentgruppen for Høje-Taastrup-planen:
Jacob Blegvad .Arkitektkontor A/S ved:
Jacob Blegvad, Claus Bonderup, Anders Nielsen.
Ingeniørfirmaet Nellemann og Partnere A/S ved:
Ib Nellemann, Bent Alsted.
Landskabsarkitekt Paul le Fevre Jacobsen.
Byggeplan-Data A/S ved:
Frederik Jensen, Asger Obel, Viggo Dalager.
NB byplankonsulenter Akts. ved:
Jan Eriksen.

"S—»»V.,
1 Hedera helix
2 Vinca minor
3 Tilia cordata
4 Cotoneaster Skogholm
5 Løgvækster
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Betinget kunst
Udsmykningen af rådhuspladsen
i Høje-Taastrup-planen
Af Kasper Heiberg

Efter at arkitekt Jacob Blegvads tegnestue og
de øvrige parter i konsulentgruppen havde
udarbejdet byplanen for den nye bebyggelse
i Høje-Taastrup blev billedhuggeren Willy
Ørskov og jeg bedt om at lave en kunstplan
for området.

Planen skulle foreslå billedkunstneriske

indgreb, som kunne gøre miljøet visuelt af¬
vekslende på steder, hvor arkitekten med
hans muligheder ikke kunne nå frem - og i
det hele taget skulle planen pege på, hvordan
og hvor man kunne berige byen med billed¬
kunstneriske værker og detaljer.

Forskellen mellem arkitekt og billedkunst¬
ner er i denne forbindelse, at billedkunstne¬
ren kan gå ind på en lille detalje, og gennem¬
arbejde den. Han kan lave tingene i hånden,
eller være med under udførelsen og styre
processen.

Derfor bliver det kun små punkter rundt
omkring i byen, der kan blive bearbejdet så
intensivt, og disse punkter skulle placeres, så
de kunne lyse og være virksomme i et større
område.

På et tidspunkt foreslog jeg, at disse punk¬
ter med bearbejdede detaljer tilsammen
skulle udgøre én tegning. For eksempel et
bælte, der omslyngede den udflydende by¬
struktur og gjorde denne bebyggelse til et
opfatteligt symbol. Det svarer til en ringmur
om en by eller en befæstningsvold. »Indenfor
voldene« er et billede, man helt er klar over,
trods dets uoverskuelige størrelse.

Det var ikke meningen, at Ørskov og jeg
skulle fylde Høje-Taastrup med vores egen
kunst, men som en introduktion gjorde det
på den anden side heller ikke noget, at én af
os rent fysisk angav en linie.

Detaljerne på Rådhuspladsen er en sådan
introduktion, og de er også blevet placeret i
det omtalte bælte.

I vores kunstplan for byen angiver vi en
bred vifte af typer på visuelle indgreb, som
går fra mønstre på bygningsdele, der helt er
betinget af stedet, til større og større selvstæn¬
dighed - indtil vi når de ubetingede fritstående
skulpturer, der selv betinger det omgivende
rum.

Form og indhold ændres undervejs fra det
betingede til det ubetingede kunstværk. De
betingede fremtræder som detaljer - økono¬
misk er de billige - kan laves tilfredsstillende
af flere kunstnere. De kan fa en karakter af
dekoration. De ubetingede har deres egen
helhed - fremstår som værker - er dyre - og
færre kunstnere kan lave dem. De tenderer
mod det filosofiske eller psykologiske.

Skulpturerne kan dels være betinget af
stedet eller arkitekturen og dels af funktionen.
De viste eksempler på Rådhuspladsen viser

Foroven: Plakatfiguren på rådhuspladsen.
Midten: Stablet fiisefigur i støttemur.
Nederst: Stablet fiisefigur i støttemur.

■ Above: Poster figure on the town hall square.
Middle: Stacked tile figures in containing wall.
Bottom: Stacked tile figures in containing wall.

figurer, der er betinget af stedet, nemlig støt¬
temuren på pladsen, og den brugte teknik:
Stabling af firkantede fliser. Og for plakatfi¬
gurens vedkommende betinget af brugen. I
modsætning til design, der som mål har en
harmoni mellem æstetik og funktion, har den
nye form for brugskunst som mål at tage et
livtag mellem brug og billede.

Både for at markere bæltet og for at indfø¬
re en fritløbende figur i den geometrisk op¬
byggede plads, er der blevet lavet en uregel¬
mæssig stribe af sf-sten, der har en anden gul
nuance end de øvrige sf-sten, der er benyttet
på Rådhuspladsen. Denne stribe har land¬
skabsarkitekt Paul Jacobsen ladet fortsætte
mellem de stablede flisefigurer, ved et bælte
af påskeliljer. Det vil sige, at de på en kær
måde i en kort periode hvert år gør opmærk¬
som på bæltet omkring byen.

Vi havde også været inde på den tanke at
bruge dystre grantræer til striben, som kon¬
trast til de blide lindetræer i beplantningen,
de ville med årene vokse op som en takket
kam over de klippede løvtræer.

Der er ingen tvivl om, at der kunne laves
mange frugtbare samarbejder mellem billed¬
kunstnere og landskabsarkitekter netop i den
ende af skalaen, hvor kunsten er betinget.
Løsningerne behøver ikke at koste mange

penge. Det frugtbare skulle ligge i, at kunst¬
nerne har et andet udgangspunkt og måske
også hensigt med deres arbejder, og det ville
kunne give en berigelse af helheden.
Kasper Heiberg. Maler og billedhugger
Med særlig interesse for udendørsudsmykning
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Landskabsarkitekten og
arkitektkonkurrencer
Af Gunver Vestergaard og
Lars Borgen

Indledning
Vi har krisetider på mange fronter i samfun¬
det, også inden for landskabsarkitektens ar¬
bejdsområde mærkes den almindelige afmat¬
ning i tilgangen af nye opgaver.

Situationen for landskabsarkitekterne gi¬
ver sig bl.a. udslag i en stigende deltagelse i
de arkitektkonkurrencer, der udskrives i
samråd med DAL's konkurrenceudvalg.
Disse konkurrencer henvender sig naturlig¬
vis primært til DAL's medlemmer, men of¬
test bliver forslagene udarbejdet af et tekni¬
kerteam, hvori landskabsarkitekten har (el¬
ler burde have) sæde, da det nu er alminde¬
ligt, at større konkurrenceemner rummer
delproblemer, som vi er specialister i at løse,
f.eks. indpasning af bygninger i byens grøn¬
ne strøg, bebyggelsesplaner, udformning af
uderum såvel i bymæssig bebyggelse som i
mere rurale omgivelser eller forslag til ude-
møblering af enhver art. DL har som en
relativ lille og specialiseret interesseforening
ikke ressourcer til at udskrive konkurrencer.
Hvorledes tilgodeses da faggruppens interes¬
ser og ophavsrettigheder i forbindelse med
DAL-godkendte konkurrencer?

Nuværende konkurrencevilkår

Spørgsmålets besvarelse kræver en nærmere
redegørelse for de nuværende vilkår for ud¬
skrivning og bedømmelse af konkurrencerne.
Udskrivningen af konkurrencerne, herunder
fastlæggelse af programvilkår, bedømmelse
og eventuelle begrænsninger i udskrivers for¬
pligtelser overfor forslagstillere, sker ved et
samarbejde mellem udskriveren og DAL's
konkurrenceudvalg, ofte på grundlag af ma¬
teriale udarbejdet for bygherren af f.eks. et
planlægningsfirma.

Det må erkendes, at DAL stort set ikke
har mulighed for at ændre på de krav, som
udskriveren forlanger opfyldt, ligesom DAL
naturligvis tilgodeser sine egne medlemmers
interesser frem for øvrige tenikergruppers.

DL's muligheder
Med henblik på et tættere samarbejde om¬
kring udskrivning af den enkelte konkurren¬
ce, har DL optaget kontakt med DAL's kon¬
kurrenceudvalg. I DAL peger man på føl¬
gende: DAL's repræsentantskab nedsætter
konkurrenceudvalget, som ifølge DAL's ved¬
tægter skal bestå af DAL-medlemmer. Øn¬
sker vi som landskabsarkitektgruppe direkte
at fa dels indsigt og dels medbestemmelse i
konkurrenceudskrivning og bedømmelsesko-
mitesammensætmng, kan det ske ved at op¬
stille en kandidat, der er medlem af såvel
DAL som DL til konkurrenceudvalget. Ud¬
valget nedsættes næste gang i marts/april
1981.

Lykkes det os at få et medlem i DAL's

Situationsplan til 1. præmieprojekt fra konkurren¬
ce i Frederiksværk.
Et eksempel på samarbejde om konkurrencepro¬
jekt — her mellem arkitektfirmaet Kjær og Richter
og Landskabsarkitekt Sven Hansen.

konkurrenceudvalg efter april 1981, skulle
vore muligheder for at varetage de land-
skabsarkitektoniske hensyn være stærkt for¬
bedrede. Desuden vil det være muligt i et
langt større omfang at pege på landskabsar¬
kitekter som medlem af de enkelte bedøm¬
melseskomiteer, hvorved der også i vurderin¬
gen af indsendte forslag vil kunne ske en
opprioritering af vort fagområde.

Konkurrencernes betydning
Vi må erkende, at vi ikke har været dygtige
nok til at sælge os selv - til at påpege vort
fagområdes vide rammer og til at gøre vort
speciale gældende i samspillet med arkitek¬
ter og andre teknikergrupper.

Vi må have vendt opmærksomheden mod
vore faglige kompetance- og interesseområ¬
de, ikke blot over for DAL og dets konkur¬
renceudvalg, men i lige så høj grad over for
vore potentielle bygherrer. Hvad nytter det
at være med i bedømmelse af konkurrencer,
hvis vore bygherrer (konkurrenceudskriver¬
ne) ikke ved, hvad vi kan og vil?

Det er paradoksalt, at dé fleste - også
arkitekter - endnu opfatter os som den grup¬
pe, der kan udfærdige planteplaner, medens
alt andet udvendigt arbejde hører under en¬
ten ingeniører eller arkitekt og ingeniører i
fællesskab.

■ Site plan for 1st Prize project from competition
in Frederiksværk.
An example of co-operative competition entry -
here between the architect's firm, Kjær and Rich¬
ter, and the landscape arkitect, Sven Hansen.

Landskabsarkitektens placering
Det er og har været meget svært at fastholde
ophavsretten til de ideer og tanker, vi gen¬
nem deltagelse i konkurrencen har udformet.
Vi kæmper ofte forgæves, og betaler således
dyrt for mange års forsømmelse af det helt
nødvendige PR-arbejde.

Nogle af vort fags største kapaciteter har
udført et fornemt arbejde, med konkrete pro¬
jekter og ved forfattervirksomhed, som selv¬
sagt har givet PR-effekt. Men set som helhed
er der ikke i samfundet sket nogen ændring
af den grundfæstede holdning: Det at gøre
brug af en landskabsarkitekt er en luksus,
som man ikke almindeligvis kan ty til.

Da vi ønsker at fastholde og udbygge vort
fags eksistens, må vi professionelt gøre op¬
mærksom på, at vi ikke er leverandører af en
»luksuspræget garnering af et veltilberedt
måltid«, men er uundværlige deltagere i de
teknikergrupper, der giver projekterne form
og kvalitet. - Derfor kære fagfæller, kom op
af stolen og giv os gode forslag til på hvilken
måde og med hvilke midler vi forbedrer
kendskabet til vort fagområde og udbygger
respekten for vor faglige kompetance.
Gunver Vestergaard, praktiserende landskabsarki¬
tekt I Hadsten
Lars Borgen, praktiserende landskabsarkitekt i
Århus
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På den nordlige digekrone løber en sti som forbin¬
der bycenter og villakvarterer.
■On the top of the northern dike runs a path
connecting the town centre with the villa quarters.

Plan 1:14.000.
1. Poppelalleen.
2. Dyrskueplads.
3. Boldbaner.
4. Nyere villakvarterer.
5. Bycentrum.
6. Skole.

■ Plan 1:14,000.
1. Poppelalleen
2. Cattle show ground.
3. Sports grounds.
4. New villa quarter.
5. Town centre.

6. School.

Poppelallé ved Mølleåen
i Åbenrå
Af I. P. Junggreen Have
Landskabsarkitekters job er ofte lidet misun¬
delsesværdigt. Hvis man bevidst vil arbejde
skulpturelt med plantninger i landskabet,
med træer f.eks., får man ofte ikke andet ud
af det end de tanker, man gjorde sig, da
planen blev til.

For det første er det altid frygteligt be¬
sværligt at overbevise folk om enkle ting. Når
så disse enkle ting er små tynde pinde, ca. 1
m høje, som man begejstret fortæller den
undrende forsamling vil blive til en stor
smuk skulptur i landskabet, opstår der let en
lidt trykket stemning blandt tilhørerne. Når
det så endelig lykkes at få lov til at prøve,
fordi træerne er ret billige og altid kan tages
væk, begynder de næste besværligheder.
Man er nu totalt afhængig af helt tilfældige
menneskers vedligeholdelse af træerne. Vil
de overhovedet få lov til at blive mere end et

par år, inden de er groet til i skidt, brækket
eller afgået ved hormondøden.

Intet er sikkert, men en enkelt gang sker
det, at planer får lov til at blive det, der var

meningen. Det hjælper med til at holde hå¬
bet oppe - som nu poppelalléen her.

Tanken opstod, da C. Th. Sørensens tegne¬
stue i 1950 blev bedt om at være behjælpelig
med at anlægge en dyrskueplads og nogle
skoleboldbaner på engene ved Åbenrå.

C.Th. holdt meget af de franske og belgi¬
ske kanaler med de stramme monumentale

poppelrækker, der står som barokelementer i
landskabet.

Her var en mulighed for at prøve noget
sådant, forsøge at opnå en markant skulptu¬
rel virkning under forhold, som ganske vist
ikke kunne stå mål med de franske, men som

dog skulle kunne give en stærk og enkel form
på et helt plant terrain.

Et vandløb, Mølleåen, som delte arealet
nogenlunde midt over, blev foreslået rettet
ud på en strækning af ca.450 m og kantet
med diger på begge sider. På begge digekro-
ner skulle plantes en dobbeltrække af franske
popler: Populus angulata cordata robusta
med 2X3 m afstand.

Det lød meget enkelt, men Hedeselskabet
blev hørt i sagen og de ville stærkt fraråde, at
der blev plantet træer på digerne, da disse i
så fald ville blive undermineret af rotter.

Omsider - i 1953 - blev træerne plantet.
Det blev dog kun til almindelige Populus
robusta, der imidlertid har udviklet sig me¬
get smukt. Det var kun små planter til 1 kr.
pr. stk. De fyldte ikke ret meget, selvom der
var 950 stk., og det er såmænd et mirakel, at
de fik lov til at blive stående og udvikle sig så
længe, at folk synes, de er smukke. C.Th.
havde ellers ikke megen tro på, at de ville få
lov til at leve, men han var altid fuld af håb,
og her gik håbet for en gangs skyld i opfyl¬
delse.

J. P. Junggreen Have, privatpraktiserende land¬
skabsarkitekt, Åbenrå
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Indlæg
Efter høstkonferencen

Kommentar fra B.Boserup
Redaktionen har fra forstinspektør Boserup
modtaget følgende reaktioner henholdsvis på
referatet af høstkonferencen og på konsulent
cand.hort. Jens Krarup-Nielsens indlæg ve¬
drørende motorvejsbeplantningen, begge
bragt i nr. 7-1980. Vi beklager at forstinspek¬
tør Boserups svar først kommer i Landskab
nu, da de var skrevet med tanke på nr. 8-80.
Indlæggene er dog stadig helt aktuelle. Som
illustration til Boserups to indlæg har redak¬
tøren klippet tre illustrationer fra vejdirekto¬
ratets informationshæfte »Beplantning«.

Bemærkninger til referatet
Fra arkitekt Ib Møller har jeg modtaget kopi
af korrekturtryk til næste nr. af Landskap
med henblik på at bidrage med en kommen¬
tar til den omstridte motorvejsbeplantning.
Ved samme lejlighed finder jeg referatet af
mit indlæg ved høstkonferencen noget forvir¬
rende og beder om at det bliver erstattet med
følgende: .

Forstinspektør B.Boserup, DSB Frederi¬
cia, gennemgik i sit indlæg Danske Statsba¬
ners beplantninger og gennemgik de konkre¬
te opgaver der var stillet til hans tjenesteom¬
råde. Det fremgik heraf, at et flertal af DSB's
bevoksninger tjener klart definerede drifts¬
formål. Boserup omtalte herunder bevoks¬
ningers betydning som værn mod erosion på
større skråninger og hvorledes den lovbe¬
stemte græsslånings ophør på jernbane- og
vejarealer nok havde givet store økonomiske
besparelser, men samtidig skabt et nyt pro¬
blem, nemlig en frodig udbredelse af de
landskabsæstetisk mindre værdifulde pioner¬
træarter, som vokser ind i banernes fritrums-
profil og signalsigtlinier. Problemet kan
imødegås med kemiske eller mekaniske mid¬
ler. Mest tiltalende fandt Boserup dog den
biologiske metode, at overvokse og udkon¬
kurrere den uønskede trævækst gennem an¬
læg af sluttede bevoksninger af skyggetræer
på særligt udsatte steder. Ved geotekniske
ustabile formationer ved banerne er ofte ud¬

lagt særlige sikringsarealer som holdes be¬
voksede med træer med dybtgående rodnet,
eksempelvis eg, ær og ask. Disse bevoksnin¬
ger drives i kontinuerlig rotation, idet area¬
lerne på intet tidspunkt bør afdrives. De
arealmæssigt betydeligste bevoksninger ved
DSB er snebæltarealerne, som for Jylland-
Fyns vedkommende dækker ca. 900 ha for¬
delt på 1200 bevoksninger, der strækker sig
over de 440 km bane der er mest udsat for

blokering under snefygning. Disse arealer
var tidligere beplantede med ensartede hæk¬
ke af bjergfyr og hvidgran, og følgelig meget
kostbare at vedligeholde. Disse var desuden
meget udsatte for brand og ikke særligt effek¬
tive. Derfor er snebæltarealerne gennem de
sidste 30 år anlagt med lystræbevoksninger,
oftest eg, med en buskundervækst. Disse be¬

voksninger, som er udformet på grundlag af
målinger og forsøg i vindtunnel, opsamler op
til 50.000 m3 sne pr. km. De fremtræder
desuden som smukke landskabselementer.
DSB ejer en del afskårne arealer, der, bortset
fra enkelte engarealer, sædvanligvis er skov¬
bevoksede og drives i en tilpasset plukhugst-
drift, hvorved der ofte skabes smukke land¬
skabsbilleder. Desuden fungerer alle DSB
arealer som minireservater for flora og
fauna, idet der ikke drives jagt på disse
arealer. Desuden har man den opgave at
anlægge og vedligeholde »grønne omgivel¬
ser« ved DSB stationer o.l. Tiden tillod ikke
at man kom nærmere ind på dette emne.

Fig. 43. Stejle skråninger fremstår skarpe og kan ikke dyrkes, hvorved de
adskiller sig fra de tilstødende marker. Resultatet er uharmonisk og be¬
plantning er nødvendig.

landskabet.

Fig. 45 Hvis større skråninger ikke kan udjævnes, kan de beplantes. På
større skråningsflader, hvor modellering ikke er mulig, vil en beplantning
kunne mildne det frembragte skår i landskabet. Denne beplantning må
søges samordnet med eventuelle eksisterende bevoksninger på nabo-
arealerne.

Svar på kritik
Ved Danske Landskabsarkitekters høstkon¬
ference i Skanderborg og den påfølgende
ekskursion til plantningerne ved motorvejen
Århus-Skanderborg rettedes fra flere sider en

heftig kritik mod plantningens kvalitet og
tilstand.

Som nærmest ansvarlig for planlægning og
udførelse - skønt sygemeldt under anlægsar¬
bejdet — ønsker jeg gerne at knytte nogle
kommentarer til debatten.

Lad os indledningsvis skrinlægge det teo¬
retiske idealmønster, som er kritikernes ud¬
gangspunkt. Vi befinder os i praksis i en
ganske anden virkelighed. Hvem ville ikke
ønske at udføre disse plantninger under be¬
tingelser som beskrevet i »Plant og plej«.
Stillede man imidlertid sådanne betingelser
for udførelsen af plantninger ved vejene, ville
de heraf følgende økonomiske konsekvenser
snart fa den spæde spire af offentlig interesse

for træplantning i landskabet til at visne og
dø.

Skal vi med perfektionistiske krav afslå at
løse den stillede opgave?

Så kan vi i sandhed sige at det bedste har
været det godes fjende.

Hvordan havde det set ud med hedens

tilplantning og klitdæmpningen, hvis man
den gang havde anlagt tilsvarende kriterier?

Det er ikke parkanlæg eller forstbotaniske
haveanlæg, der er tale om.

Det drejer sig om at iklæde vejanlæggets
jomfruelige grønne arealer en hverdagsklæd-
ning som harmonerer med det omliggende
landskabs naturlige vegetation på markdi¬
ger, skovholme, lunde og krat, men artsvis
sammensat således, at de trafiktekniske krav
til optisk føring og vejrummets skulpturelle
form opfyldes.

Det er ikke nogen let opgave. Den er
tværtimod fuld af problemer, som dog ikke
bør anses for uoverstigelige.

Vejanlæggenes lange, smalle beplan t-
ningsarealer trues konstant af to fender, der
regelmæssig angriber fra modstående fronter
og på forskellige årstider. Om sommeren i
form af vinddrift fra ukrudtssprøjtning på
tilgrænsende marker, og om vinteren kaster
sneplovene kaskader af saltblandet sne ind
over plantningerne, samtidig med at den
øvrige trafik frembringer en konstant, salt-
blandet tågesky over arealerne. Under sne¬

fygning begraves plantningerne på afgrav-
ningsskråninger under store snemasser. I
tørre forsomre, som har været almindelige i
de senere år, udsættes plantningerne på sol-
eksponerede skråninger for en udtørring, der
er langt kraftigere end på tilsvarende plane
arealer. Tages dertil i betragtning, at arealer¬
ne består af rå undergrund uden nogen bio¬
logisk aktiv overjord, kan det ikke undre, at
plantningernes start er langsom og be¬
sværlig.

Derfor er den 3 år gamle beplantning ved
Århus-Skanderborg motorvejen ikke et vel¬
egnet ekskursionsobjekt for et publikum
uden lang erfaring under, tilsvarende om¬

stændigheder. Jeg havde eksempelvis hellere
fremvist den ca. 10 år gamle beplantning ved
strækningen Lillebælt-Kolding. Den så ikke
anderledes ud i samme alder, men er ved
beskedne vedligeholdelsesmidler, i form af
gødning og ukrudtsbekæmpelse, bragt frem
til en tilstand, hvorfra den sikkert vil udvikle
sig i overensstemmelse med den planmæssi¬
ge hensigt. Beplantningen ved den vestfyn¬
ske motorvej, som ikke har faet gødning og
renholdelse i samme omfang, stod i stampe i
8 år, før væksten kom i gang.

De anførte tal for planteafgang i den om¬
diskuterede plantning er stærkt overdrevne,
men det bør erindres, at dens to første leveår
var præget af unormal sommertørke og af
vintre med kraftige snelæg.

For at opnå det tilsigtede resultat af inve¬
steringerne kræves der imidlertid tiltro, ind¬
sigt, omhu og tålmodighed. Ambitioner
uden midler løser ingen problemer.

B.Boserup
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Bogomtaler

Danske herregårde
Bygninger - Haver - Landskaber
AfSteen Estvad Petersen. Selskabet for Bygnings-
og Landskabskultur. I kommission hos Nordisk
Boghandel, Østergade 16, 1100 København K. 458
sider illustreret. Indb. kr.255.

Det må være beskedenhed, der har gjort, at
Steen Estvad Petersfen i sin artikel i Land¬

skap 8-80 undlod at nævne den bog, hvori
han opsamler resultaterne af sine studier af
dansk herregårdskultur.

Det skal der rådes bod på her.
Efter den vellykkede bog »Herregården i

kulturlandskabet« som Steen Estvad Peter¬
sen fik udgivet på Arkitektens forlag i 1975 er
det med store forventninger man tager fat på
den nye bog.

På omslag, i format (bortset fra tykkelsen)
og i udstyr ligner de to bøger hinanden. Og
det er egentlig lidt synd for den nye bog,
fordi man i første omgang nemt bliver skuf¬
fet, når man nu forventer at finde flere af de
instruktive isometrier af herregårdsanlæg,
som var rygraden i den første bog.

Den nye bog har en helt anden karakter.
Forfatteren kalder den selv i forordet en

forskningsrapport og bruger i øvrigt konse¬
kvent betegnelsen rapport i stedet for bog,
sikkert for at understrege dens mere skitse¬
mæssige karakter. Men der er nu ingen reel
grund til at være skuffet. Det er nemlig et
meget stort og anvendeligt materiale, der er
samlet i bogen.

Tyngdepunktet udgøres af en inventering
som på næsten 300 sider beskriver 869 ejen¬
domme. Stort set alle landets hoved- og sæ¬
degårde og desuden alle de landbrug over
150 hektarer, som har enten bygnings- eller
landskabsmæssig interesse.

De 869 gårde omtales amt for amt og er
desuden med jordtilliggende indtegnet på
kortbilag bagest i rapporten. Beskrivelserne
er opdelt i to afsnit - bygninger og landskab,
hvor der bringes neutrale oplysninger om
bygningernes størrelse, opførelsesår, fred-
ningsklasse o.m.a. samt om have, alléer, sær¬
lige landskabstræk, jordtilliggende og om
trusler.

Inventeringsafsnittet ender med samlet
gennemgang af de truede forhold og med en
amtsvis gennemgang af særlig værdifulde el¬
ler interessante landskabelige værdier. Her
forlades den neutrale omtale og vi far forfat¬
terens personlige vurdering. Gennemgangen
må dog ikke opfattes som en endelig herlig-
hedsprioritering.

Forfatteren skriver selv: »Med vilje afslut¬
tes oversigten ikke med en endelig værdi¬
prioritering, hvor man f.eks. nævner nogle få
ejendomme, der rummer så mange værdier,
at de absolut bør bevares for eftertiden. En
sådan prioritering vil naturligvis gøre det
lettere at redde de 15-20 nationale klenodier,
der »bliver tilbage«, men den vil samtidig

udelukke værdier af et sådant omfang på
mange andre ejendomme, at det vil tage
bredden af dansk herregårdskultur, samtidig
med, at prioriteringen altid vil blive subjek¬
tiv alt efter hvilke kvaliteter man lægger
størst vægt på. Et det kulturhistoriske, land¬
skabelige eller ressourcemæssige kriterier,
der skal danne baggrund for en sådan ude¬
lukkelsesmetode?

Værdiprioriteringer fastlåser tingene og vil
aldrig kunne anvendes på dansk herregårds¬
kultur, fordi hver eneste ejendom rummer
individuelle værdier, der så vidt muligt bør
få lov til at leve videre i samspil med det
samfund, der omgiver dem. Museale red¬
ningsforsøg såvel som en total opløsning af
værdierne vil ikke alene være urealistisk,
men også fjerne en stor del af det grundlag
dansk kultur hviler på. Bevaring bør afspejle
den mangfoldighed, der præger værdierne og
de politiske og samfundsøkonomiske mulig¬
heder vi til enhver tid råder over.«

Efter inventeringen bringes tre enkeltun¬
dersøgelser af herregårdsanlæg.

Den første er en beskrivelse af Dronning¬
lunds barokhave. Beskrivelsen bringer for¬
slag til havens renovering og fremtidige
brug.

Herefter bringes to opgaver om herregår¬
de, udført af studerende ved Kunstakade¬
miets institut for årkitekturhistorie, opmå¬
ling og restaurering.

Det drejer sig dels om en bygningsarkæo-
logisk og arkitekturhistorisk undersøgelse af
herregården Turebyholms hovedbygning og
have med opmålinger og rekonstruktioner,
dels om registrering og projektforslag til her¬
regården Svanholm, der som bekendt i 1974
blev købt af et storkollektiv.

Ses der særligt på herregårdshaverne viser
artiklerne tydeligt, hvilke muligheder haver¬
ne rummer for arkitekturhistoriske undersø¬

gelser og hvilke problemer der ligger for
deres bevarelse i dag.

I en gennemgang af et afgangsprojekt fra
Kunstakademiets laboratorium for land¬
brugsbyggeri vises hvilken betydning pro-
duktionsbygningerne har for en historisk
herregård - her Jomfruens Egede. Projektet
viser tilpasning af nye avlsbygninger til eksi¬
sterende anlæg af arkitektonisk og historisk
kvalitet og til det omgivende landskab.

For sig selv står en artikel med overskrif¬
ten »Herregårdens problematik set fra en
ejers synspunkt« af Frederik baron Rosen-
ørn-Lehn. Klart og kontant forklares det
bl.a. at penge til vedligeholdelse af ikke-
fredede haver skal tages fra den disponible
indkomst (må ikke trækkes fra i skat). De
ikke fredede haver betragtes altså som ejer¬
nes privatforbrug. Det er ikke en skattelov¬
givning, som befordrer opretholdelsen af
kostbare anlæg og det må forekomme direkte
urimeligt i de tilfælde, hvor der er offentlig
adgang til haverne.

Bogen - eller rapporten - slutter med en
bibliografi over danske herregårde udarbej¬
det af Lena Bøytler, Birte Ladegaard og
Bente Pedersen. På 65 sider bringes henvis¬

ninger til litteratur, der omhandler enten
danske herregårde generelt, eller enkelte går¬
de specielt.

Dette sidste afsnit er med til at understre¬

ge rapportens karakter af arbejdsredskab.
Og netop sådan er det at Steen Estvad Peter¬
sen har tænkt sig rapporten. Vi må videre
med mere dybtgående registreringer inden
det er for sent.

Der er nok at tage fat på - inventeringen
udstikker opgavernes antal og artiklerne for¬
tæller, hvordan der kan arbejdes. PS

Herregårde i Danmark 1-3
Af Flemming Jerk. Gyldendal, København 1980.
1030 sider, illustreret. Indb. kr.585.

At der gennem årene er skrevet meget om
danske herregårde fremgår vist tydeligt nok
af omfanget afden omtalte bibliografi i Steen
Estvad Petersens bog. Fagfolk og forskere
har her haft et mægtigt stof at øse af. Men
med den stigende interesse for den kulturarv,
herregårdene repræsenterer, opstår der be¬
hov for at gøre denne store viden mere til¬
gængelig.

Herregårde i Danmark 1-3 er ikke nogen
letvægter, men alligevel en lettilgængelig
bog, som smukt præsenterer det bedste af
dansk herregårdskultur. Med Flemming
Jerks egne ord: »I sit sigte er Herregårde i
Danmark 1-3 først og fremmest arkitekturhi¬
storisk og støtter sig til den fortrolighed med
bygninger og anlæg, forfatteren måtte have
erhvervet gennem årene. Han har ikke
mindst set det som sin opgave at samle flest
muligt bygningshistoriske oplysninger til en
helhedsopfattelse af det enkelte monument
inden for de enkelte artiklers stramme

grænser.
Af artiklernes principielt arkitekturhistori¬

ske karakter følger igen, i nogen grad
udvalgskriterierne. Monumenter af større
bygningshistorisk interesse er stedse fore¬
trukket, selv om der også er tilstræbt en vis
balance mellem landsdelene og de forskellige
typer af herregårde. Kongelige slotte og
egentlige landsteder er ladt ude af betragt¬
ning såvel som anlæg, der af (by)-udviklin-
gen helt er berøvet deres karakter, eller hvor
den gamle hovedbygning er gået til. I en
indledning af mere generel karakter søges to
afgørende faser af herregårdenes historie i
Danmark opridset - deres forudsætninger og
forstadier så at sige, indtil de enkelte artikler
tager fat, og deres afvikling og ødelæggelse
siden systemskiftet 1901.«

De tre bind - Sjælland, Fyn, Jylland -

rummer artikler om ca. 250 gårde som hver
præsenteres med et eller flere meget smukke
eksteriørfotografier. Flemming Jerks værk er
imidlertid mere end en fornem præsentation
af dansk herregårdskultur. Det er også en
engageret bog - et skrift om herregårde i
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Den knytnæve lige i fjæset vil nok til sene
tider bære bud om nutidens landskabspleje,
og om hvad der sker, når samfundet overta¬
ger kultur- og naturværdier, som det skete på
Lerchenborg i 1953.«

Umiddelbart vil de tre bind kunne tjene
som en fortrinlig guide til danske herregårde,
og det har sikkert også været en væsentlig del
af meningen med værket. Men med sine fine
fotografier og sin engagerede tekst vil det
også tjene som en løftestang for at fa gang i
bevaringsarbejdet omkring herregårdene.

Flemming Jerk og Steen Estvad Petersen
supplerer hinanden på den måde, at den
første smukt og engageret viser det bedste af
herlighederne frem og forsvarer dem stærkt,
mens den anden nøgternt og roligt påviser
nødvendigheden og især omfanget af et frem¬
tidigt bevaringsarbejde. PS

Illustration fra Herregårde i Danmark. Parcelhus¬
udstykning truer et herregårdslandskab. Gengi¬
velsen yder ikke bogens billeder fuld retfærdighed.

Danmark må nemlig i dag nødvendigvis bli¬
ve et kampskrift, siger forfatteren selv.

Der er ingen tvivl om, hvor sympatien
placeres i denne sammenhæng. Bogen er
nemlig tilegnet ejerne af de danske herregår¬
de - »dem, der i sin tid byggede, og dem, der
i dag bevarer.«

Derimod gives der ikke udtryk for megen
tillid til politikernes vilje til at gøre noget for
at bevare herregårdene: »den fordelingspoli¬
tik, der har hersket siden systemskiftet 1901,
har i herregårdene tilsyneladende først og
fremmest set et udtryk for uret, et symbol på
undertrykkelse og et objekt for social, økono¬
misk og kulturel udligning. Noget praktisk
medansvar for arven, man så ofte påberåber
sig, er sjældent blevet vedkendt; tværtimod
har man her, som i så mange andre forhold,
nøjedes med at hæve renten af fortidens inve¬
stering, hvor man da ikke rask væk har
kapitaliseret værdierne. Det er hverken sam¬
fundets eller politikernes fortjeneste, at lan¬
det i herregårdene stadig har bygningshisto¬
risk rigdom og en landskabelig reserve, der
vel er værd at værne om, men herregårdenes
ejeres.«

Om herregårdshaverne skrives senere: »I
en tid og i et samfund, hvor der ofres så
meget på at ophjælpe næsten enhver form for
kultur, at man endda har udvandet hele

■ Illustration from »Danish Manor Gardens«.
The parcelling up of lots constitutes a threat to the
landscape. The reproduction does not do the
book' illustration full justice.

begrebet, forekommer den ligegyldighed, der
er udvist over for, hvad fortiden helt hånd¬
gribeligt havde efterladt på herregårdene, så
meget mere uforklarlig. Herregårdshavernes
undergang hører til det samfundsspild, der
ikke har gjort nogen rigere - men alle fatti¬
gere.«

Både forord og indledningsartikel er et
stærkt og særdeles veldokumenteret angreb
på statens politik over for godsbesidderne.

Heller ikke i artiklerne om de enkelte her¬

regårde lægges der fingre imellem, når Flem¬
ming Jerk finder, at samfundet har misrøgtet
»sin« kulturarv. I artiklen om Lerchenborg
står:

»Asnæsværket og Esso - (oprindelig Vee-
dol) raffinaderiet maser sig nu brutalt ind på
landets mest storstilede 18. århundredes her-

regårdsanlæg i en natur- og bygningsfor-
urening uden sidestykke, en gigantisk tilside¬
sættelse af ethvert hensyn, til landskab og
bebyggelse, men gennemført med alle an¬
svarlige (?) myndigheders velsignelse, midt i
et få år tidligere oprettet vildtreservat. Døg¬
net rundt fyldes luften nu af det dumpe drøn
af maskinerne, skorstenenes giftige udslip og
advarselsblink. Efter en sidste udvidelse i
1979 er Asnæsværket landets største kraft¬
værk med bygninger af uhyre dimensioner,
kedelhuset er 80 m højt og skorstenen 220 m.

Blød by
et blad om bolig, miljø og planlægningsproblemer
Udgiver: Bled By i samarbejde med Forlaget Mod¬
tryk A.m.b.a., Anholtgade 4-6, 8000 Århus C.
Tlf. 06/127912. Ca. 60 sider, kr. 25,-, i 1981 kr.
32,-.

Blød By er et forholdsvis nyt blad. Det ud¬
kom første gang i 1978, dengang defineret
som et tidsskrift for bolig- og planlægnings¬
problemer - siden er miljøet kommet til.

Folkene bag Blød By er lærere på Arki¬
tektskolen i Århus.

Bladet er indtil i dag udkommet med 10
numre. Samtlige 10 numre har været tema¬
numre over emner som Byfornyelse, Børn i
hårde byer, Fritid, Kommuneplanlægning
og Trafik for blot at nævne nogle. For det

Illustration fra Blød By 9: På kostbare brogede
vinger — kroppen i fritidslandskabet.
■ Illustration from Blød By (Soft Town) 9: On
precious multi-coloured wings - the body in the
recreative landscape.
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kommende år er der planlagt temanumre om
Kvinder, København, Alternative boformer,
Kommuneavalget og Formsprog.

Blød By er et alternativt blad med en
kritisk holdning til så at sige alt inden for
fysisk planlægning. Det er så udpræget et
blad med gode venstrefløjsmeninger, og
alenlange anlyser afhvorfor tingenes tilstand
er som de er. Det er temmelig trivielt, idet de
mennesker, der vil beskæftige sig med bla¬
det, må formodes at kende disse argumenter.
De sidst udkomne numre er dog langt mere
varierede og interessante end de først ud¬
komne, og den før omtalte politiske indfor¬
ståethed mindre markant.

Blød By er et læseværdigt blad for land¬
skabsarkitekter, der ønsker at være velorien¬
terede om alle facetter i planlægningssek-
toren.

Eksempelvis skal nævnes en artikel med
speciel relevans for vores fagområde: I tema¬
nummer om Kommuneplanlægning — virke¬
lighed eller tankespind, nr. 9, 1980 er der en
artikel om »Klasserne og det »klassiske«
landskab«, med undertitlen: Landskabseva¬
luering som grundlag for planlægning af fri¬
tiden i det åbne land, skrevet af W. Framke,
lektor på Geografisk Institut ved Århus Uni¬
versitet.

Artiklen præsenterer 3 teorier og metoder
til vurdering af landskabets egnethed for fri¬
tidsaktiviteter og efterfølgende vurdering af
deres anvendelsesværdi i planlægning. De
tre teorier er:

1. teori om landskabets variation
2. teori om landskabets æstetiske indtryk
3. teori om socialt betingede landskabspræ-

ferencer
Om teori 1 fremføres at den udelukkende
beror på planlæggerens forholdsvise subjek¬
tive vurdering af landskabet.

Teori 2 bygger på perceptionspsykologiske
undersøgelser, der viser de adspurgtes tillær¬
te æstetiske vurdering.

Teori 3 bygger på undersøgelser (direkte
adspurgt, hvor kunne du tænke dig at til¬
bringe din fritid - i hvilken slags omgivelser)
der viser at landskabstyper i stor udstræk¬
ning er gruppe- eller klassespecifikke.

Framke konkluderer at teorien om socialt

betingede landskabspræferencer er den mest
brugbare, og at fremgangsmåden må ligge i
retning af at finde en sammenhæng mellem,
menneskets konkrete sociale situation og det
derigennem nødvendige reproduktionsni-
veau konkretiseret i landskabet som brugs¬
genstand, der opfylder behovet for ganske
bestemte aktiviteter af aktiv eller passiv art.

Artiklen afsluttes med spørgsmålet om
hvordan vores nuværende evalueringssystem
- konkretiseret i fredningsloven og amternes
fredningsplanlægning - honorerer disse
krav.

Såvidt Framke's artikel - jeg håber at
have tændt et lille lys. Blød By, nr. 10, forny¬
lig udkommet, et bidrag om street farming,
ved du, hvad det er?

Der er muligvis god grund til at fremskaffe
bladet. Solveig Stenholm

Noter

Herlev-kolonihave-sagen

I dagspresen har man i november og decem¬
ber måned kunnet læse om den såkaldte

kolonihavesag i Herlev.
Herlev kommune er blandt de første, der

fremlægger forslag til kommuneplanen. For¬
slaget vil bl.a. betyde nedlæggelse af 500
kolonihaver.

Fra Politiken 16-11-1980 citeres:
»Det er Herlev kommunalbestyrelse, der

har besluttet at nedlægge kolonihaverne i
forbindelse med udarbejdelsen af en kommu¬
neplan. Kolonihaverne, der hovedsagelig
bruges af pensionister, skal nedlægges til
fordel for opførelse af ungdomsboliger.

Danske Arkitekters Landsforbund og Her¬
lev Miljøforening (der • har indsamlet
ca. 7.000 underskrifter) har protesteret imod
beslutningen, idet de finder, at det planlagte
boligbyggeri er i strid med den godkendte
regionsplan for hovedstadsområdet.

Planstyrelsen under Miljøministeriet har i
et notat sagt, at protesten er berettiget, og
peget på, at der alene i Københavnsområdet
mangler 32.000 kolonihaver.«

Og videre - i uddrag fra Politiken
28.11.1980:

»Godt 200 kolonihavefolk var i går samlet
for at protestere mod Herlev kommuneplan.

Deres bestyrelser kunne sammen med
Herlev Miljøforening aflevere 8.500 under¬
skrifter og indsigelser fra over 1000 koloniha¬
vebeboere mod nedlæggelsen af 509 koloni¬
haver i Herlev.

— Det ville være rimeligt, om et så betyde¬
ligt antal borgeres tilkendegivelse gjorde ind¬
tryk på kommunalbestyrelsen, sagde Aksel
Hammer fra Herlev Miljøforening, som tilfø¬
jede, at der yderligere lå over 4000 under¬
skrifter fra borgere, der ikke boede i selve
Herlev.

- Det er ikke antallet af protester, men
argumenterne, der tæller, og jeg har ikke
hørt noget nyt i dag. Kommunalvalget til
novembér 1981 bliver regnskabets time. Ko¬
lonihaverne skal væk i 1987, så vi kan bygge
boliger til Herlevs unge i stedet, lød svaret
fra borgmester Ib Juul.«

Endelig kunne man så i DAL-nyt 1-81
læse historiens slutning:

»Miljøminister Erik Holst har den 16. de¬
cember 1980 meddelt Herlev kommune, at
kommunalbestyrelsens forslag til kommune¬
plan er i strid med regionplanen, og derfor
ikke kan vedtages. Hermed er den såkaldte
kolonihave-sag afsluttet.

Danske Arkitekters Landsforbund rejste
sagen i juli 1980 ved at opfordre miljømini¬
steren til at indkalde kommunalplanen for
Herlev. Siden har mere end 8.500 lokale

borgere protesteret mod kommuneplanfor¬
slagets nedlæggelse af 500 kolonihaver.

Med ministerens afgørelse er de 500 kolo¬
nihaver blevet reddet, hvilket både koloniha¬
vefolkene og DAL kun kan glæde sig over.«

En sag som denne har så oplagte park-po¬
litiske aspekter, at det var rimeligt om også
DL havde udtrykt sin mening da sagen var
aktuel. Nu har denne sag faet en fornuftig
afslutning, men der er til stadighed mange
sager, hvor DL kan og bør være med til at
argumentere fagligt for positive løsninger!

PS

Konkurrence om en

bebyggelsesplan i Sydbyen i
Grindsted

En nylig udført kanal ved Grindsted Engsø i
den sydlige del af Grindsted har givet anled¬
ning til, at Grindsted Sparekasse i samarbej¬
de med Grindsted kommune og Danske Ar¬
kitekters Landsforbund har udskrevet en of¬

fentlig idékonkurrence om en bebyggelses¬
plan for et boligområde, der skal placeres i
nær tilknytning til kanalen.

Gennem konkurrencen ønsker man endvi¬
dere forslag til et varieret udbud af boliger,
hovedsagelig tænkt som ejerboliger. Bebyg¬
gelsesplanen skal dog udformes med henblik
på, at mindre boliggrupper kao realiseres
som almennyttigt byggeri.

Der vil blive lagt megen vægt på, at der
opnås et velfungerende og harmonisk bolig¬
område, der imødekommer ønsket om højt
kvalitetsniveau i miljømæssig henseende.

De indsendte forslag vil blive bedømt af en
dommerkomité, hvori Grindsted Sparekasse
er repræsenteret ved gårdejer Karl Gustav
Hansen, installatør Niels Lauridsen og smed
Gunnar Pedersen. Grindsted kommune er

bl.a. repræsenteret ved borgmester A. Chr.
Andersen. Konkurrencens fagdommere er
arkitekterne MAA Bente Beedholm, land¬
skabsarkitekt Lars Borgen og rektor, profes¬
sor Nils-Ole Lund. Konkurrencens sekretær
er arkitekt MAA Bent Røgind. Dommerko¬
miteens sekretær er arkitekt MAA Flemming
Deichmann.

Det skal i øvrigt oplyses, at den samlede
præmiesum er på 150.000 kr.

Forslag til konkurrencen skal være indle¬
veret senest den 14. april 1981.
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The Landscape Architect's Field of Work, p. 2
by Sven-Ingvar Andersson
Landscape architects are concerned with or¬
namental gardening, landscape architecture
and landscape planning. Of these three
fields, ornamental gardening is the most tra¬
ditional and landscape planning the most
recent addition.

Until the 1930's landscape architects were
few in number and their work was chiefly
concerned with manor gardens and large
private gardens on the one hand, and with
public institutions such as town parks and
cemeteries on the other.

During the 20's and 30's new ideals came
into being for the planning of open towns,
and thus new jobs were created for the land¬
scape architects; at the same time they be¬
came responsible for the designing of the
associated open spaces. Before long land¬
scape architects came to participate in the
elaboration of the development plans them¬
selves, as well as in providing play possi¬
bilities for children.

In recent years town renovation and the
planning of urban open spaces has become a
rapidly growing field of operation. From the
60's rapid urbanization has created a de¬
mand for recreational layouts and a need for
conservation of the landscape, so that land¬
scape architects have now become respon¬
sible for new tasks in the category of land¬
scape planning.

Competition for Library Square and Town
Park in Skanderborg, p. 4
On 25th June 1980 Skanderborg town coun¬
cil decided to arrange a competition for the
design of a market-square and town park in
the neighbourhood of the new county
library.

In this connection proposals were espe¬
cially invited, firstly, for a design for the
market-square beside the library and the
associated entrance areas, including surfac¬
ing, planting, illumination, seating and other
square equipment, and screening from abut¬
ting properties, etc; secondly, for the layout
of the park, including the possible incorpora¬
tion of carparks and a limited amount of
building, at the same time ensuring that the
area both appears and can function as an
attractive public open space with recreative
potentialities.

Sortesø - Country Area in Skanderborg, p. 8
by Hans Jørgen Nielsen
Sortesø - previously known as Svanesø - is
an area of lakes and swamp in the western
part of Skanderborg. During the past cen¬
tury the lake, like a couple of others in the
area, has not only changed name but has
completely changed character. According to
an old map, in 1876 the surface of the lake

covered an area of 80 acres, whereas today
there are only about 15 acres of open water,
the rest being covered with reed swamp or
willow and alder thicket. The greater part of
the area contains layers of peat and silt to a
great depth, and the water and top layer of
silt is greatly polluted.

The question of dredging the lake itself
has been discussed, but it proved to be too
costly a project. Instead, it was decided to
limit the stream of polluted water running
into Sortesø by diverting Egholm stream -

which passes Sortesø before running into
Lillesø — to a new course passing through the
southwestern part of the lake area, where it
largely follows the boundary between forest
and reeds. This particular course has largely
been chosen because of the attractions of

laying out a path along the excavated earth.
In shelter of the forest but with a view over

the entire swamp, this path has a beautiful
course.

A working group which was set up in
order to study the area has reported that
Sortesø is a natural area that is constantly
undergoing change and development, quite
apart from any human intervention. Guiding
lines could easily be elaborated for the con¬
stant maintenance needed to keep up the
area, but these would need continual adjust¬
ment to the immediate situation. Further¬

more, the reeds would need harvesting every
winter.

The Høje Taastrup Plan, p. 11
by Anders Nielsen and Paul le Fevre
Jacobsen
The Høje Taastrup plan, which is the out¬
come of an architectural competition held in
the autumn of 1977, forms part of the reali¬
zation of the regional plan for Greater
Copenhagen. Høje Taastrup is situated at
the intersection of two transport corridors,
and is to form the first bridgehead in the
development of this structure.

The Høje Taastrup plan is composed of
three urban areas. The first stage will consist
of an integrated town built around a new
main railway station, and is to accommodate
shops, offices and dwelling units. Continuity
between the three urban areas is to be estab¬
lished with the aid of striking shopping
centres, around which the development is to
commence. Development is to take place in
the form of building blocks composed of
modules measuring 80X80 m. Motorists vis¬
iting the town have to drive along specially
designed local streets where cyclists and
pedestrians have the right of way.

A vital precondition for the design of the
urban area is an adequate planting policy,
which not only outlines the town plan but
makes the area more interesting for the in¬
habitants. The urban area is concentrated
around a hierarchy of greatly varying streets
and squares with many different species of
trees. These help to unite the different units
and facilitate orientation. In order to co¬

ordinate the various green elements entering

into the town plan a planting plan has been
elaborated in which the plantings are di¬
vided into four main categories: avenue,
forest and park plantings as well as carpark
tree planting.

In order to co-ordinate Høje Taastrup vil¬
lage, a newly built town hall and the town
plan, the competition proposal includes a
square, whose function is partly to act as
meetingpoint for existing and future roads
and partly as a town gate. The square con¬
sist of a circle of radius 24 m surrounded by a
square the sides of which form the bound¬
aries of the future building. A path for cyc¬
lists and pedestrians runs diagonally across
the square and will connect the town hall
with the future main railway station. The
traffic lights will be so arranged as to allow
free passage for cyclists and pedestrians.

Conditional Art - the Høje Taastrup Plan,
p. 16
by Kaspar Heiberg
Following the completion of the town plan
for Høje Taastrup, the author, together with
the sculptor Willy Ørskov, was asked to
draw up a plan for the artistic ornamenta¬
tion of the area.

The resulting art plan provided a broad
spectrum of visual interceptions, ranging
from patterns on the buildings - entirely
determined by the spot - to increasingly
independent works of art culminating in
completely independent sculptures which
themselves help to influence the surrounding
space.

The sculptures may partly be determined
by their position, namely, on the square's
containing walls, by the technique employ¬
ed, such as the stacking of square tiles and,
as far as the poster figures are concerned, by
function.

Avenue of Poplars beside Mølleåen in
Åbenrå, p. 18
by J. P.Junggreen Have *
The job of a landscape architect is some¬
times not very enviable. For example, should
he wish to concern himself with the sculptur¬
al effects of trees and other vegetation in the
landscape, he is often left with his original
ideas and very little concrete to show for
them. Now and again, however, his plan —
like the avenue of poplars shown here — may
be realized. So it can always pay to hope.

The idea arose in 1950, when C.Th.
Sørensen was asked to help lay out a cattle-
show ground and some school playing fields
in Åbenrå. He proposed that the Mølleå, a
millstream which more or less divided the
area into two, should be straightened out
along about 450 m of its course and banked
on each side. On the top of each bank a
double row of French poplars, Populus an-
gulata cordata robusta, should be planted at
intervals of 2-3 m. C. Th. Sørensen cherished

very little hope that his plan would be
realized, but he was always optimistic, and
this time his hopes were rewarded.
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Yhteenveto

Høje-Taastrupln suunnltelma
Rakentamis - ja istutusperiaatteita Anders
Nielsen ja Paul le Fevre Jacobsen Høje-Taastrup
on pååkaupunkialueen seutusuunnitelmassa sol-
mukohta.

Sen kaava on kutsukilpailun tulos. Kolmesta
osa-alueesta aseman ymparisto tulee rakennetta-
vaksi ensimmåisesså vaiheessa. Rakentaminen
etenee kortteleittain, jotka muodostavat 80x80
metrin moduleja.

Liike- asumis- ja konttoritiloja on kaupunkira-
kenteessa sekoitettuna.

Autoilijat alistetaan kevyen liikenteen ehdoille
eikå autoilla ole lainkaan pååsyå kahdelle paåbu-
levardille.

Kaupunkikuvan muotoutumiselle on ratkaise-
vaa istutusohjelma, joka osin alleviivaa kaupunki-
maista tåsmållisyyttå, mutta osin muodostaa sille
vastakohtia. Nåin lisåtåån alueen elåmyssisåltoå.
Sen selvåpiirteisyyttå ja yhtenaisyytta vahvistaa
taas katujenja aukioiden hierarkia sekå tilojenja
puuistutusten muuntelevuus. Istutukset jaetaan
suunnitelmassa 4. pååluokkaan: kujanteet, metså-
istutukset, puistoistutukset ja pysåkointialueiden
istutukset, joista kaikista on vielå alaluokkansa.

Kilpailuehdotuksessa oli yhdyssiteena kylån,
uuden raatihuoneen ja kaupungin valilla aukio,
joka toisaalta toimisi vanhojen ja uusien liikenne-
våylien kokoomispisteenå, toisaalta kuin kaupun-
ginportti.

Aukio on pyoreå, sen såde on 24m. Ympyrå jaa
rajaavien kortteleitten muodostaman nelion si-
såan. Ympyrån ulkopuolelle muodostuvia nurkka-
alueita rajaavat tukimuurit, joiden avulla koko
aukiosta tulee maljamainen.

Aukiota leikkaa jalankulku- ja polkupyoråtie,
joka yhdiståå raatihuoneen ja tulevan rautatiease-
man. Liikennevaloin tullaan koko aukiolle jårjes-
tåmåån kevyelle liikenteelle oma autoton jak-
sonsa.

Aukio on katettu sf-kivellå, jonka låmmin
hiekanvåri on saatu kåyttåmållå betonimassaan
valkosementtiå ja rautaoksidia. Samaa varia on
reunakivisså ja tukimuureissa. Våritys ei lisåa hin-
taa verrattaessa sitå vakiovårisiin sf-kiviin.

Maisema-arkkltehdln tyoala
Sven-Ingvar Andersson
Ala jaetaan puutarhataiteeseen, maisema-arkki-
tehtuuriin ja maisemasuunnitteluun. Nåista puu-
tarhataide on vanhinta ja maisemasuunnittelu uu-
sin tulokas.

Puutarhataide

Maisema-arkkitehtejå oli harvoja 1930-luvulle
saakka. Pååtyonå olivat herraskartanot ja suuret
yksityistarhat. Kunnat suunnitteluttivat kaupun¬
gin puistoja, hautausmaita je edustusviherioita.
Tarkoituksena oli tarjota kauneuselåmyksiå.

Olot ovat nyt toiset, mutta tarva luoda juhlavia
elåmyksiå on edelleenkin olemassa.

Maisema-arkkitehtuuri'
Uusia tehtåviå toivat 20-ja 30-lukujen kaupun-

kisuunnitteluihanteet. Asuntoalueille piti jårjeståå
istutuksia, avoimeen kaupunkirakenteeseen jååvåt
vapaa-alueet piti suunnitella. Niiden takia tuli
maisema-arkkitehti pian mukaan myos kaava-
suunnitteluun.

Kun lasten tarpeet kaupunkiympåristossa tuli-
vat huomioon otetuiksi, tulivat lasten leikkimah-
dollisuudet heidån vastuulleen.

Kun maisema-arkkitehti puutarhataiteen har-
joittajana oli suhteellisen itsenåinen, on hån nyt
mukana "teknikko"-ryhmåsså.

Viime aikoina mukanaolo kaupunkien sanee-
rauksessa ja niiden ulkotilojen suunnittelu on tul-
lut kasvavaksi tyokentåksi.

Maisemasuunnittelu

Kaupungistumisen edellyttåmåt virkistysalueet
ja maisemansuojelu toivat 60-luvulla uuden tuoa-
lan, maisemasuunnittelun. Se merkitseesuunnitte-
lua ja muodonantoa, mutta vielå enemmån tyotå
maiseman resurssien oikean kåyton strategiaksi.

Ala on selvåsti rajautunut ja elåvån perinteen
lisåksi varovasti laajeneva. Aina on kyse ihmisen
tarpeiden ja luonnon resurssien parhaasta syntee-
sistå.

Skanderborgln kirjaston torin ja kaupungln-
pulston kutsukilpallu
Ehdotuksilta odotettiin:

1. Uuden kirjaston ympåriston ja siihen liitty-
vån torin jårjestelyå påållysmateriaaleineen, istu-
tuksineen, valaistuksineen.

2. Puiston kåyttosuunnitelmaa, jossa osoitetaan
mahdollisuudet varata aluetta pysåkoinnille ja
pienelle måårålle asutusta, samalla kun puistoalu-
een oleskelu- ja leikkikåytto turvataan.

Voittaneen ehdotus 19801 :n ratkaisut olivat yk-
sinkertaisia ja kauniita. Mahdollisuudet vaiheit-
taiseen toteutukseen ovat hyvåt.

Sortesø-jårvi - luonnonalue Skanderbor-
gissa
Hans Jørgen Nielsen
Sortesø, entinen Svanesø on voimakkaasti um-

peenkasvava jårvi. Sata vuotta sitten vesipintaa
oli 32 ha, nyt vain n.6 ha. Loppu on ruovikkoa,
pajukkoa ja lepikkoa. Suurclla osalla on paksut
turve-ja liejukerrokset.

Vesi ja ylimmåt liejukerrokset ovat jåteveden-
puhdistamon pahoin saastuttamat. Vesiensuojelu-
perustein on pååtetty ohjata Egholmsbækken-pu-
ro uuteen uomaan jårven ohi sen lånsipuolitse.
Itse jårven saneerauksesta luovuttiin - pååasiassa
kustannusten takia, mutta myos ruoppausmasso-
jen sijoitusvaikeuksien vuoksi.

Uusi Egholmsbækkenin uoma seuraa suurelta
osalta ruovikon ja metsån saumakohtaa. Siinå on
luontainen paikka kåvelytielle, jolta, uomasta kai-
vettujen massojen påålle perustettuna, aukeaa nå-

koala suoalueen yli. Kaivuu tehtiin talvisaikaan
koneella, joka valtavien matalapainerenkaidensa
varassa voi tyoskennellå sekå kuivilla ettå suossa
ettå vedesså.

Alueen muutostapahtuma jatkuu, puututaan
siihen tai ei. Tietyt hoitotoimet ovat silti vålttå-
måttomiå, mutta niiden tulee sopeutua luonnon
muutosprosessiin. Esimerkiksi joka talvisella ruo-
'on korjuulla kattooljiksi våhennetåån eloperåisen
aineksen kertymistå sekå estetåån tarpeeton puus-
tottuminen.

Tyoryhmån raportissa on monen ekspertin pa-
nos. Kirjoittajan mielestå maisema-arkkitehti tål-
laisen ryhmån sihteerinå voi koota eri tekniset ja
biologiset nåkokohdat kokonaissuunnitelmaksi,
joka tasapuolisesti pohjaa maisemaestetiikkaan ja
muihin suunnittelun låhtokohtiin.

Sopeuttu taide
Raatihuoneentorin varustelu Høje-Taastrupin
suunnitelmassa

Kasper Heiberg
Kirjoittajaa (maalari-kuvanveiståjå) ja kuvanveis-
tåjå Willy Ørskovia pyydettiin laatimaan "taide-
suunnitelma" k.o. alueelle. Veistoksellisin lisin piti
monipuolistaa miljootå erityisesti paikoissa, joihin
arkkitehti ei voi vaikuttaa. Ylipåånså piti suunni¬
telmassa osoittaa, kuinka kaupunkia voisi rikastaa
kuvaamataiteellisin teoksin ja yksityiskohdin.

Suunnitelmassa veistoksellisten lisien sarja ulot-
tuu rakennusten pinnoilla olevista kuvioista, jotka
ovat kokonaan paikkaansa sopeutettuja, aina va-

paasti seisoviin veistoksiin, jotka ovat itsenåisiå
teoksia ja påin vastoin vaikuttavat hallitsevasti
ympåristoonså. Veistokselliset lisåt voivat olla so¬

peutettuja paikkaansa tai arkkitehtuuriin tai jo-
honkin toimintaan. Esimerkiksi torilla olcvan tu-

kimuurin muotoilun måårååvåt sen paikka sekå
kåytetty tekniikka: latomus nelikulmaisista
laatoista.

Poppellkujanne Molleåen-joen varressa
Abenrdssa
I. P.Junggreen Have
Maisema-arkkitehdin tyosså ei usein ole kadehti-
mista. Jos vaikka haluaisi istuttaa puita maisema-
veistoksen tapaan, jåå oivallus usein vain pape¬
rille.

Mutta joskus ajatus toteutuu, kuten nyt tåmå
poppelikujanne. Sellainen pitåå toivoa yllå.
C.Th. Sørensen ehdotti v. 1950 istutettavaksi Po-

pulus angulata cordata robustaa 450 m pitkiksi
paririveiksi iokaistun jokiuoman molemmin puo-
lin kasattujen vallien påålle. Vuonna 1953 istutet-
tiin, tosin tavallisia Populus robustan halpoja pik-
kutaimia. Ennustetuista myyråtuhoista huolimat-
ta ja vaikkei itse C.Th:kaan elåttånyt suuria toi-
veita, puut kasvoivat kauniisti ja asukkaatkin nii-
stå pitåvåt.

Juha Valnlo
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By.
Det siges
dine mennesker

flytter ud
på bondens marker.
Er det sandt?
Er det sandt?

Hvis da,
så lad bonden
komme ind

og pløje din asfalt.

Digtet herover er af Torben Schønherr, som er
arkitekt og medindehaver afLandsskabstegnestuen i
Århus. Hos ham blev forsidebilledet også fundet.

Tema:
Byfornyelse, friarealforbedring
Forbedring af friarealer ved sanering og by¬
fornyelse er temaet for dette nummer af
Landskab. Byfornyelse har været et aktuelt
emne meget længe og vil vedblive at være det
meget længe fremover.

Kendetegnende for flere af. de projekter,
som omtales her, er at de har været længe
undervejs. Kun langsomt er der gennem lov¬
givningen skabt muligheder for at overvinde
de juridiske, ejendomsmæssige og økonomi¬
ske problemer, men nu skulle grundlaget
efterhånden være til stede for en forstærket
indsats.

Saneringstempoet kan altså sættes i vejret
fremover, men hver enkelt sag må nødven¬
digvis have sin tid. Beboerne skal nemlig
med i arbejdet. Skal tempoet sættes i vejret,

må det derfor ske ved, at der sættes sane-

ringsprojekter i gang mange steder samtidig.
Derfor vil der sikkert komme mange flere

landskabsarkitekter ind i arbejdet med by¬
fornyelse, end der er nu. Det er derfor vigtigt
at begynde at forberede sig.

Men arbejdet slutter ikke med brokvarte¬
rerne i København eller med bykernerne i de
større provinsbyer.

Forbedring af friarealerne er allerede i dag
stærkt påkrævet i de boligområder, som blev
bygget i 40'rne og 50'erne, og hvor havean¬
læggene ofte er nedslidte. Men endnu værre
er det fat i de boligområder - blokbebyggel¬
ser - vi lavede i 60'erne og begyndelsen af
70'erne, hvor haveanlæggene slet ikke blev
til noget.

Her ligger store opgaver som nødvendig¬
vis snart må tages op!

Som temanummer er dette nummer af
Landskab derfor langtfra fyldestgørende.
Det giver blot en smagsprøve og en præsen¬
tation af nogle gjorte erfaringer med gård¬
rydninger i de gamle tætte bykvarterer.

Søllerød Naturpark
Køerne klædte landskabet i Søllerød Natur¬

park, men det var ikke køerne, der bestemte
naturparkens tilstand. Køerne blev brugt i
en helt bevidst styret landskabspleje, som
tog sigte på at udvikle de rekreative og æste¬
tiske værdier i narturparken til et maximum.
Derfor må den uforstående måde, hvorpå
skovstyrelsen behandler naturparken, be¬
tragtes som et overgreb mod brugerne af

Dyrene understregede dette landskabs fineste kva¬
liteter. (Foto Mogens Berger).

naturparken og som noget der ligner hær¬
værk mod mange års dygtig udført land¬
skabspleje.

Forhåbentlig lykkes det at klare alle juridi¬
ske og økonomiske problemer, således at det
bliver muligt igen at følge de oprindelige
intentioner med naturparken ved at retable¬
re området i sin tidligere tilstand og ved
fremover at lade de rette kyndige folk styre
udviklingen.
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DET MESTA FOR
OFFENTLIG MILJO

— det har vi på "SCM". Vi har det stora, breda sortimentet for alia typer av offentliga
miljoer såsom: parkmobler, planteringslådor, staket, papperskorgar, cykelståll,

cykelgarage, piskstållningar mm.
Kort sagt: det som kravs for en treviig, fungerande parkmiljo det finns hos "SCM".

Tag kontakt med oss så sander vi våra olika katalogbroschyrer.

AB SVENSKA CYKELSTÅLLFABRIKEN
59121MOTALA TEL 0141-31170 TELEX 5540 SCM S.
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Sommer over skibakken ved Østerlide.
■ Summer on the ski slope near Østerlide.

Søllerød Naturpark - fra idé til ødelæggelse
Af Sonja Høgild

Københavnsegnens grønne områder
I en beskrivelse af Søllerød Naturparks hi¬
storiske, såvel som beliggenhedsmæssige for¬
udsætninger er det naturligt at tage ud¬
gangspunkt i Egnsplanudvalgets udgivelse
fra 1936: Københavnsegnens grønne om¬

råder.
I dette »Forslag til et system af områder

for friluftsliv« er der arbejdet med et sam¬
menhængende parksystem, hvor hovedstads¬
regionens naturlige udflugtsområder foreslås
sammenknyttet gennem supplerende anlæg
af forskellig art.

En meget væsentlig del af disse suppleren¬
de anlæg, og de som i denne forbindelse har
mest interesse, var de gang- og cykelstier,
som foresloges ført af særligt naturskønne
ruter, som adgangsveje, til udflugtsområder
længere borte. Disse »grønne stier«, som de
kom til at hedde, blev som noget væsentligt
knyttet til jernbanestationerne, og man fore¬
slog - også dengang - en let og økonomisk
rimelig mulighed for at medtage cykler i
togene.

Lyngby station med sin helt nære forbin¬
delse til det store skov- og søområde blev det
naturlige udgangspunkt for flere af stierne,
og en af dem kom til at gå gennem Sorgenfri

slotspark, langs Mølleåen og gennem Ravn¬
holm skov, hvor en gren af den svinger mod
nord over Vestermose og Attemose, forbi
Søllerød og op over det pragtfulde, kuplede
terræn med småsøer og engdrag, som senere
blev Søllerød Naturpark. Videre mod nord
giver den adgang til Rudeskov, Høje Sand¬
bjerg, Maglemosen og Folehave skov. En
øst-vestgående sti fra Furesøen, gennem Fre¬
derikslund skov, Rudeskov og sluttende i
Jægersborghegn krydser den nord-sydgåen¬
de på naturparkens område, dog med en lidt
anden linieføring end vist på kortet.

Disse to stier er stadig det bærende sti¬
system i naturparken.

Det er nok værd at erindre sig, hvor værdi¬
fuld denne planlægning har været. Efter 40
år og en trafik- og byudvikling, som vel ingen
på det tidspunkt kunne forudse omfanget af,
har stierne beholdt, ja bestyrket, deres aktu¬
alitet, idet de fra at være udflugtsstier for
hovedstadsområdet nu også er blevet nær¬
rekreative for de byområder, som er vokset
op i deres nærmeste omgivelser.

Begyndelsen
Da arkitekt, professor Palle Suenson i 1941
købte Rygård og i årene op til 1958 erhverve¬

de de omliggende arealer, så området stort
set fik den udbredelse, som er vist på gene¬
ralplanskitsen fra 1977, begyndte et fremsy¬
net og dygtigt stykke planlægningsarbejde,
som udviklede sig til en åf de fineste og mest
brugbare naturparker i Københavns nære

omegn.
Ifølge byplanen var området udlagt til

bebyggelse, men Palle Suenson fredede det,
og derved fik en del af de smukke, bakkede
arealer med småsøer i lavningerne, som Hol¬
tes parcelhuskvarterer breder sig over, dog
på dette sted lov til at fremstå i al sin ynde.

Den levende naturpark
Man oparbejdede en bestand af hvide charo-
laiskvæg, udlagde arealerne til græsning, og
skabte derved en enstående landskabelig hel¬
hed. Samtidigt opnåedes den tilgængelighed,
som også Egnsplanudvalget nævner som en
forudsætning for værdien af de daglige
fritidsområder.

En vandretur her var en fortryllende ople¬
velse: De store hvide køer ud over de grønne
drag i landskabet, og søernes blanke, hori¬
sontale spejl ind imellem. Bevoksningen af
pragtfulde ege, bøge, kastanier, tjørn m.fl.
fritstående, i grupper eller som levende hegn
var plejet, så den understregede landskabets
form.

Der var lavet hegnede folde til kvæget,
men stenter førte over, og man kunne frit
færdes mellem dyrene. Her blev plukket
champignons, fisket, redet o.s.v., og man var
så lykkelig på Rygård at have en bestyrer,
som foruden at pleje bedriften på den bedst
tænkelige måde, også havde evner og kræfter
til at oparbejde en fin pædagogisk virksom¬
hed med praktikanter til hjælp ved driften og
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Egnen mellem Furesø
og Øresund. Egns¬
planudvalgets forslag
fra 1936. Krydsskra¬
veringen angiver
foreslåede »grønne
arealer«. Søllerød

Naturpark er vist
med kraftig punkteret
linie.

■ Region between
Furesø and the
Sound. The Regional
Plan Committee's

proposal from 1936.
Cross hatching indi¬
cates the proposed
»green areas«. Sølle¬
rød Nature Park is

indicated with heavy
dotted lines.

op til 2.500 skolebørn årligt, som modtog
naturskoleundervisning, hvor det bl.a. blev
understreget over for børnene, hvorledes
man bør færdes i naturen, og hvilke skader
man ved uforstand kan påføre dyr og afgrø¬
der. Der blev oprettet 4H klubber for børn
og unge, hvor de fik tildelt plads til og kunne
søge råd om dyrkning af forskellige afgrøder,
eller de kunne deltage i pasningen af far,
ponyer o.lign. Og der fandtes en fiskeord¬
ning, hvorefter den i søerne udsatte fiskeyn¬
gel kunne genfiskes i voksen stand. Da fiske¬
billetterne forekom for dyre for nogle af de
unge, udstedtes frikort.

I begyndelsen af halv^erdserne er en del af
området blevet udlagt til golfbane. Det kun¬
ne måske synes som et groft indhug i natur¬
parkens helhed, men forliges egentlig godt
med landskabets øvrige karakter og brug.
Og golfspillere kan jo også være pæne at se
på.

At området var aldeles ideelt til vinter¬

sport, er vel indlysende. Selv et forholdsvis
tyndt snelag gav godt føre til langrend over
græsmarkerne, og hegnene blev åbnet, så
man kunne komme igennem. På de større
bakker samledes skiløbere og kælkende i ska¬
rer, og på de mindre kunne de mere forsagte
øve sig i fredsommelighed.

Fonden og staten
For at sikre, at al denne herlighed ikke blev
splittet ved Palle Suensons død, afhændedes
arealerne, Rygård stamparcel dog undtaget,
til staten i 1967. Forudsætningen var natur¬
ligvis, at arealerne fremover skulle drives
som rent 'kvægbrug. Af dyrkningsmæssige
grunde blev det præciseret, at 7/8 af natur¬
parken skulle være græsmarker.

Palle Suenson fik forpagtningskontrakt på
arealerne på livstid.

I 1975 overdrog Palle Suenson Rygård
stamparcel til Fonden for bygnings- og land-
skabskultur, som, på Palle Suensons initia¬
tiv, var blevet stiftet i 1964 med det formål at
støtte de bestræbelser, som fra det offentliges
eller fra privat side udfoldes for at sikre
bevaringen af værdifuld bygnings- og land-
skabskultur. Ved denne lejlighed overgik og¬
så forpagtningen af de statsejede arealer til
fonden. Samtidigt dannedes Tilsynsrådet for
Søllerød Naturpark med en repræsentant fra
miljøministeriet, men i øvrigt som et selv¬
stændigt arbejdende udvalg med den opgave
at tilse naturparkens fortsatte drift, stadig
efter de retningslinier, som var givet i aftalen
med staten.

I 1976 overgik den statslige administra¬
tion af arealerne, i lighed med andre fredede
arealer i landet, fra fredningsstyrelsen til
skovstyrelsen.

Generalplanskitsen
I løbet af halvfjerdserne bad Fonden for
bygnings- og landskabskultur Edith og Ole
Nørgård om at udarbejde en generalplan¬
skitse. Der var fra forskellig side fremkom¬
met forslag, som berørte naturparken, og
man ønskede en oversigt over, hvordan disse

forskellige aktiviteter (bl.a. golfbanen) kun¬
ne indpasses i området, samtidigt med at
man ønskede supplerende forslag til en yder¬
ligere forbedring af områdets kvaliteter.

Sigtet med denne plan udtrykkes klart i
oplægget til skitsen: »Fonden ser i Søllerød
Naturpark en mulighed for at fremkomme
med landskabelige løsninger, der kan danne
mønster for udviklingen andre steder i landet
angående tracéring og udformning af veje og
stier i landskabet, afgrænsning af bebyggel¬
ser og byer mod landskabet, bearbejdning af
beplantning i landskabet, udformning af de¬
tailler og selve landskabsplejen.« Og forsla¬
get arbejder da også med disse ting.

Man tænker sig i højere grad at skille
gang- og cykelstierne fra ridestierne for der¬
ved at opnå et friere forløb i terrænet, og der
foreslås enkelte nye stiføringer.

Attemosevej, som i dag er en udflugtsvej af
høj æstetisk værdi, smal, stærkt slynget og
bakket - men desværre alt for hårdt og hur¬
tigt trafikeret, foreslås nedklassificeret ved at
indskyde en eller to parkeringspladser, som
ikke vil forhindre, men i høj grad vanskelig¬
gøre gennemkørsel. Og Øverødvej, som er en
vigtig fordelingsvej med kraftig trafik, og
som derfor ved gradvis udbygning har faet
en tracéring og belysning m.m., som virker
lidet hensynsfuld i forhold til naturparkom¬
rådet, foreslås på længere sigt omlagt evt.
med de to kørebaner i hver sit tracé, så vejen
kunne få en bedre sammenhæng med omgi¬
velserne, og de kørende en større oplevelse af
landskabet. Dette er dog ikke vist på planen,
da en sådan omdannelse ikke skønnes mulig
i de første mange år.

Der var fra anden side fremsat forslag om

anlagte parkeringspladser langs Øverødvej
og GI. Holtevej, men da det synes en æstetisk
utilfredsstillende løsning, foreslås parke¬
ringspladserne lagt længere inde på området
og skærmet af beplantning.

Afgrænsningen mod de omliggende byer
og bebyggelser søges også understreget yder¬
ligere. I sydøsthjørnet ved Øverødvej slutter
bebyggelsen Kuben med en mur i et flot
sving op over bakken, men nordligere må der
dannes en plantet grænse til de nye parcel¬
huskvarterer. I vest står gi. Holte by med sin
præcise afgrænsning mod det grønne områ¬
de. Med omhu ville denne fine oplevelse af
byen, der møder landet, kunne fastholdes og
forstærkes gennem planens råd om beplant¬
ning og vejomlægning. Desværre planlægges
fra anden side et golfklubhus som en hug¬
tand ud i det grønne område lige nord for
Øverødvej.

Med fondens og tilsynsrådets arbejde, den
daglige drift styret af kyndige mennesker og
generalplanskitsen som rettesnor for fremti¬
dige dispositioner, syntes naturparken at væ¬
re sikret ikke alene publikums bevågenhed,
men også en sikker plads som eksempel på,
hvordan der kan arbejdes med planlægning
af rekreative områder.

Post festum

Desværre ligner historien herefter mest af alt
en gyser. Fonden for bygnings- og land¬
skabskultur står overfor strukturændringer,
og derfor vil det blive nødvendigt at afhænde
Rygård stamparcel og Langkærgård samt at
opgive forpagtningen afde statsejede Rygård -
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Edith og Ole Nørgaards skitse til en generalplan for naturparken giver et ■ Edith and Ole Nørgaard's sketch for a general plan for the nature park
klart indtryk af dette landskabs særlige værdi som fritidsområde. gives a clear impression of this landscape's value as a recreation area.
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arealer. Man har haft forhandlinger i gang
om en statslig overtagelse af de to ejendom¬
me, men forhandlingerne trak ud, og i maj
måned i 1980 tilskrev man skovstyrelsen og
forespurgte, hvilket tidspunkt, der ville være
det mest passende for dem at overtage det
daglige ansvar for naturparken. Fra skovsty¬
relsen svarede man få dage efter, at første
juni udmærket kunne være skæringsdagen.

I løbet af de næste måneder pløjedes ho¬
vedparten af græsningsarealerne op, hegn
blev flyttet og kvæget forsvandt.

I september afholdt Søllerød kommune sin
indledende række af møder om den nye kom¬
muneplan, og her rejste sig en storm af pro¬
tester og spørgsmål om, hvad det dog var,
der foregik i naturparken. Søllerøds borgme¬
ster var selv lige så forundret. Ingen havde
orienteret hverken kommune eller tilsynsråd.

I de næste uger fyldtes de lokale aviser
med artikler og harmdirrende breve. Sølle¬

rød kommune rettede forespørgsel til mini¬
steriet med ønsket om en hurtig orientering,
og borgmesteren bragte nogle uger senere et
resumé af, hvad der foreløbig var blevet
hende oplyst.

Disse oplysninger kunne nok få det til at
løbe koldt ned ad ryggen på een. Skovstyrel¬
sen havde meddelt, at kvægdriften kun kun¬
ne blive en underskudsgivende avisform,
som det ikke ville være muligt at få en or¬
dentlig forpagtningskontrakt på. Derfor hav¬
de man skrevet kontrakt med en landmand,
som havde fået tilladelse til at-drive hoved¬

parten af arealet med korn.
Den absolutte forudsætning for statens

overtagelse af området, at 7/8 af arealet til
stadighed skulle være udlagt som græsnings-
areal, følte skovstyrelsen sig ikke bundet af,
da dette ikke syntes klart nok formuleret i
skødet. Og man stillede sig i øvrigt tvivlende
over for, hvorvidt tilsynsrådet for naturpar¬

ken eksisterede efter opsigelsen af forpagt¬
ningen.

Selv tog skovstyrelsen overhovedet ikke
del i den voldsomme debat, sagen havde
rejst, før Naturfredningsforeningens lokalko¬
mite indkaldte til borgermøde den 12. januar
i år og ved den anledning bad direktør Ha¬
kon Frølund fra skovstyrelsen komme til ste¬
de for at redegøre for sagen.

Det var en nok så tankevækkende oplevel¬
se at lytte til denne redegørelse. Skovdirektø¬
ren gentog, hvad der før var blevet oplyst om
sagen og fremhævede stærkt dens økonomi¬
ske side. Der ud over var han tilsyneladende
ganske forudsætningsløs overfor denne spe¬
cielle opgave: Man kunne jo stadig gå på
stierne, og hvorfor kunne kornmarker ikke
være lige så pæne som græs? Selv syntes han
en blanding af korn, græs, krat m.m. ville
være den allerbedste løsning, det var jo så
nydeligt andre steder, hvorfor så ikke her? I
øvrigt var forpagtningen, ifølge skovdirektø¬
ren, blevet opsagt så pludseligt, at der ikke
havde været tid til at overveje sagen mere
end en uge, så oppløjningen var ikke sket
efter noget særligt modent overlæg.

Vi var nok et par hundrede mennesker,
som havde trodset snestorm og glatføre for at
komme til mødet. Mistilliden til de admini¬
strerende myndigheders kyndighed var mas¬
siv, protesterne mangfoldige og underbygge¬
de, og de, som var mødt op fra skovstyrelsen
var tilsyneladende de eneste, som ikke havde
forståelse for, hvad det var for en rigdom, der
her var ødet bort.

Jeg selv gjorde opmærksom på, at i be¬
tragtning af de meget betydelige fritidsområ¬
der, som skabes netop i disse år (Køgebugt
strandpark, Vestskoven og Hedeland f.eks.)
og som vel må være et udtryk for, hvor højt
vort samfund - trods krisetid - prioriterer
befolkningens rekreative muligheder, syntes
det ganske utroligt, at man så frejdigt øde¬
lægger et tilsvarende, eksisterende og i høj
grad velfungerende område. Oven i købet et
område, som er skabt for private midler og
med private kræfter og overgivet til offentlig¬
heden uden belastende anlægsudgifter.

Fremtiden?

Naturfredningsforeningen gav på mødet ud¬
tryk for, at man havde håb om, at det ville
blive muligt for Danmarks Naturfond at er¬
hverve Rygård stamparcel og Langkærgård.
Derefter tænker man sig at udarbejde en
samlet grøn plan for de fredede områder, og i
den forbindelse arbejder man på, hurtigst
muligt at fa dannet et nyt tilsynsråd, men
denne gang for alle de offentligt ejede, frede¬
de områder inden for Søllerød kommune i

lighed med det »Dyrehaveudvalg«, som alle¬
rede eksisterer.

Gid det må gavne. — Nødvendigheden af
dette udvalg har jo i hvert tilfælde vist sig
påtrængende, så må man også håbe, at det
vil blive muligt at søge råd hos den eksperti-
ce, der evner at skabe visionerne og fastholde
helheden

Sonja Høgild. Landskabsarkitekt, m.d.l.
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Sanering . Byfornyelse . Friarealer
Af Helge Nielsen

Friarealer i forbindelse med boligen har altid
optaget folk stærkt. Det er naturligvis helt
forståeligt, hvad enten man bor under gode
forhold med megen indenomsplads, eller
man bor under trange vilkår i en lejekaserne,
har man brug og behov for uderum.

De fleste, der bor under gode forhold,
klarer i reglen selv deres uderumsproblemer
gennem parcelhushaver eller lignende. Det
har især været udlejningsejendomme, eller
måske mere præcist etageboligen, der har et
problem, og især etageboliger i de tættest
bebyggede områder.

I mange saneringsområder havde man op¬
rindelig et udmærket gårdrum. Nogle steder
er der puttet fabrikker og værksteder ind i
karréen, andre steder fandt man ud af, at der
kunne ligge et sidehus, et baghus, eller som
nogen ynder at kalde det »der blev bygget et
havehus« i baggården, det lød lidt mere
hyggeligt end et baghus.

Andre karréer er fra fødslen overbebygget
med baghuse, skurbebyggelse eller også er
de bygget så smalle, at kun åbninger i for¬
husrækken kan afhjælpe friarealproblemet.

Alt i alt kan det siges, at det var en
vanskelig og stor opgave at starte på. Den
private ejendomsret gav mangt et mærkeligt
udslag.

Jeg husker min første tid i det, der den¬
gang hed »Nørrebro Boligaktion«. Det var i

50'erne. Vi prøvede at gennemføre nogle
gårdrydninger på Indre Nørrebro, det var
meget svært.

Selv faldefærdige halv- og helrådne skure
og værkstedsbygninger måtte vi ikke rive ned
uden erstatning. At de ikke havde været i
brug i en årrække eller ikke havde set vedli¬
geholdelse af nogen art i årtier, gjorde intet
indtryk på forhandlingsviljen. Nu var de
pludselig guld værd og så kunne det ikke
lade sig gøre.

Vi fik så 1969 loven og tingene blev lidt
bedre, men først med 1975-loven er der skabt
et arbejdsdygtigt instrument.

Før 1975 loven var reglerne, at man skulle
være enig med alle ejerne i en karré og helst
også med lejerne for at komme igang. Ejerne
skulle inden starten af gårdanlægsarbejderne
stille garanti for deres andel af udgiften. Det
kunne være besværligt, ikke mindst når der
var mange ejerlejligheder i en karré. Regler¬
ne var endvidere således, at når anlægget var
færdigt, skulle udgiften til såvel anlæg som
drift fordeles på ejendommen efter m2 etage¬
areal med store lejeforhøjelser til følge.

Kunne ejendommene ikke bære lejeforhø¬
jelser af den størrelse, som anlægsudgiften
udgjorde, ja, så skulle det beløb, der ikke var
plads til i huslejen, medtages som en sane-
ringsudgift.

Det var en besværlig og meget vanskelig

procedure. Mange af vore planlagte gårdan¬
læg lå hen som grus og affaldsbunker år efter
år, ja, nogle ligger endnu og venter på, at
domstolene skal afgøre, om en ejer er pligtig
at tåle et fællesanlæg på sin ejendom.

Alle disse besværligheder, som jeg opleve¬
de i mit daglige arbejde i saneringsselskabet i
1974, fik mig da også til, da jeg igen blev
boligminister i 1975, at foreslå et par ændrin¬
ger afsaneringsloven, herunder en mere smi¬
dig administration for anlæg af friarealer i
forbindelse med sanering.

Nu er reglen den, at anlægget tages med i
saneringsplanen, godkendes og tinglyses
sammen med planen. Udgifterne ved anlæg¬
get bliver betragtet som en saneringsudgift
og delt mellem stat og kommune med 50 %
til hver. Det er kun driften af anlægget,
lejerne skal betale for. Det er en ordning, der
bevirker, at gårdanlægget kan udføres i fort¬
sættelse af de øvrige saneringsarbejder, og
saneringsselskabet har i nært samarbejde
med ejere og lejere mulighed for at planlæg¬
ge gårdanlægget og kan også regne med, at
planen bliver til virkelighed.

Anlægget skal naturligvis kunne godken¬
des af myndighederne: Brandvæsen, Reno¬
vationsvæsen, Kloak- og Vandvæsen m.fl.
såvel som af bygningsmyndighederne. Det
plejer nu ikke at volde vanskeligheder.

En anden og mere alvorlig hindring har
vist sig at være økonomien. Såvel beboerne
som arkitekterne vil meget gerne gøre anlæg¬
gene så gode som muligt og helst opfylde alle
ønsker fra beboerside. Det vil vi da også
gerne som saneringsselskab, men her er der
nogle begrænsninger i loven. Saneringsloven
siger, at vi må anlægge beskedne og enkle
friarealer. Friarealer skal have en karakter,
så de senere kan udbygges, men dog være
tjenlige, hvis ejere og lejere ikke ønsker yder¬
ligere foretaget. Det sidste var citat fra fore-
læggelsestalen i 1975.

Vi har nu levet med disse bestemmelser i
nogle år, og de har egentlig klaret proble¬
merne hæderligt. Vi kunne nok ønske, at der
var flere penge til de enkelte anlæg, men
vigtigst er det jo at gennemføre og løse de
mange byfornyelses- og saneringsproblemer,
der presser sig på, samt skabe flest mulige
brugbare friarealer.

Til landskabsarkitekterne må man henstil¬

le, at anlæggene bliver så lidt vedligeholdel-
seskrævende som muligt. Til ejere og lejere
må man henstille, at der bliver taget hånd
om disse dejlige nærrekreative områder.

Der er gennem saneringslovens bestem¬
melser om friarealer og gennem bestemmel¬
serne om gårdrydning skabt mange dejlige
åndehuller i slumkvarterernes stenørken.

Vore dygtige landskabsarkitekter har
brugt deres viden og flid på denne nyttige
opgave. Vi regner med, at vi kan fortsætte
denne dejlige virksomhed og at vore land¬
skabsarkitekter vil dygtiggøre sig, så de bed¬
re og bedre kan løse denne meget krævende
opgave.

Helge Nielsen, tidligere boligminister, direktør for
Almennyttigt Byfornyelses- og Saneringsselskab.
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Problemstillinger ved sanering og byfornyelse
Af Lone van Deurs

Saneringsvirksomhedens udvikling i 70'erne
I de sidste 10 år har der været en livlig debat
omkring saneringsproblemerne især med ud¬
gangspunkt i forholdene i Københavns by¬
midte og i brokvartererne. Der blev talt og
skrevet, men der blev ikke gennemført meget
i den første halvdel af 70'erne.

Man gik forsigtigt og noget tøvende til
værks, der blev foretaget nogle få totalsane¬
ringer og spredte småsaneringer, hvor enkel¬
te bag- og sidehuse blev fjernet. Endvidere
blev der ved hjælp af § 50 i Københavns
byggelov udført et mindre antal gårdryd¬
ninger.

Først i slutningen af 70'erne kom der vir¬
kelig gang i saneringen, og da Københavns
kommune i 1979 lod helhedsplanen for Indre
Nørrebro udarbejde, blev den en slags start¬
skud for det sanerings- og byfornyelsesarbej-
de, der nu er i gang over hele landet. Der er
afsat anselige beløb til sanering og byfornyel¬
se i de kommende år, og mange og spænden¬
de opgaver venter på at blive projekteret og
udført.

Saneringsiovens intentioner i forbindelse
med friarealerne

Et af formålene med sanering er at nedbrin¬
ge bebyggelsestætheden og etablere friare¬
aler.

I boligministeriets cirkulære af 4. decem¬
ber 1975 gøres der rede for hvorledes disse
friarealer, gårdanlæg, skal udformes, idet der
står: »Det forudsættes, at gårdanlægget ud¬
formes så enkelt som muligt, så det får ka¬
rakter af en retablering, hvorved der blot
skabes grønne områder og befæstede" area¬
ler.« Senere nævnes: »Det forudsættes, at

gårdanlægget får en sådan karakter, at det
senere kan udbygges til et egentligt havean¬
læg m.v. ved aftale mellem ejere og lejere,
men anlægget skal dog være tjenligt, såfremt
ejerne og lejerne ikke ønsker yderligere fore¬
taget.«

Vi bliver altså stillet overfor en opgave,
når disse såkaldte »skrabede gårdanlæg«
skal planlægges, som på en vis måde ligner
den opgave, Regner Lodbrog gav sin Kraka,
da han bad hende møde sig nøgen og dog
påklædt, mæt og dog fastende, ene og dog
med følge. Disse tilsyneladende umulige op¬
gaver blev løst med snilde og klogskab afden
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Når der arbejdes i eksisterende boligområder, må
der foretages en meget grundig registrering og

vurdering, så områdets mangler og kvaliteter ken¬
des, så de kan behandles/udnyttes i et kommende
projekt. Selv inden for samme karré kan forholde¬
ne være meget forskellige. Eksempler fra sane-

ringsområderne i København.
■ When working in existing residential areas, a

thorough registration and evalution must be car¬
ried out, so that the area's positive and negative
features can be taken into account in future pro¬

jects. Conditions can vary even within the same
block. Examples from clearance areas in Copen¬
hagen.
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»Ewaldsgadekarreen« på Nørrebro i København.
Eksempel på karrégård før og efter sanering. An¬
lægget er endnu ikke gennemført, men ligger som

godkendt saneringsplan.

■ »Ewaldsgade Block« in Nørrebro, Copenhagen.
A courtyard before and after clearance. The clear¬
ance plan has been accepted, but the layout has
not yet been realized.

1. Et af de mange små opholdsrum i gårdanlægget
»Kirkekarréen« på Nørrebro i København.
2. Affaldsbeholderne har laet deres specielle skral¬
deskure.

3. Planterne trives forbavsende godt i den forure¬
nede byluft.
■ 1. One of the numerous small outdoor sitting
places in the courtyard layout »Church Block« in
Nørrebro, Copenhagen.
2. The rubbish bins have their own special refuse
sheds.

3. The plants thrive astonishingly well in the pol¬
luted town atmosphere.

unge kvinde. Benytter vi os af vor fantasi og
vor faglige viden, kan vi vel også, på trods af
snævre budgetter, løse de opgaver, der i de
kommende år stilles os i forbindelse med fri¬

arealforbedring i saneringsområder.
Det er nye udfordringer, nye problemer og

andre løsningsmodeller end dem vi normalt
arbejder med, vi her bliver stillet overfor.
Men hvad er det da, der er så anderledes,
hvorfor skal saneringsopgaver omtales som
noget særligt?

Samarbejde med beboerne Inden planen
udarbejdes
I lighed med loven om kommuneplanlæg¬
ning er der også i saneringsloven indført
bestemmelser om, at beboerne skal tages
med på råd, når der saneres. Saneringsfor-
slag, herunder friarealforbedringsforslag,
skal offentliggøres for samtlige ejere og leje¬
re, som så har ret til at gøre indsigelser mod
de foreslåede ændringer. Der skal afholdes
informationsmøder, hvor ideer til friarealfor¬
bedringer præsenteres for ejere og lejere.

Til brug for sådanne præsentationsmøder
vil en planlægger naturligt udarbejde planer
suppleret med perspektiver som kan præsen¬
teres og diskuteres. Ofte viser det sig dog, at
tegninger, de kan være med nok så mange
farver, signaturer og tekstforklaringer, van-
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Skurene opdeler gårdrummet i flere mindre enheder. ■ The sheds divide up the courtyard into several small units. Courtyard
Gårdanlægget »Kirkekarreen«. layout »Church Block«.

skeligt .forstås af ikke fagfolk. Planer for¬
skrækker tit mere end de gavner, selv en løs
skitse vil af mange opfattes som noget vedta¬
get og afsluttet, og i stedet for positiv interes¬
se opstår der fjendtlighed og usikkerhed, som
umuliggør samarbejde. Vi skal indstille os
på, at dersom der skal gennemføres et reelt
beboersamarbejde, er det en stor opgave, der
kræver megen tid og god vilje fra alle de
implicerede parter. Der skal snakkes i små¬
grupper, tages på ekskursioner, snakkes igen
og efterhånden skal der udarbejdes skitser,
alternativer og endnu flere alternativer, før
den endelige plan kan fremlægges.

Af iver efter at være gode demokratiske
planlæggere må vi ikke degradere os til bru¬
gernes lakajer, der forsøger at indpasse et¬
hvert ønske i den kommende friarealplan. Vi
er stadig de ansvarlige fagfolk, der skal kun¬
ne lytte og medopleve, men vi skal også
kunne vurdere og prioritere beboerønskerne
og samordne detaljerne til en harmonisk
helhed.

Projektløsninger
med udbygningsmuligheder
I saneringsopgaver skal der inden for snævre
økonomiske rammer arbejdes mod et brede¬
re mål end normalt. Der skal udarbejdes en
ramme, som kan fungere, som den er, men
som samtidig skal være udgangspunkt og
inspiration for beboerne, så de selv kan for¬
me videre på det, de far overladt. Enkelte

nye boligbebyggelser som'f.ek,s. Galgebak¬
ken i Herstedvester har arbejdet med dette
princip, men i forbindelse med saneringsop-
gaverne er det et klart formuleret mål, at
beboerne skal have mulighed for selv at ud¬
bygge og ændre de givne rammer.

Ideer til udbygning skal formidles
ud til beboerne

Udover i projektet at indarbejde mange vari¬
ations- og udbygningsmuligheder i en klar
og i sig selv velfungerende ramme, er det
vigtigt, at planlæggeren kan videregive ideer,
som inspirerer og animerer beboerne til ak¬
tivt at bruge de etablerede friarealer. Med
andre ord, efter den egentlige planlægnings¬
opgave ligger en pædagogisk opgave i at
formidle et budskab, en ide videre.

Det er altså ikke nok blot at udarbejde en

saglig vedligeholdelsesvejledning, den skal i
det mindste suppleres med en brugeranvis-
ning, der i form af tekst og tegninger viser en
del eksempler på videreudbygning. For yder¬
ligere at appellere til beboernes fantasi og
virketrang, kan planlæggeren aflægge konsu¬
lentbesøg en eller to gange om året for at
snakke friarealproblemer med beboerne.
Måske kan der også arrangeres besøg i en
nærliggende kolonihave, som formodentlig
vrimler med eksempler på aktiv fritidsliv,
eller man kan tage til den nærmeste plante¬
skole for at snakke plantevalg, vækstbetin¬
gelser, størrelser, farver etc.

Ændringer under arbejdets udforelse
På trods af et omhyggeligt beboersamarbej¬
de viser det sig ofte, at først når projektet er
under realisering, forstår beboerne helt pla¬
nens indhold. Dette kan give anledning til
nye indsigelser og relevante ændringsforslag,
som det er nødvendigt at passe ind i projek¬
tet under arbejdets gang.

Ikke sjældent vil det ske, at man træffer på
gode anvendelige materialer, som f.eks. bro¬
sten eller bordursten, der ligger gemt under
gårdens udslidte betonbelægning. Et vågent
tilsyn og en hurtig beslutning er nødvendig
for at redde disse gamle byggematerialer.
Lykkes det at genanvende gamle sten, måske
som dele i de nye belægninger, som trin eller
mure, kan man i mange tilfælde tilføre det
nye anlæg gode detaljer og samtidig bevare
et lille stykke historie for eftertiden.

Afslutning
Endnu er der ikke udført særlig mange gård¬
anlæg i forbindelse med saneringsopgaver,
så der er kun forholdsvis få eksempler at
drage frem. Men inden for de næste år vil der
komme en række spændende friarealforbed-
ringsopgaver, som rummer mange nye ud¬
fordringer, og som måske kan tilføre land¬
skabsarkitektfaget en positiv og værdifuld
fornyelse.

Lone van Deurs, praktiserende landskabsarkitekt,
Sorø.
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DEBATOPLÆG
Karreforbedring: Schacksgade / Turesensgade

Til venstre: Altanerne med plantekasserne kunne
på fa år have skabt en frodig »lodret have« i
gårdanlægget.
■ Left: Balconies with window boxes have created
within few years a thriving »perpendicular gar¬
den« in the courtyard layout.

»Det skrabede gårdanlæg
En udfordring? - En glæde?

Af Erik Olaf Holst

Fra først i 70'erne har vi på Edith og Ole
Nørgårds tegnestue arbejdet med planer for
kvartersforbedringer og gårdsaneringer for
Københavns tætte byområder.

»Turegården«. Karreens indre før saneringen.
■ »Turegården«. The block before clearance.

Særskilt har vi for Det Københavnske By¬
fornyelses- og Saneringsselskab arbejdet
med gårdsaneringer.

Her i 80'erne begynder nu resultaterne af
70'ernes sanerings- og byfornyelsesplanlæg-
ning så småt at spire frem, tage form og
danne karakter.

Af de gårdsaneringsområder vi har arbej¬
det med har vi valgt at vise et par eksempler
af principiel forskellig karakter.

Inden for den gældende saneringslov kan
kun tilbydes et beskedent gårdanlæg som
overdrages beboerne vederlagsfrit. Selve
vedligeholdelsen og driften betales over hus¬
lejen.

Det beskedne gårdanlæg benævnes popu¬
lært som »Det skrabede gårdanlæg«.

Det er håbet og meningen, at beboerne
tager gårdanlægget til sig som deres eget og
viderebearbejder dette til fuld udbygning på
deres egne præmisser.

Fra de bedste karrébebyggelser fra 30'rne
er det i dag så iøjnefaldende, hvor stor betyd¬
ning gårdanlæggets udformning og beplant¬
ning har for bebyggelsens samlede karakter
og skønhed.

Af de smukkeste eksempler tænkes særlig
på »Klokkergården« på Bispebjerg i Køben¬
havn, hvor bygninger og gårdanlæg supple¬
rer hinanden på forbilledlig vis. Gårdanlæg¬
get er projekteret af professor C.Th.Sø¬
rensen.

Problematikken fra 30'rnes karrébebyg¬
gelser er kvalitetsmæssig meget analogt med
de problemer vi møder ved den bevarede

sanering i de tætte byområder.
Karréen og dens gårdanlæg er en integre¬

ret enhed, hvis kvaliteter på ganske enkel vis
kan prioriteres som følgende:
1. Bevarelsen af randbebyggelsen er i næsten

alle tilfælde en afgørende kvalitet, både for
opfattelsen af den sluttede karré i kvar-
terssammenhæng og for beboernes opfat¬
telse af karréen som deres eget område.

2. Gårdfacadernes materialekvalitet og far¬
veholdning er særlig i de første år, indtil
plantningerne gror op og far rumdannen-
de karakter, af afgørende betydning og
kvalitet for oplevelsen af miljøet i gårdan¬
lægget. Maling af facaderne er i sig selv et
oplivende moment, og samtidig forbedres
lysforholdene forbløffende.

Gårdrummene er ofte domineret af høje
fremstående brandgavle. Deres dominans
bør dæmpes ved bemaling eller overgro¬
ning med slyngplanter - »den lodrette
have« - som det desværre tager en årræk¬
ke at etablere.

3. Frodigheden kommer her ind som en vig¬
tig og forståelig kvalitet. Her er de 5 første
år af vital betydning for om gårdanlægget
»overlever« det barske slid og den megen
hærværk^ En forudsætning for et godt re¬
sultat er at jordforbedring og plantekvali¬
tet er i orden, ingen planter har chancen
for at overleve i gamle murbrokker o.l.

Eet frodigt træ er mere værd en 10
halvdårlige.

4. God dispQnering for social kontakt og
samvær både for voksne og børn. Under
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Karreen før saneringen

Karreen efter gårdplan 1

Karreen efter gårdplan 2

GRÆS
BUSKBEPLANTNING
SAND
CONTAINERRUM
CYKEL-P
GENNEMGANG DER LUKKES
FÆLLES ADGANGSPORT

TURESESENSGADE.

Plan 1:1000

Til højre: Vedtaget skitseforslag til »Turegårdens«
haveanlæg. Den amfiteatralske samlingsplads er
vist næsten i gårdanlæggets midte. Øvrige illustra¬
tioner fra debatoplæg.

■ Right: Accepted sketch proposal for »Turegår-
den's« garden layout. The amphitheatrical
gathering-place is shown nearly in the middle of
the courtyard layout.

SCHACKSGADE

• 7 S 3 1

disponeringer kommer naturligt, at an¬
lægget også praktisk kan fungere.

Beboerdialogen
Gennem alle disse kvalitative valg går som
en rød tråd den løbende beboerkontakt og -

dialog, både i de indledende faser og når
gårdanlægget skal realiseres. Den ømtålelige
periode er nok årene efter overdragelsen til
beboerne. Vil alle anstrengelserne lykkes?

De største spændinger i beboerdialogen
ligger oftest i forbindelse med fastlæggelse af
graden af nedrivninger samt omkring den
enkeltes boligsituation efter gennemført sa¬
nering og evt. genhusning. Det er vanskeligt
at holde beboerdialogen vedlige i de mange
år, der hengår før der kommer synlige resul¬
tater af anstrengelserne.

I løbet af denne lange ventetid er beboer-
repræsentanterne som oftest skiftet ud med
andre personer, eller de kan helt have mistet
gejsten eller tålmodigheden.
»Det Skrabede Gårdanlæg«
Begrebet det skrabede gårdanlæg rummer i
sig selv en konflikt, idet gårdanlægget på den
ene side kan blive så skrabet, at det ikke
overlever de 5 første år og at hverken beboer¬
ne eller Vorherre vil tage det til sig og hjælpe
det frem.

På den anden side rummer »Det Skrabede

Gårdanlæg« også den udfordring ikke at gø¬
re gårdanlægget og friarealerne som professi¬
onelt eller »kommunalt« færdige at beboer¬
nes ideer og engagement bliver illusorisk.

Forvalter vi de begrænsede ressourcer

med omtanke og iderigdom, er pengene der
gives ud på friarealerne nok de penge, man
far mest for i den samlede byfornyelse og -

sanering.
Udgifterne til renovering af gårdanlæg er

en procentvis meget lille andel af de samlede
byfornyelsesudgifter, en andel som slet ikke
står i forhold til den væsentlige betydning et
godt gårdanlæg med årene vil få for bebyg¬
gelsen.

»Turegården« I Nansensgadekvarteret
I denne opgave har vi haft ingeniørbistand af
Dominias Ingeniørafdeling.

I debatoplægget til beboerne er fremlagt 3
forskellige løsninger til gårdanlæg kombine¬
ret med forskellige grader af nedrivning. De
to forslag er vist her.

For at løse problemet med de mange frem¬
stående gavle efter nedrivningerne var der
foreslået opsat altaner med altankasser i for¬
bindelse med lejlighedernes køkkener eller
soverum. Løsningen var desværre ikke øko¬
nomisk gennemførlig.

I stedet for altaner på de fremstående
gavle tilplantes disse med slyngplanter for at
give den »lodrette have« ka'rakter i den rela¬
tivt lille karré.

Gavlen mod øst ud for den amfltralske

samlingsplads ville være et oplagt sted til
dekoration i form af gavlmalerier eller super¬
grafik. Der ville være en opgave for Statens
Kunstfond at formidle, eller for Robert Ja¬
cobsens elever på Kunstakademiet, som om¬
talt fornyligt i dagspressen.

Gavldekorationskunst anvendt de rigtige
steder i saneringsområderne ville give ople¬
velse og fornyelse i gårdanlæggene. Ja, hvor¬
for ikke komme i gang med sådanne nyska¬
belser inden for saneringsområderne?

I »Turegården« er gårdanlægget udformet
med opgangshaver, som en slags mere priva¬
te haver hvor beboerinitiativerne naturligt
kunne tage sit udgangspunkt.

Mod øst er formet den omtalte amfltralske

samlingsplads etableret af åverskudsjord fra
karréen for samtidig at mindske bortkørslen
af rå-jord gennem de smalle porte.

Forslaget til »Turegården« har tidligere
indgået i et forslag for overordnede kvarters-
forbedringer. I disse forslag indgik tværgåen¬
de stianlæg gennem de enkelte gårde. Sådan¬
ne stianlæg volder ofte modstand hos bebo¬
erne, som helst vil have deres eget aflukkede
og mere private gårdrum.

Vesterbro karre 4 ved Søndre Boulevard
I dette gårdanlæg har vi haft ingeniørbistand
af civilingeniør E. Kjærgård, Klampenborg.

I den meget smalle karré var problemet, at
en række af forhusene var i så dårlig stand, at
en nedrivning var nødvendig. Generelt me¬
ner vi, at forhusrækken bør bevares for ikke
at få kvarters- og karréopfattelsen ødelagt.
Sammenholdt med den meget smalle karré
må vi dog medgive, at lysforholdene forbed¬
redes væsentligt for den resterende karré. I
dette tilfælde tog vi inspiration af denne
nedrivning og udarbejdede skitseforslag til
en § 40-gåde i Sankelmarksgade i samspil
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Plan af gårdanlæg for Vesterbro 4 med skitsemæs¬
sigt forslag til § 40-gade. Karreen Vesterbro 3 er
vist t.v. på ill.

med gårdanlæggets udformning.
Vi søgte her at kombinere § 40-gaden og

gårdanlægget ved anlæggelse af en privat
plads som lege- og boldspilsplads. Det var
også tanken, at en sådan plads kunne anven¬
des som skøj.tebane om vinteren.

Ved en sådan pladsanvendelse kunne op¬
nås særlige kvaliteter. Når man tænker på
Blågårds Plads uden direkte at drage sam¬
menligning kunne også her tænkes en skulp-

■ Plan of courtyard for Vesterbro 4 with sketch
proposals for § 40 street. Vesterbro 3 block is
shown on the left.

turel udsmykning, der kunne gøre pladsen
robust og folkekær.

I selve karréen har det ikke været muligt
at arbejde med egentlige opgangshaver. Der
er i stedet foreslået udlagt »nyttehaver« som
beboerne selv kan dyrke. Disse haver er om¬
kranset af beplantning. •

Forhusrækken

Ved nedrivning af et sådant omfang af forhu-

Rutchebane af Torsten Johansson. Fra Tivolis
legeplads.
■ Switqhback by Torsten Johansson. From Tivo-
li's playground.

se er plantning af relativt store træer en
oplagt mulighed.

I dag har vi faktisk både viden og teknik til
rådighed for at udføre sådanne plantninger.

Var det ikke et emne for Byggeriets Udvik¬
lingsråd at hjælpe med forsøg med plantning
af Større træer i byområder med en så rimelig
økonomi, at sådanne plantninger i praksis
kunne gennemføres i saneringsområderne?

Ja, selv Tuborgfondet har i annoncer på
det seneste efterlyst ideer til »at opfylde et
lysegrønt håb, som ellers ikke havde nogen
mulighed for at gå i opfyldelse«. Her var en
mulighed!

Beboernes eget gårdanlæg
Først efter gennemførelsen af »Det Skrabede
Gårdanlæg« vil beboernes egen indsats rigtig
kunne.komme til udfoldelse. Beboerne kunne
selv udføre plantninger i opgangshaverne,
selv udføre sidde- og legepladser, samt selv
opføre lysthuse og drivhuse.

Pladsen ud mod § 40-gaden ved Vester¬
brokarréerne kunne også blive en spændende
legeplads, hvor ikke alt i forvejen var organi¬
seret af andre.

Det initiativ, der gror ud af egen iderig¬
dom og af egen udførelse, er et af de vigtigste
incitamenter for menneskenes børn. En ide
som Anders Thygesens legehus kunne måske
anvendes, eller hvad med en ny spændende
børnerutschebane som Torsten Johanson ud¬
førte i Tivoli i 50'erne. Sådanne emner kun¬
ne nemt nydannes og omskabes efter vor tid
og tilpasses saneringsområdernes proble¬
matik.

Dekorationer og anden kunstnerisk ud¬
smykning ville også være spændende, så¬
fremt der måtte være initiativ og talent
blandt beboerne. Samlingspladserne kunne
her blive et naturligt sted for den slags initia¬
tiver.



Legehus af Anders Thygesen udført af oversavet
fiskekutter. Fra Louisianas legeplads.
■ Playhouse by Anders Thygesen made of a sawn-
over fishing vessel.

Fra en konkurrence i Politiken for et års
tid siden om beboerinitiativer i deres egne
gårdanlæg overraskede mange beboergrup¬
per med utroligt initiativ og iderigdom. De
fleste steder mangler kun en faglig bistand
for at opnå resultater af mere varig karakter.
Et par af stederne talte vi med beboerne, og
det viste sig ofte, at initiativet og gennemfø¬
relsen havde givet beboersammenholdet nyt
løft.

Det skal dog anføres, at mange af de bed¬
ste initiativer var udført i andelsboligforenin¬
ger og oftest med en lille gruppe som igang¬
sættere. Særlig vigtig forekom de beboere,
der med grønne fingre havde lyst til at gå i
gang med ar pleje og passe planterne.

At have set et sådant initiativ og virke¬
trang giver det håb, at det også i gårdsane¬
ringerne må være muligt at skabe rammer
for beboerinitiativer for deres egen medvir¬
ken. De gårdlav der skal dannes i forbindelse
med ethvert gårdanlæg måtte kunne gøres til
instrument for en sådan aktivitet.

Det lykkeligste ville være om det professio¬
nelle og faglige greb kunne komme til at gå
hånd i hånd med beboernes egne ønsker,
ideer og udfoldelsesmuligheder.

Den lange ventetid
Der har nu i en række år været talt meget om
realiseringen af en række sanerings- og by-
fornyelsesopgaver ud over hele landet.

De synlige resultater er fa, og tålmodighe¬
den har været stor hos beboerne og lejerne.

1981 er udnævnt som europæisk byforny¬
elsesår med deltagelse af 21 lande. Lad dette
agitationsår være løftestang for at skaffe re¬
sultater der i praksis forbedrer vilkårene i
vore nedslidte byområder.

Erik Olaf Holst, arkitekt m.a.a. Arbejder på Edith og
Ole Nørgaards tegnestue.

Gårdhave udført af beboerne i Andelsboligfore¬
ningen Jesper Borchmandsgade i København.

Eksempel på højt-tæt byggeri. Løft Landskab og
kig op.

■ Atrium garden executed by the residents in
Jesper Borchmandsgade, in Copenhagen.

■ Example of tali-dense building. Lift Landskab
and look upwards.

I'M I-ill I I f,
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Forbedring af friarealer på Frederiksbjerg i Århus
Af Erling Stadager og Søren Bisgaard

JENSENS PLADS

Baggrund
I 1977 udsendte Byggeriets Udviklings Råd
(BUR) og KAB en rapport om byfornyelses-
problemer med titlen »Byfornyelse - et deba¬
toplæg«. Heri belystes problemerne i 6 ældre
bykvarterer i forskellige dele af landet, med
hovedvægten lagt på forholdene i Frederiks¬
bjerg Vest i Århus.

Som det næste trin besluttede BUR, Bolig¬
ministeriet og Århus Kommune at igangsæt¬
te et udviklingsprojekt for Frederiksbjerg
Vest med det formål dels at belyse konkrete
by- og boligforbedringsmuligheder i kvarte¬
ret og dels at undersøge forskellige istand¬
sættelses- og moderniseringsniveauer samt
disses økonomiske konsekvenser. Projektet
omfatter således forslag til kvarter- og karré¬
forbedringer samt bygnings- og boligforbed¬
ringer. Forslagene indeholder desuden ud¬
giftsoverslag og beregninger over, hvad for¬
bedringerne vil betyde for huslejerne.

Resultaterne heraffindes i rapporten »Ud¬
viklingsprojekt Frederiksbjerg Vest, boligfor¬
bedring og byfornyelse i et område i Århus«
fra 1980, udarbejdet af Fællestegnestuen
ApS, A/S Dominia og Arkitektgruppen i
Aarhus ApS.

Som et tredie trin foretoges prøvemoderni¬
seringer af 4 udvalgte lejligheder samt
istandsættelse af en ejendom, herunder reno¬
vering af dens gård og have.

I det følgende skal der kun redegøres for
friarealernes behandling i forbindelse med
udviklingsprojektet. Det drejer sig hovedsa¬
geligt om gaden og gården.

Gaden

Det er vigtigt, at byfornyelse ikke udelukken¬
de rettes ind på forbedring af boligerne, men
også tager fat om kvarterets miljøproblemer i
en bred sammenhæng, herunder trafik- og
friarealforhold.

Tilvejebringelse af større fælles friarealer

Øverst: Oversigtsplan af Frederiksbjerg Vest.
I midten: Schleppegrellsgade, nuværende situa¬
tion.

Nederst: Schleppegrellsgade som lege-opholdsga-
de.

Til højre: Plan af Schleppegrellsgade som lege-
opholdsgade.
■ Above: General plan of Frederiksbjerg Vest.
Middle: Schleppegrellsgade, present situation.
Below: Schleppegrellsgade as play street.
Right: Plan of Schleppegrellsgade as play street.
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Gårdforbedringsforslag af karreen Ankersgade,
Absalonsgade, Frederiks Allé, Schleppegrellsgade.
■ Proposal for improvement of courtyard for block
comprising Ankersgade, Absalonsgade, Frederiks
Allé, Schleppegrellsgade.
(kvarterparker) er et vigtigt led i byfornyel¬
sen, men ofte lader det sig ikke gøre uden
voldsomme indgreb i bydelen. Derimod lig¬
ger en fredeliggørelse af gader og veje i de
fleste tilfælde inden for mulighedernes græn¬
se. En forudsætning herfor er udarbejdelse af
en samlet trafikplan for kvarteret.

I udviklingsprojektet udvalgtes 2 gader,
Schleppegrellsgade og Absalonsgade, som
eksempler på udformning efter færdselslo¬
vens § 40, idet der ikke forelå nogen trafik¬
plan for kvarteret.

Schleppegrellsgade er forholdsvis bred og
begrænses af 4-5 etages bygninger. Absa¬
lonsgade er snævrere og er omgivet af 2-3
etages bygninger.

Udformningen af gaderne er projekteret
således, at der er mulighed for at starte
fredeliggørelsen med en stillevejsudformning
med enkelte forsætninger og 'bump' i vejare¬
alet, markeret af træer, belysning og puller¬
ter og med bibeholdelse af eksisterende kant¬
sten. Derefter kan gaden som vist udbygges
til lege-opholdsgade med inddragelse af nog¬
le parkeringspladser til opholdsareal og med
tilladelse til parkering i nattetimerne (nat¬
parkering) på en del af dette areal.

Forslagene skal ses som illustrationer af
ofte forekommende situationer med § 40 løs¬
ninger, idet fastlæggelsen af anlægsudgifter¬
ne i forbindelse hermed har været hovedfor¬
målet, således at udgiftsandelen af trafikfre¬
deliggørelsen i forhold til de samlede byfor-
nyelsesudgifter kunne skønnes (herom
senere).

Med hensyn til parkeringsbehovet tyde¬
liggjorde udviklingsprojektet, at det er svært
- om ikke umuligt - at opretholde antallet af
parkeringspladser i gaden, som far status af
§ 40 gader. Specielt i smallere gader end den
viste - hvor tværparkering er umulig - vil en
status som lege-opholdsareal nødvendigvis
betyde en indskrænkning i antallet af parke¬
ringspladser tæt ved boligerne.

Gården
Til forsøgskarré udvalgtes én midt i kvarte¬
ret. Den rummer en stor del erhverv, dels
inde i gården og dels i randbebyggelsen, og
næsten alle former for ejerforhold og friarea¬
ler er repræsenteret i den. Mod vest og syd
findes 4-5 etages ejendomme og mod nord og
øst noget lavere bebyggelse.

I denne karré er der udarbejdet forslag til
gårdrydning og gårdforbedring med det for¬
mål at undersøge hvilke erhvervsvirksomhe¬
der, der kan bevares, hvilke fællesfaciliteter,
der kan tilvejebringes for beboerne, samt
hvordan friarealerne kan indrettes, så der
tages hensyn dels til de forskellige alders¬
gruppers behov og dels til de varierende
ejerforhold. Endelig er der foretaget prisbe¬
regning på anlægsudgifterne.

Det viste gårdforbedringsforslag tager sig-
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te på at skabe anvendelige og attraktive op¬
holdsarealer for karréens beboere, og skal ses
som et forsøg på i et byfornyelsesområde, at
opfylde bygningsreglementets krav til nye
etageboligers udendørs opholdsarealer.
Samtidig skal indretningen af gården skabe
muligheder for bosætning af familier med
børn i højere grad, end det er tilfældet nu.

Forslaget bygger på en inddeling af gård¬
rummet i 3 anvendelseszoner som vist på
principsnittet. Det er begrundet i et ønske
dels om at adskille konfliktfyldte aktiviteter,
f.eks. boldspil tæt op ad beboelse eller tøjtør¬
ring i nærheden af legepladser, og dels at
skabe en glidende overgang mellem det
egentlige fællesareal og de private boligservi¬
cearealer.

Indretningen af boligservicearealet, der
har en bredde på 6-8 meter, er et privat
anliggende for den enkelte ejendom.

Havearealet udlægges i en bredde af 10-15
meter og omfatter grupper på 5-8 ejendom¬
me, således at der er en ensartet sammensæt¬
ning hvad angår ejer-lejerstatus, bygnings-
anvendelse m.v. Indretningen af havearealet
tænkes overladt til de forskellige havegrup¬
per. (I forslaget er der angivet en standard¬
udformning med en sandkasse og opholds¬
plads pr. gruppe af hensyn til prisbereg¬
ningen).

Fællesarealet danner et gennemgående
bånd i karréen, og skal tilgodese alle alders¬
gruppers behov for pladskrævende aktivite¬
ter. Det rummer 2 nærlegepladser i hver
ende af arealet, en legeplads for større børn,
en boldbane, et amfiteater, en rulleskøjteba¬
ne samt diverse afskærmede opholdsområder
forbeholdt roligere aktiviteter.

Sammenfatning
Udviklingsprojektet er som det fremgår af
rapporten fra 1980 et rent teknikeranliggen¬
de i den forstand, at der er gennemprøvet
nogle tekniske løsninger, som har dannet
grundlag for en realistisk bedømmelse af de
økonomiske konsekvenser for beboerne i
området.

Ingen af forslagene har været forelagt og
gennemdrøftet med beboerne eller deres be¬
boerforeninger. De fremtræder alene som
teknikernes forslag, og deri ligger også deres
begrænsning.

Rent anlægsøkonomisk giver udviklings¬
projektet et fingerpeg om udgifterne til fri¬
arealforbedring, som kan være af nytte i
lignende tilfælde.

Omregnet til oktober 1980-priser beløber
lege-opholdsudformningen afSchleppegrells-
gade sig til ca. 650.000 kr., gårdrydning til
ca. 670.000 kr. og gårdforbedringen til
1.040.000 kr.

Da udgifterne til trafikrenovering i de fle¬
ste tilfælde påhviler kommunen og gårdryd¬
ningen i et vist omfang kan udføres med
støtte fra kommunen, er der kun regnet med
en udgift -til gårdforbedring, som beboerne
skal betale.

Dette beløb udgjorde for karréens ved¬
kommende ca. 40 kr. pr. m2 etageareal — et

40

beløb, som for en almindelig lejlighed vil
betyde en huslejeforhøjelse på omkring 300
kr. om året efter reglerne i byfornyelseslov¬
forslaget. Til sammenligning kan anføres, at
det vil koste ca. 400 kr. pr. m2 etageareal at
brandsikre og isolere en ejendom, og op mod
1.000 kr. pr. m2 at sammenlægge lejligheder
og etablere nyt køkken og bad i en hel
ejendom.

Da udgifterne til gårdforbedring således
kun udgør en meget lille del af totaludgiften
til byfornyelse samtidig med at den miljø¬
mæssige forbedring bliver til gavn for mange
beboere, er det naturligt at prioritere gård¬
forbedring som 1. etape af en byfornyelses-
proces.
Erling Stadager er landskabsarkitekt m.a.a. og
medindehaver af Arkitektgruppen i Aarhus.
Søren Bisgaard er landskabsarkitekt m.a.a. og med¬
arbejder på landskabsafdelingen hos Arkitektgrup¬
pen i Aarhus.

Øverst: Perspektiv af fællesareal.
I midten: Perspektiv af havearealgruppe.
Nederst: Principsnit i gårdarealets inddeling.
■ Above: Perspective view of communal area.
Middle: Perspective view of garden area.
Below: Main section of subdivision of courtyard
area.
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Fænøgade-karréen
Af Uffe Wainø

Fænøgadekarréen er beliggende lige op ad
den ældste del af Århus bymidte, ca. 5 min.
gang nord for Domkirken og tæt ved en af
byens stærkest trafikerede færdselsårer. Den
støder op til - og er en del af Sjællandsgade-
kvarteret.

Karréen og den omkringliggende bolig¬
masse er opført omkring 1870'erne. Husene
er oprindelig opført som ejerboliger for
håndværkere, arbejdere og småhandlende,
og overvejende i 2'Æ etages højde.

I 1900 tallet sker en opfyldning af karré¬
midten. Der opføres baghuse, udhuse samt
værksteds- og garagebygninger. Området
bliver således meget kraftigt udbygget, og
der levnes meget lidt plads til haver og fri¬
arealer.

Dette billede af karréen har stort set holdt

sig frem til i dag, og netop dette område har
da også i mange år stået på Århus kommu¬
nes ønskeseddel for saneringer.

Saneringsplaner
I forbindelse med en landsomfattende sane-

ringsundersøgelse i midten af 1950'erne, ud¬
arbejdede kommunpn skitser til sanering af
Fænøgade-karréen. Forslaget byggede på at
foretage en differentieret sanering, og fore¬
slog hele karrémidten ryddet for skure, side-
og bagbygninger og hermed udflytning af
erhverv. Udhulingen af karréen ville mulig¬
gøre etablering af et stort sammenhængende
friareal til ophold for områdets beboere.

De dårligste huse i randbebyggelsen skulle
erstattes af nye bygninger og de øvrige om¬
bygges, moderniseres eller sammenlægges,
således at de bragtes i overensstemmelse
med tidens boligkrav. Samtidig forudsatte
man etablering af et underjordisk garagean¬
læg, som indgik i en større trafiksanerings¬
plan for Århus midtby »Allégaderingen«.

Disse planer blev aldrig realiseret, og i
1972 overdrog Århus kommune Almennyt¬
tigt Saneringsselskab udarbejdelsen af sane¬
ringsplan for bl.a. Fænøgade-karréen.

Parallelt hermed gjorde beboerne i områ¬
det en stor indsats for at få indflydelse på den
endelige udformning af de planer, der skulle
ligge til grund for saneringen. Dette arbejde
mundede i 1978 ud i et forslag til udnyttelse
af karréen.

Samme år blev vi tilknyttet opgaven under
Almennyttigt Saneringsselskab og vort for¬
slag til saneringsplan for området blev stort
set en videre bearbejdning af beboerfor¬
slaget.

Den endelige plan
På grundlag af registreringer og samtaler
med ejere og lejere udarbejdedes et sane-
ringsforslag som her kort skal redegøres for.

Der er i de sidste år begyndt en selvsane¬
ring af karréernes randbebyggelse. Denne
tendens underbygger saneringsforslaget, så¬
ledes at samtlige boliger bringes på et rime-

Århus kommunes saneringsforslag fra 50'erne. Beboerforslaget.
■ Århus Municipality's clearance proposal from ■ Resident's proposal,
the 50's.

Saneringsforslaget.
1. Fælles gang-, opholds- og legeareal.
2. Fænøgade - parkeringsgade.
3. Grusareal til bl.a. boldspil.
4. Nye skure.
5. Hæk/stakit mod private haver.

■ Clearance proposal.
1. Communal path, recreational and play area.
2. Fænøgade - parking street.
3. Gravelled area for ball games, etc.
4. New sheds.

5. Hedge/fence facing private gardens.
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ligt niveau med hensyn til vedligeholdelse,
sanitære faciliteter og brandsikring. Hoved¬
vægten i saneringsforslaget ligger på at tilve¬
jebringe tilfredsstillende opholdsarealer og
tilføre det eksisterende boligmiljø de mang¬
lende kvaliteter. For at opnå dette vil der
blive tale om nedrivning i karrémidten i
begrænset omfang.

Fællesarealet
I nord- og sydgående retning udlægges et
fælles gang-, opholds- og legeareal, hvortil
der fra alle grunde er direkte adgang. Mod
nord udmunder fællesarealet i Thunøgade,
og mod syd i Anholtsgade gennem en
passage.

Fællesarealet belægges med små betonfli¬
ser, der klart tilkendegiver, at arealet pri¬
mært er for gående.

Sydligst etableres et forsænket halvcirku¬
lært grusbefæstet areal til boldspil og mere
kraftbetonede legeformer.

Fænøgade, som skærer sig tværs gennem
karréen, anvendes som parkeringsgade for
karréens beboere, og hvor den krydser gang¬
arealet etableres op- og nedkørsel, som kun
med forsigtighed kan passeres i bil. Den viste
træplantning etableres fra starten med for¬
holdsvis store træer.

Overgangen fra private grunde til fællesa¬
realet består dels af hæk og dels af planke¬
værk i forbindelse med de viste skure. Skure¬
ne tænkes brugt enten som private skure,
eller som fællesskure til opbevaring eller ak¬
tiviteter fælles for karréen.

Private haver

I saneringsforslaget bevares de eksisterende
gårde og haver i videst muligt omfang efter
en vis istandsættelse og retablering af belæg¬
ninger, hegn, udhuse m.v.

Det tilbydes samtlige ejere vederlagsfrit at
fa fjernet belægninger på det private areal,
og fa tilkørt muld i stedet.

De her beskrevne ændringer vil blive ud¬
ført af Almennyttigt Saneringsselskab, og
der gives ejendommene servitutpålæg om
fællesanlæggets opretholdelse og drift samt
pligt for ejerne til at indgå i et »gårdlav«.

Samtidig med udarbejdelsen af sanerings¬
forslaget afholdtes beboermøder, hvor de for¬
skellige løsninger blev gennemgået, diskute¬
ret og endeligt godkendt, således at den en¬
delige plan harmonerede med beboernes øn¬
sker i videst mulig omfang. For at sikre at
alle blev hørt sendtes planen ud til alle bebo¬
ere, som således fik mulighed for at gøre
indsigelser.

Saneringsforslaget har det sidste års tid
ligget til myndighedsbehandling, og er på
nuværende tidspunkt godkendt af både År¬
hus kommune og Boligministeriet. Seneste
nyt er at detailprojektering og udførelse skal
ske i 1981, således at saneringen kan være
tilendebragt i foråret 1982.

Historien om sanering af Fænøgade-karré-
en har da varet i 29 år.

Uffe Wainø, praktiserende landskabsarkitekt. Land-
skabstegnestuen i Århus.

il-
Hmum g

1. Det indre af Fænøgade-karreen set fra syd mod
nord.

2. Fællesarealets udmundirfg i Anholtsgade.
3. Fællesarealets udmunding i Thunøgade.
4. Fænøgade set fra Sjællandsgade mod Norsgade.
Eksisterende forhold, t.v.

Fremtidige forhold, t.h.

■ 1. The inner side of Fænøgade block seen from
the south, facing north.
2. The communal area adjoining Anholtsgade.
3. The communal area adjoining Sjællandsgade
facing Norsgade.
Left, existing conditions;
Right: future conditions.
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En botanisk skulptur
Af Andreas Bruun

Bygherre: Køge kommune
Udvalget for kulturelle anliggender og
fritid. Skoleforvaltningen

Sag: Kirstinedalsskolen, pavillon II. Nye
fagklasser og klublokaler, Rishøjvej,
Ølsemagle

Arkitekt: Poul Jorsal, Jens Erik Bech og Jørgen
Rahbek Thomsen, arkitekter m.a.a.

Kunstner og landskabsarkitekt:
Bruun + Samuelsen + Ulfstedt, m.d.l.

En arkitekt får den strålende idé at foreslå
sin bygherre en botanisk skulptur som kunst¬
nerisk udsmykning ved en ny skolebygning.
Bygherren accepterer, og man henvender sig
til den udvalgte kunstner, der undrer sig såre
- hvad er det man forestiller sig? Et knudret
æbletræ med mistelten og klematis-lianer,,
eller et stativ med buketter af tagetes, eller
måske er det selve haveanlægget, der tænkes
udformet som en botanisk skulptur.

I det her viste eksempel havde bygherren
ikke tænkt på nogen haveplan eller bistand
fra landskabsarkitekt, og da der kun var
afsat 30.000 kr. til den kunstneriske udsmyk¬
ning kunne skulpturen kun være tænkt som
et isoleret fænomen.

Kunstneren tyggede lidt på udfordringen
og fremsendte så et notat, hvorfra følgende
uddrag skal citeres:

»En botanisk skulptur kan være så mange
ting, lige fra et fransk broderie-parterre til
klippede taks-skulpturer, som man kender
fra de engelske »topiary works«. Det kan

Situationsplan, mål 1:600. 1. Skole og klubhus¬
bygning. 2. Voldanlæg med hvidtjørn. 3. Botanisk
skulptur »Lysthuset«. 4. Placering af »Tavlen«.

også være en søjlehal af espalierede guldregn
eller et særligt raffineret staudebed.

Uanset hvilken form for skulptur, man
måtte vælge, så vil den ikke med rimelighed
kunne stå alene, løsrevet fra det omgivende
haveanlæg - eller måske helt uden samord¬
nede omgivelser.

Med andre ord, så bør skulpturen frem¬
træde som en markeret, interessant detalje i
sammenhæng med omgivelserne. Skitserne
til en botanisk skulptur udarbejdes derfor på
grundlag af et helhedssyn over det samlede
haveanlæg.

Helt forenklet så bør haveplan og skulptur
skitseres under et, og skulpturen først reali¬
seres, når man har sikkerhed for, at det
omgivende haveanlæg følger med op.«

Bygherren forstod den slet skjulte hentyd¬
ning og kunstneren blev så bedt om at vende
kasketten og optræde som landskabsarkitekt.

Der var selvfølgelig ingen penge til rådig¬
hed og masser af opgravet kælderjord hen¬
lagt på »havearealet«.

Haveprojektet endte derfor med en omgi¬
vende jordvold, der partielt skyder sig ind
mod bygningen og inddeler arealet i fire
græsrum knyttet til de fire bygningsled.
Langs bygningsfacaden ligger en smal
bræmme med fliser og på voldene er der
plantet hvidtjørn. Alt sammen meget enkelt
og stærkt - det kunne betragtes som en
botanisk skulptur.

Haveanlægget blev udført efterår
1979-forår 1980, og så blev det.tid at vende
kasketten igen.

Der blev udarbejdet to skitser til botanisk
skulptur, som blev forelagt og drøftet i det
rådgivende udvalg for kulturelle anlig¬
gender.

Her besluttede et stort flertal sig for »Lyst¬
huset« med den begrundelse, at det var det

■ Situation plan, scale 1:600. 1. School and club
building. 2. Bank with hawthorn. 3. Botanical
sculpture »Summerhouse«. 4. Site of »Tablet«.

smukkeste. Et mindretal, bakket op af arki¬
tekten og kunstneren, fandt at »Tavlen« var
den mest ophidsende og mest kunstneriske.
Mindretallet billigede dog fuldt ud afgørel¬
sen bl.a. fordi »Lysthuset« vil have langt
større overlevelsesmuligheder i det robuste
skolemiljø.

Bygherren fulgte det rådgivende udvalgs
indstilling og der blev afgivet ordre på opfø¬
relsen af »Lysthuset«.

I Poul Frederiksens Planteskole i Nakskov

udvalgte vi fem store velformede Tilia to-
mentosa (ungarsk sølvlind) og i Vejenbrød
Planteskole blev der fundet tre store og fem
mindre halvkugleformede buskbom.

Plantearbejdet vil blive udført efterår 1980
og forår 81 af anlægsgartnermester Povl
Hansen, Boestofte. ,

Om kunstværket skal lykkes, afhænger
meget af Povl Hansens indsats, men arbejdet
kan ikke blive overdraget en mere erfaren
gartner. Lige efter første verdenskrig be¬
gyndte Povl Hansen sin anlægsgartneriske
karriere hos selveste Birger Errboe, og siden
da er mange botaniske skulpturer blevet for¬
met af hans hænder.

Efterskrift

At kalde en tæt krans af træer en botanisk

skulptur, er vi ikke alene om - se bare
Landskap nr. 7 - 1980 side 159, om Rådhus¬
pladsens kastanielund.

Men at fagfolk ikke er enige om skønheden
i denne konstruktion kan man få dokumente¬
ret i Willy F. Hansens nye bog »Træer i
byen«. På side 102 er et billede af fem birke¬
træer plantet i rundkreds med to meters
afstand, altså præcis efter samme formel som
i »Lysthuset«. Men i centrum er plantet
endnu en birk, og det er indlysende uheldigt.

Selvom »Lysthuset« ikke er behæftet med
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Botanisk skulptur »Tavlen«. Opstalt og plan, mål 1-200. 1. Rød tavle med
grønt og blåt (tegl, buksbom og lavendel). 2. Søjler med vedbend og

tobakspibeplante. 3. Græstæppe. 4. Tjørneplantning på jordvold.
■ Botanical sculpture »Tablet«. Elevation and plan, scale 1:200. 1. Red
tablet with green and blue (tiles, box and lavender). 2. Columns with ivy
and Aristolochia durior. 3. Grass lawn. 4. Hawthorn planting on the bank.

Botanisk skulptur »Lysthuset«, opstalt og plan, mål 1:200. 1. Lysthus af
højstammede store sølvlind. 2. Klippede buksbom. 3. Græstæppe. 4. Tjør¬
neplantning på jordvold.
■ Botanical sculpture »Summerhouse«. Elevation and plan, scale 1:200. 1.
Summerhouse of tall standard silver lindens. 2. Clipped box. 3. Grass lawn.
4. Hawthorn planting on the bank.

denne fejl forventer vi dog en anmeldelse fra
Willy F. Hansen for plante-plageri og for
trange pladsforhold.

»Træer i byen« er en værdifuld lærebog,
som alle gartnere, havekunstnere og land¬
skabsarkitekter skal læse. Udover det indi¬
skutabelt rigtige, der fremføres om plantning
og pleje af træer, indeholder bogen også
provokerende synspunkter på hvad der ikke
bør eller kan lade sig gøre med planter.

Endnu en gang har Willy F. Hansen lagt
op til en diskussion om skønhedsværdier.

Vi skal nok svare ham, hvis der kommer
en anmeldelse.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt, m.d.l.

Vurdering af
en botanisk skulptur
Af Willy F. Hansen
Det er en usædvanlig god ide at ønske en
botanisk skulptur til en skole. Og det glæder
mig, at jeg er blevet anmodet om at anmelde
denne skulptur. I ovennævnte »Træer i By¬
en« kan man på side 109 se, at emnet har
interesseret mig en del år.

Men det er en alvorlig sag, der ikke må

tages for højtideligt. Derfor låner jeg den
tidligere nævnte kasket, men jeg trækker den
helt ned over øjnene, nu skal der bladres i
hukommelsens forunderlige Verden.

Jeg ser klart, at jeg i en årrække - i Kbh.
Kom. Blomstergartneri - dagligt har set fire
store linde plantet i kvadrat med 2 meters
afstand, tit spurgte jeg mig selv, er det godt
eller skidt? Ville det ikke have været bedre
med eet træ?

Oftest så man kun kronen, idet skuret
dækkede for stammerne. I sommertiden
fremtrådte kronen som del af en kompakt og
regelmæssig kugleform. Om vinteren sås det
tydeligt, at det var fire træer, der stred for en
plads i solen.

Derfor kan jeg forudsige, at Kirstinedals-
skolens linde i løbet af nogle år vil fremtræde
som en halvkugle, og senere vil formen nok
blive lidt uregelmæssig. Formen fornemmes
som stabil, da den bæres af seks søjler. Jeg
mindes at have set diverse pavilloner i esti¬
merede haveanlæg, de skulle forestille temp¬
ler og var derfor af marmor, der er dyrt og
afstikkende. Dette trætempel vil blive smuk¬
kere, fordi det er levende. Det kunne selvføl¬
gelig kaldes for visdommens tempel, hår det
nu står på en skole. Nej, det er vel ikke der
visdommen erhverves. Lysthus er da et ud¬

mærket navn. Buxbomplanterne skal formo¬
dentlig gentage lindenes krumme flader, så
er der noget grønt at se på om vinteren.

Det er vel tilladeligt at fremkomme med
en nærliggende tanke. Til et lysthus hører
bænke. De kan placeres tre steder, i centrum,
og i to cirkelslag.

Lysthuset kan blive en pædagogisk pege¬
pind på mange måder. Hvis der nu ikke er
råd til bænkene, kunne børnene spare sam¬
men, lave loppemarked o.l.

Løvspring, blomstring og løvfald kunne
registreres på et bestemt alderstrin. Bladene
og træerne kunne tegnes, diverse insekter i
træet opspores. Man kunne indsætte et par
elektroder i barken og måle, hvorledes
modstanden i vækstlaget varierede i løbet af
året m.m.

Alt i alt må man erkende, at det er en

usædvanlig god ide at skabe en botanisk
skulptur, især ved en skole, hvor den aktuelle
kunst næppe siger børnene noget. Der er
uanede muligheder i dette begreb.

Disse linjer bør ledsages at et par billeder
af »rigtige« skulpturer i relation til trævækst.
Det ene billede viser samtidig, at tilbageskæ¬
ring mærker træerne for livet. Egetræet fra
Gentofte Rådhus bør ses på stedet. Et træ er
nu også pænt. Willy F.Hansen
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Til venstre: Omkring 1925 plantedes 4 Tilia xeu-
chlora, krimlind i Kbh. Kom. Blomstergartneri
med 2x2 meters afstand. Om sommeren dannede

de fire lind en typisk lindekrone. Et træ er dødt for
en del år siden. 1981. Træernes højde er 15,5 m.
■ Left: Around 1925, four Tilia xeuchlora, or

Hungarian silver lindens, were planted at inter¬
vals of 2 X 2 m. In summer the foliage formed a

single typical lime tree-top. One tree died a few
years ago. In 1981 the trees are 52 ft tall.

Til højre: Gladsaxe Rådhus 1981. Til højre ses en

skulptur af Robert Jacobsen. I trekanten, firkan¬
ten og cirklen er anbragt programmerede dyser,
der spreder vand, når mekanikken virker. R.J.
ønskede lindene bevarede. Af uoplyste grunde
blev lindene skåret kraftigt tilbage i ca. 1960.
Senere har stadsgartner Nicolaisen forsøgt at pyn¬
te på træerne, en vanskelig opgave, da træerne
ikke har gennemgående stammer, samt uens op-

stamningshøjde. Er træerne smukke? Burde de
fjernes eller erstattes med eet træ?
■ Right: Gladsaxe Town Hall 1981. On the right,
a sculpture of Robert Jacobsen. In the triangle,
square and circle, programmed jets capable of
sprinkling water are placed. Robert Jacobsen
wanted the lime trees preserved but, for unknown
reasons, they were severely pruned around 1960.
Later the borough parks officer, Nicolaisen, at¬
tempted to improve their appearance - a difficult
task, because the trunks were not straight
throughout their length and the branches had
been lopped to varying heights. Are the trees
beautiful? Ought they to be removed or replaced
by a single tree?

■ Below: Gentofte Town Hall 1981. An oak tree

planted after the war has been allowed to retain all
its branches right down to the ground. Giving the
impression of solidity and strength, it is a very
beautiful tree. In front of it a war memorial has

been placed. The tree and monument suit one

another, and form a single unit.

Nedenfor: Gentofte Rådhus 1981. En eg plantet
efter krigen har faet lov at bevare grenene helt ned
til jorden, virker derfor solidt, giver indtryk af
styrke, og man må erkende det er et meget smukt
træ. Foran egetræet er der placeret et mindesmær¬
ke for Frihedskampens ofre. Træ og monument
klæder hinanden, danner en helhed.
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Gårdrydninger i København
16 eksempler
Ulla Larsen/Malene Hauxner

Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole, Afd. for have og
landskab. DSR Forlag 1980, 73 sider, 49,25 kr.

Gårdrydninger i København er en beskrivel¬
se af, hvordan gamle gårde er omdannet til
nye lege/opholdsarealer. Samtlige 16 ek¬
sempler er beliggende i det indre Køben¬
havn, d.v.s. centrum, Østerbro, Nørrebro,
Vesterbro og Amager.

Alle eksempler er skåret over samme læst,
så de umiddelbart er lette at sammenligne. I
første afsnit fortælles, hvornår karréen om¬

trentlig er opført, tidspunkt for gårdsanerin¬
gen og hvem der har forestået saneringsar¬
bejdet. Endvidere er oplyst, hvor mange lej¬
ligheder karréen indeholder, gårdens størrel¬
se, m2 gård/m2 bruttoetageareal, samlede
anlægsudgifter, evt. udgifter for årlig vedli¬
geholdelse og hvem der forestår vedligehol¬
delsesarbejdet.

En masse konkrete og værdifulde oplys¬
ninger. Jeg ved ikke nok om gårdsaneringer
til at gennemskue, hvorfor man har udregnet
m2 gård/m2 bruttoetageareal. Har det noget
at gøre med fordeling af anlægsudgifterne ell.
div. tilskudsordninger? Umiddelbart synes
det mig mere nærliggende at have udregnet
m2 gård (friareal)/bolig. Så kunne man have
sammenlignet det med de krav bygningsreg¬
lementet stiller til størrelsen af nærrekreative
områder i nybyggeri, og måske faet et ind¬
tryk af, hvor mange gårdrydninger der end¬
nu mangler at blive realiseret. Måske kunne
man så også begynde at fundere over, hvad
man gør ved det. Nå, antal lejligheder og
gårdenes størrelse er jo i de fleste eksempler
opgivet, så kan man selv regne ud, hvis man
er interesseret i den side af sagen.

Oplysningerne om gårdsaneringernes
samlede anlægsudgifter fortæller nok ikke så
meget, når de er anført isolerede. Er det
landskabsarkitekten der er dyr, er der penge
at hente, hvis beboerne selv er med til at
projektere og anlægge, ell. er det belægnin¬
ger, planter, bænke og legeredskaber, der
koster? Anlægsudgiften sløres yderligere, når
det på bogens sidste side fortælles, at-den er
afhængig af, om projekterne realiseres efter
byggeloven ell. saneringsloven. Man burde
ved hvert enkelt eksempel have angivet, om
projektet er realiseret efter den ene eller an¬
den lov.

Andet afsnit af beskrivelsen er en kort
karakteristik af gårdene. Det fortælles, om
gårdene virker frodige, om de har et have¬
eli. parkagtigt præg, om de er pænt vedlige¬
holdt, om plantningerne giver gården identi¬
tet, om de er karakteriserede ved gamle«vær-
difulde træer, store legearealer og m.m.

Illustration fra »Gårdrydninger i København«.
Karrebebyggelse fra 30'erne. Ændringer foretaget
af Københavns kommune.

Jeg savner i dette afsnit en vurdering af
ideen bag de enkelte projekter. Er det lykke¬
des at realisere dpn? De fleste eksempler er
etableret for mere end 5 år siden. Er plant¬
ningerne lykkedes, og fungerer de efter hen¬
sigten? Det er som om forfatteren har be¬
stræbt sig på at være så objektiv som mulig
og bevidst undladt at vurdere. Jeg synes
ikke, at der er noget odiøst i at tilkendegive
sin mening, læseren behøver jo ikke være
enig med forfatteren. En vurdering af ek¬
semplerne kunne have givet bogen en ekstra
dimension og måske have givet anledning til
debat.

Beskrivelsen af hvert eksempel afsluttes
med en grundig registrering af belægningsty-
per, anvendte planter, udstyr og materialer.
De mange konkrete oplysninger beskrives
dejlig kortfattet, men alligevel fyldestgøren¬
de, klart og overskueligt sat op og let læse¬
ligt. Hver beskrivelse er suppleret med en
lille oversigtsplan, et eller to sort/hvide foto¬
grafier samt en plantegning af projektet med
angivne fotostandpunkter.

Alle oversigtsplaner er tegnet i samme
målestoksforhold, så man hurtigt far fornem¬
melsen af, om det er et lille eller stort gård¬
rum, eksemplet beskriver. Tekst, billeder og
planer supplerer hinanden godt. Alle projek¬
ter er gennemtegnede med samme streg og
signatur, så de umiddelbart er lette at sam¬
menligne.

I følge forordet er eksempelsamlingen ud¬
arbejdet til brug for undervisning i faget
landskabsplanlægning ved afd. for have og
landskab K.V.L. Målgruppen er altså pri¬
mært studerende, men den har bestemt også
interesse for landskabsarkitekter, der beskæf¬
tiger sig med udformning afnærmiljøet. I sin

o 10 10 10 40 >

■ Illustration from »Courtyard Clearance in
Copenhagen«. Block development from the 30's.
Alterations carried out by Copenhagen Munici¬
pality.

let tilgængelige form - bravo - kan den også
læses med udbytte af ikke professionelle, be¬
boere, der selv ønsker at tage del i planlæg¬
ningen.

Som registrering betragtet er Gårdrydnin¬
ger i København et grundigt og veldispone¬
ret arbejde, der har interesse for alle, der
beskæftiger sig med emnet.

Jens Hendeliowitz

Litteratur om sanering

Gårdsanering, råd og riktlinjer
Stockholms bygnadsnåmnd, nov. 1977.
Friarealer på Vesterbro. Rapport nr. 23
Linda Christensen. DTH 1979.

Forbedring af friarealer? Rapport nr. 27
Linda Christensen, DTH 1979.

God bostad 4, Bra miljo
Bostadsstyrelsen 1977, Stockholm.
Beboere under sanering
Jan Plovsing.
Socialforskningsinstituttet, 1976.
Bedre bykvarterer?
Poul Lyagers planlægningstegnestue 1977.

Saneringskvarterer i København
P.-H. Kuhl og Inger Koch-Nielsen, Social¬
forskningsinstituttet 1971.
Lov om sanering af 3.juli 1975.

Byggelov af 26.juni 1975 med ændring af
28. april 1976.
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Indlæg . Noter

Samarbejde er løsningen
I Landskab nr. 1, 1981 side 17 efterlyser
Gunver Vestergaard og Lars Borgen »gode
forslag til på hvilken måde og med hvilke
midler vi forbedrer kendskabet til vort fag¬
område og udbygger respekten for vor fagli¬
ge kompetence.«

I samme nummer side 20 svarer B. Bose¬

rup bl.a. på min kritik af motorvejsbeplant-
ningen mellem Skanderborg og Århus i rela¬
tion til høstkonferencen 1980. Og jeg synes
netop dette projekt er et udmærket eksempel
på vor situation.

Hårdt sat op er sagen jo netop, at her har
vi en overordnet planlægger der anviser de
overordnede linier, i øvrigt dygtigt gjort,
bl.a. med anvisning af plantearealer.

Så har vi en, ja jeg ved ikke, hvad han skal
kaldes i denne situation, men en planlægger,
der udfører arbejdsbeskrivelsen, plantepla¬
nen og står for tilsynet med arbejdets udfø¬
relse. Til slut har vi pleje- og vedligeholdel-
sesgartneren, der, som vi hørte i Skander¬
borg, næsten uden midler og helt uden anvis¬
ning skal forsøge at få noget ud af de to
foregåendes anstrengelser.

Hvor er sammenhængen? Ja, jeg tror des¬
værre, at der ingen er. Vi kan ikke grave os
ned inden for vores specielle opgaver og ikke
interessere os for helheden.

Udadtil vil resultatet altid, i hvert fald i
mange år, fremstå som noget forhutlet noget,
som almindelige mennesker kun kan opfatte
som misbrug af midler.

Man kunne også stille spørgsmålet, hvor¬
for naturen ikke selv måtte sørge for planter¬
ne? Tidsmæssigt ville der da ingen forskel
være.

Jeg forstår heller ikke, at B. Boserup uden
videre smider Plant og Plej væk. P. og P.
stiller jo ingen betingelser, men anviser at
mange forhold skal beskrives. Bl.a. anfører
P. og P., at der altid bør følge en plejeanvis¬
ning med et projekt. Hvordan ser den ud?

Større samarbejde i hele den grønne sektor
er altså mit svar på efterlysningen af gode
forslag.

Og så kan jeg ikke lade være med også at
anvise en model for dette samarbejde. Sven¬
skernes Movium - sekretariatet, som for
godt et år siden blev omtalt i Landskab, er
efter min mening lige sagen.

Lad os komme i gang.
Konsulent cand.hort. Jens Krarup Nielsen. Lands¬
foreningen Danske Anlægsgartnermestre.

Prisopgave:

Ny rolle for deri fysiske planlægning?
Med en førstepræmie på 25.000 kr., en sam¬
let præmiesum på 75.000 kr. i en prisopgave
vil Dansk Byplanlaboratorium fremkalde bi¬
drag til en debat om nye opgaver og nye
vilkår for den fysiske planlægning.

Som begrundelse for udskrivningen af
prisopgaven nævner Byplanlaboratoriet, at
en debat om planlægningens nødvendighed
er overflødiggjort af, at der planlægges på en
lang række områder. Samtidig er både vilkår
og opgaver for planlægningen under hastig
omdannelse, og Byplanlaboratoriet ønsker
sig derfor besvarelser, der belyser, hvori de
nye vilkår og opgaver består, og hvordan de
viser sig på både det offentlige og det private
område.

Specielt ønskes belyst, hvad disse ændrin¬
ger betyder for kommune-, region- og lands¬
planlægning.

I betingelserne for prisopgaven stilles de
besvarende frit med hensyn til den form, der
anvendes, blot skal besvarelserne kunne for¬
stås af ikke fagfolk.

Af præmiesummen på 75.000 kr. skal
25.000 anvendes til en førstepræmie og yder¬
ligere 50.000 kr. til præmier eller indkøb.

Dommerkomiteens syv medlemmer er
cand. polit. Henrik Christoffersen, arkitekt
Peder Boas Jensen, civilingeniør Carl
Nielsen, arkitekt Grete Plesner, cand. mag.
Hanne Severinsen, cand. psyck. Bente Ørum
og landinspektør Niels Østergård.

Resultatet offentliggøres den 13. novem¬
ber 1981 i forbindelse med Dansk Byplanla¬
boratoriums 60 års jubilæum den 18. novem¬
ber 1981.

Prisopgaven finansieres af Kreditforenin¬
gen Danmark, Sparekassen SDS, Eilschou
Holms legat, V. Mallings legat og Dansk By¬
planlaboratorium.

Den officielle tekst til prisopgaven får hos
Dansk Byplanlaboratorium, Tordenskjolds¬
gade 10, 1055 København K, tlf.
(01) 137281.

S.A.Hansen 1912-1981
Stadsgartner S. A. Hansen er død, 69 år
gammel.

SA trak sig, efter 34 års virke ved Lyngby-
Taarbæk Kommune, tilbage den 1. septem¬
ber 1980, og han nåede således ikke mere
end i et halvt år at nyde den nye tilværelse,
han havde planlagt så grundigt.

SA var gartnerelev fra 1928 til 1933 og
afsluttede uddannelsen med et 5 måneders

skoleophold på Vilvorde og et halvt års stu¬
dieophold i England. Fra 1933 var han an¬
lægsgartnermedhjælper i private firmaer, og
fra 1934 til 1938 ansat ved Københavns

Kommune, fra 1938 til 1941 studerende ved
KVL og herefter til 1946 ansat på stadsgart¬
nerens kontor i Københavns Kommune, si¬

deløbende med at han var hospitant på
Kunstakademiet. Fra l.juni 1946 blev han
ansat i en nyoprettet stilling som parkassi¬
stent ved Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra
1947 med titel af kommunegartner og fra
1964 med titel af stadsgartner.

Helt fra sine unge dage var SA aktiv i
foreningsarbejde. Han var formand for Fore¬
ningen af yngre Havearkitekter fra 1944 til
1946 og medstifter og formand for Stads- og
Kommunegartnerforeningen fra 1955 til
1971, en periode, der havde stor betydning
for den placering, stads- og kommunegart¬
nerne i dag nyder i forbindelse med vareta¬
gelsen af den kommunale parkforvaltning.
SA var medlem afDHs bestyrelse fra 1968 til
1970.

Han nød stor anerkendelse inden for faget
og har bestridt adskillige faglige tillidshverv,
var censor ved Landbohøjskolen, medarran¬
gør og dommer ved udstillinger m.m.m.

Men SA var mere end det.
Han udviste i alle menneskelige forhold en

stor forståelse og imødekommenhed, og de
mange mennesker, som han kom i forbindel¬
se med, har alle nydt godt afhans udadvend¬
te natur og store menneskelighed.

Fra sin barndom var han begejstret for
naturen og han havde evnen til at se de
mange forskellige muligheder, der lå i arbej¬
det med planter. Gennem sit lange virke i
Lyngby-Taarbæk Kommune fik han realise¬
ret mange opgaver inden for begrebet »park¬
politik«. Han har, i en kommune, som fra
naturens hånd er begunstiget med grønne
områder, formået at udbygge og værne dette
for eftertiden, samtidig med, at han formåe¬
de at præge byudviklingen med markante
grønne islæt. Vi er mange, der vil mindes SA
når de 2.861 plataner på Lyngby-Taarbæk
Kommunes veje og pladsen springer ud
hvert år. Men han arbejdede også meget
med detaljen i naturen - f.eks. den rigtigt
placerede bænk, samt detaljerne i byplej en -

træer, blomster, belægninger. Han arbejdede
med særlig kærlighed for anlæg af koloniha¬
ver, som for ham var en bekræftelse af men¬
neskets glæde ved at dyrke planter. Istand¬
sættelsen af parken ved Sophienholm var for
SA en stor udfordring og det var nok også
den opgave, som han følte mest for.

SA var trofast mod sit fag, engageret i sit
virke i Lyngby-Taarbæk Kommune, og en
inspirerende kollega med sin store menne¬
skelighed og sit lyse livssyn.

Han valgte efter moden overvejelse at
stoppe sit virke i Lyngby-Taarbæk Kommu¬
ne den 1. september 1980 og havde tilrette¬
lagt den næste epoke i sin tilværelse.

SA har brugt sig selv i sit virke og tilværel¬
sen for os andre er blevet beriget herved.
Han havde fortsat et stort livsmod og hans
pludselige død forekommer således næsten
uforståelig - sværest naturligvis at bære for
hans efterladte — men også for os venner og
kolleger er hans alt for tidlige død et stort
tab.
Søren Bjerregaard, stadsgartner Lyngby-Taarbæk
Kommune.
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Summary
Søllerød Nature Park

by Sonja Høgild
In 1941, the architect Palle Suensen bought
Rygård in Søllerød and, during the period
up to 1958, he acquired the surrounding
areas. Thus began a piece of planning which
resulted in one of the finest natural parks in
Greater Copenhagen. Part of the area was
laid out for grazing, at the same time as the
entire area was made accessible to the pub¬
lic. A stroll in the park would reveal big
white cows in green meadows, interdispersed
with shining lakes. Existing oaks, beeches,
chestnuts and hawthorn were made to em¬

phasize the contours of the landscape, either
singly, in groups or as hedges.

During the 1970's the Foundation for
Buildings and Landscape Culture, which
had acquired the lease of the park, asked
Edith and Ole Nørgård to elaborate a plan
which was to create a prototype for the
tracing of roads and paths, delimitation of
building and towns, care of the vegetation
and other landscape elements in the land¬
scape.

The endeavours of the Foundation,
coupled with expert administration of the
daily running and the general plan as guide
for future development, should on the face of
it have been able to safeguard the park and
provide a model for the planning of recrea¬
tive areas.

Unfortunately, however, the subsequent
story resembles a nightmare. Due to struc¬
tural changes within the Foundation, it was
obliged to sell Rygård and give up the lease
of the associated areas, and the Department
of Woods and Forest was asked to take over

the daily administration of the park.
Within the run of a few months after the

takeover, most of the grassed area had been
ploughed up; the cattle disappeared and the
hedges were removed. This naturally
aroused a storm of protests from the general
public.

Slum Clearance and Town Renovation

by Lone van Deurs
During the past ten years the question of
slum clearance has been hotly debated,
largely as the result of conditions in the
centre of Copenhagen or in the neighbour¬
hood of the bridges. Not until the second half
of the decade, however, was this converted
into practice.

Nowadays, slum clearance and town reno¬
vation is in full swing all over the country,
and considerable sums have been set aside
for the purpose.

The Ministry of Housing's circular of 4th
December 1975 sets forth some guiding lines
for the renovation of open spaces and court¬
yards: these should be kept as simple as
possible, to give the impression of re-creating
green open spaces and enclosed areas.

According to the law, the wishes of the
residents themselves must be taken into con¬

sideration. Clearance proposals, including
those for the improvement of open spaces,
must be made known to all the owners and

tenants, who then have the right to comment
on the proposed changes.

The projects themselves should contain a
clear exposition of the possibilities for varia¬
tion and development. At the same time, the
planner must be capable of interpreting
these ideas, of inspiring the residents and
encouraging them to make full use of these
open spaces.

Within the next few years, jobs concerned
with the improvement of open spaces will
present a challenge to the landscape archi¬
tect and provide the profession with new
impulses.

The »Austerity« Courtyard
by Erik Olaf Holst
Since the beginning of the 70's, Edith and
Ole Nørgård's drawing office has been work¬
ing on plans for courtyard clearance in dense¬
ly built-up areas in Copenhagen. -According
to the slum clearance laws, a modest court¬
yard may be handed over to the residents
free of charge following renovation. Future
maintenance and running costs will be in¬
cluded in the rent. It is to be hoped that the
residents will regard these as their own and
make full use of them on their own terms.

In the case of »Turegården« in the Nan¬
sensgade district, the residents have been
presented with various proposals for the
courtyard, involving varying degrees of de¬
molition.

The courtyard has been provided with
slightly more private gardens where initia¬
tives might quite naturally arise.

In Vesterbro block 4, a very small block,
some of the front buildings were in such a
bad state of repair as to necessitate demoli¬
tion. Although it would have been better to
preserve this row in its entirety, demolition
has resulted in better lighting conditions for
the rest of the block.

An area for play and ball games has been
established, also suitable for a winter skating
rink. It has not proved possible to operate
with private gardens, but it is proposed to
lay out allotment gardens for the residents.

Improving Open Spaces in Århus
by Erling Stadager and Søren Bisgaard
As the result of a report on town renovation
issued by the Council for Building Develop¬
ment in 1977, the latter, in co-operation with
Århus Municipality, decided to go ahead
with a project for Frederiksbjerg Vest in
Århus. This consisted of proposals for dis¬
trict and block renovation, improvements to
buildings as well as estimations as to how
these improvements would affect rents.

It was estimated that courtyard improve¬
ments would cost about .40 crowns per m2
floor space - amounting to an increase in
rent of about 300 crowns a year for the
average household. This compares with 400
crowns per m2 to insulate and fireproof a

property, or 1,000 crowns per m2 to knock
flats into one and establish new kitchen and
bathroom.

Since the expenses incurred in courtyard
improvement represent only a small part of
the total cost of town renovation, and the
resulting improvements to the environment
are to the advantage of many, it seems
reasonable to advocate courtyard improve¬
ment as the first stage of town development.

Selective Clearance of Block

in Århus Centre

by Uffe Wainø
In connection with a nation-wide slum

clearance investigation in the 1950's, Århus
Municipality elaborated a plan for the clear¬
ance of Fænøgade block. This was never
realized, however, and the final plan,
amended as the result of resident partipa-
tion, is now to be executed.

A north to south running communal area
for play and outdoor living is to be estab¬
lished, with direct access from all the
grounds.

Fænøgade itself, which intersects the
block, is to be used for resident parking, and
ramps necessitating careful driving will be
established wherever it crosses the footpaths.
Tree planting is to take place at an early
stage, employing relatively large trees.

The transition from private ground to
communal area consists partly of hedges and
partly of fencing linking up with the existing
sheds. The latter may be used either private¬
ly or collectively — for storage or block ac¬
tivities.

A Botanical Sculpture
by Andreas Bruun
An architect acquires the fantastic idea of
decorating the grounds of a new school with
a botanical sculpture. The idea is accepted,
the chosen artist, approaced. After some re¬
flection the artist writes as follows:

»A botanical sculpture can be anything
from a French parterre to a sculpture of
clipped yew familar from English topiary
work. It can be a peristyle of espalier labur¬
num or a particularly decorative herbaceous
border.

»No matter what type of sculpture is cho¬
sen it will not be able to stand alone, di¬
vorced from the surrounding garden layout -
perhaps entirely lacking planned surround¬
ings.

»In other words, the sculpture ought to
represent a distinctive, interesting detail
forming part of its surroundings. The botani¬
cal sculpture must therefore be designed on
the basis of an overall view of the entire

garden layout.
»Briefly, the garden plan and sculpture

should be designed as one, and the sculpture
realized only when one can be sure that the
garden layout is going to keep pace with it.«

The master builder got the message, and
the artist was asked to put his hand to land¬
scape architecture.
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Parkvæsenet i Aalborg
2 lederstillinger

To stillinger som ledere under parkvæsenet i Aalborg
kommune søges snarest besat. Arbejdsområdet omfatter -
for den ene leders vedkommende tilsyn med og vedligehol¬
delse af parker, idrætsanlæg, skove og campingpladser
m.v. - og for den andens vedkommende planlægning,
projektering, tilsyn, anlægsopgaver, udarbejdelse af pla¬
ner, såvel æstetiske som tekniske, overslag samt budget¬
ter og regnskab.

Bégge ledere vil blive pålagt den til deres afsnit hørende
sagsbehandling.

Lederne forudsættes herudover internt at have tilsyns- og
ledelsesopgaver overfor ansatte med hensyn til anlægs-
og vedligeholdelsesarbejder og et snævert samarbejde
med de øvrige afdelinger inden for parkvæsenet.

Eksternt forudsættes lederne at indgå i et nært samarbejde
med kommunens øvrige forvaltningsgrene.

Stillingerne kan søges af personer med afgang fra Den
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, fra een af sta¬
tens arkitektskoler (landskabsafdeling) eller lignende ud¬
dannelse.

Til bestridelse af stillingerne vil det være nødvendigt at
have særdeles gode faglige kvalifikationer. Desuden må
vedkommende have evner til samarbejde. Indadtil vil der
være behov for gode lederegenskaber, og udadtil - overfor
byens borgere - for en smidig og saglig sagsbehandling.
Stillingerne forudsættes lønnet efter overenskomst mellem
ansøgeres faglige organisation og Kommunernes Lands¬
forening. § 1, stk. 2-tillæg kan forventes ydet efter forhand¬
ling mellem Kommunernes Landsforening og den faglige
organisation. Der vil blive ydet kørselsgodtgørelse efter de
herom ved kommunen gældende regler.

Skriftlig ansøgning med udførlige oplysninger om tidligere
beskæftigelse, der om ønsket bliver behandlet fortroligt,
bedes inden 15. april 1981 indsendt til Aalborg kommunes
parkvæsen, Vesterbro 18,9000 Ålborg.

Robust og justerbart

opbindingssystem

pecialplanteskole for
roduktion og salg

planter til anlægs-
nere, landskabs-

rter og
Tentlige myndigheder.

De er altid velkommen til
at aflægge os et ipH
besog samt rekvirere
vore kataloger og
brochurer uden beregn!
VI står altid gemeUMH
til Deres disposition med
afgivelse af tilbud.

5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl. 7-15.30 eller efter aftale.

Der skånerde unge træer
Det helt perfekte opbin¬
dingssystem til hei-
stertræer. Fremstillet i
gummi med en kraftig
afstands»pude«, der
sikrer skånsom opbind-
ing af unge træer og
nem justering i opbind-
ingsperioden. Passer til
pæle 4-6 cm eller 6-8
cm og stammediameter
på op til 35 mm. Båndet
kan også leveres uden
afstandsklods (f.eks.

anvendelse af flere
pæle pr. træ),
system der er lidt dy¬

rere nu - men meget bil¬
ligere i det lange løb.

Husk - vi leverer stadig opbindingspæle - afdrejede
og trykimprægnerede - med eller uden spids -1

• ønsket længde og dimension - samt cylindrisk
afdrejede pæle til f.eks. palisadevægge,

fodhegn, lege-redskaber o.s.v.
Ring og få et godt tilbud

» - eller specialbrochure hos

INDUSTRI
Vejlevej. 7330 Brande . tlf. (07) 18 10 88
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Fiskeværet i Nusfjord, Flakstadøya i Lofoten.

Bygget i Norge
BIND 1

En arkitekturhistorisk beretning
skrevet og tegnet av

Odd Brochmann fortæller i ord og billeder om norsk byggeri, fra de ældste spor af
jernalderens huse og i dette første bind frem til det 17. århundredes byer og
bygninger. Det er ikke nogen traditionel arkitekturhistorie, men snarere en kul¬
turhistorie, fortalt med udgangspunkt i de menneskeskabte, fysiske omgivelser,
hvor mennesker har udfoldet sig i arbejde og fest.

Livsvilkårene i Norge har været andre end i Danmark, og det afspejles i bygnin¬
gernes regionale særpræg. Norsk træarkitektur er enestående i sin originalitet og
rigdom.

Men norsk byggeri afspejler også sine steder det kulturelle samkvem, der i
århundreder har været mellem Norge og Danmark.

Odd Brochmann er lige så kendt af danske som af norske læsere for sin fortælle¬
evne. Bogen er skrevet på et let læseligt norsk. De flere hundrede illustrationer er
alle tegnet af Odd Brochmann. Der er miljøskildringer, pålidelige beskrivelser af
bygninger og bygningsdetaljer, teknisk betonede planer og snit, rekonstruktioner
og gendigtninger af de oprindelige miljøer. Odd Brochmann befolker ofte sine
tegninger med mennesker i situationer, som de kunne have fundet sted, da
bygningerne blev opførte.

Bogen er den første, samlede fremstilling af norsk byggeris historie. Opmærk¬
somheden er i lige så høj grad rettet mod det almindelige, anonyme hus, huset på
landet, i bjergværksbyen og i fiskerlejet som mod det offentlige og det monumen¬
tale byggeri, illustrationernes grafiske kvalitet gør bogen til en enestående publika¬
tion i Norden.

Bogen er udgivet med støtte af Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.
Bygget i Norge - 1. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1979. 310 sider, illustreret.

Indbundet, pris kr. 172,45
Bygging av stavkirke i to stadier. Distribution i Danmark: Arkitektens Forlag. Nyhavn 43. 1051 København K.
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Larsens Plads
Udtalelse fra DL om Larsens Plads

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formål har som

donation overdraget Larsens Plads udformet
som park til Staten og Københavns
kommune.

Til imødekommelse af donationen vedtog
Københavns kommune i april en lokalplan
for området.

Det parkprojekt, som det gennem pressen
blev tilkendegjort, at fonden havde indbefat¬
tet i sin donation, og som er muliggjort ved
lokalplanen, giver anledning til betænkelig¬
hed ved kommunens anvendelse af lokal¬

planinstitutionen.
Uden at give borgerne oplysning om, hvad

forslaget drejer sig-om, vedtages en ramme¬
lokalplan, hvorved nærmere lokalplanlæg¬
ning for arealet kan undgås. Hertil kommer
kommunens, Hovedstadsrådets og statens

Landskab udkommer med nr. 1-8 om året.

ISSN 0023-8066

laden stå til i hele det samlede spørgsmål om
Københavns Havns fremtid jvf. f.eks. place¬
ringen af Udenrigsministeriet på Asiatisk
Plads og rederiet A. P. Møllers hovedsæde
ved Toldboden.

Efter donationen er Københavns kommu¬
ne blevet anmodet om tilladelse til nedriv¬

ning af pakhusene på Larsens Plads, således
at projektet kunne komme til udførelse. Va¬
retagelsen af nedrivningen pålagde et flertal i
Københavns borgerrepræsentation byplan¬
borgmesteren. Nedrivningen er udført og har
efterladt et umådeligt hul i havnesilhouetten.

Hvad der hidtil er offentliggjort antyder at
skitseprojektet, beklageligvis, ikke indehol¬
der den ønskelige kunstneriske fornemmelse
for arealets byplanmæssige og landskabelige
relation til Frederiksstaden, havnefronten og
byen iøvrigt.

Larsens Plads er med sit naboskab til

Amalienborg, som del af den oprindeligt
planlagte Frederiksstad (hovedaksen: Mar¬
morkirken - Larsens Plads med Amalien¬

borg som midtpunkt) og som 'del af hoved¬
stadens havnefront et nationalt anliggende,
som det er uforsvarligt at afgøre alene på
privat og kommunalt plan.

Larsens Plads som park er på sin vis et
fremskridt frem for 100 ejerlejligheder og
erhvervsbebyggelse, som Københavns kom¬
mune ellers havde åbnet mulighed for før
donationen.

I sagen bør det påskønnes at fonden har
forhindret nybebyggelse på Larsens Plads.
Og det bør påskønnes, at kommunen har
opgivet sine tanker om bebyggelse.

DL's styrelse vil med dette anmode om at
der, hvis der overhovedet kan åbnes mulig¬
hed herfor, snarest udskrives og afholdes en
international idékonkurrence om pladsens
udformning, eventuelt sammenholdt med en
konkurrence til løsning af den samlede hav-
nefrontsproblematik. Afholdelsen burde ske i
samarbejde mellem Staten, Hovedstadsrå¬
det, Københavns kommune og relevante fag¬
organisationer (bl.a. Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplan¬
læggere og Danske Arkitekters Landsfor-
bung), og i spørgsmålet om Larsens Plads
tillige i samarbejde med A. P. Møller og Hu¬
stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formål.

Styrelsen/Foreningen af danske
landskabsarkitekter
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Konkurrencer
Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬

get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalen (almindelig
ekspeditionstid ca.6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer
Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er
tidsbegrænset, men kontakt- og/eller fotokopier
kan købes.

Konkurrence om

Handicapegnet Byfornyelse
I samarbejde med Danske Arkitekters Landsfor¬
bund indbyder Boligudvalget for bevægelseshæm¬
mede til en offentlig idékonkurrence om forslag til
velegnede adgangsforhold og hensigtsmæssige lej¬
lighedsplaner i etageboliger, som imødekommer
de bevægelseshæmmedes særlige behov.

Det er konkurrencens formål at fremkalde for¬

slag til løsninger på de problemer, der i forbindel¬
se med byfornyelse eller modernisering alt for ofte
efterlades uløste. Det drejer sig især om egnede

adgangsforhold samt tilvejebringelse af køkkener
og bade- og toiletforhold, der er egnede for alle.
Hertil kommer såvel inden for som uden for etage¬

boligejendommen indretning af de nødvendige
fællesfaciliteter og forsyningsmuligheder. Der vil
blive lagt vægt på, at forslagene bygger på en
rimelig økonomi i henseende til anlæg og drift
målt i forhold til den opnåede funktionsværdi.

Konkurrencens nærmere grundlag og betingel¬
ser er beskrevet i et særligt program. Programmet
vil man kunne lå ved henvendelse til Danske
Arkitekters Landsforbunds Konkurrencesekretari¬
at, Bredgade 66, 1260 København K eller Bolig¬
udvalget for bevægelseshæmmede.

Konkurrencen er udskrevet pr. 12.5.1981. For¬
slag skal indleveres senest 25.8.1981. Derefter fo¬
retages bedømmelse og offentliggørelse af resulta¬
tet sker 15.9.1981. I ugen derefter udstilles alle
forslag.

Til at forestå bedømmelsen er udpeget dommer¬
komité, hvortil er indbudt deltagere fra boligmini¬
steriet, Kommunernes Landsforening, Almennyt¬
tigt Byfornyelses- og Saneringsselskab, Sanerings-
og Byfornyelsesselskabet af 19.3.1970, Danske Ar¬
kitekters Landsforbund og Boligudvalget for be¬
vægelseshæmmede.

Samlet præmie- og indkøbssum udgør kr.
150.000,-. Dette beløb samt tilskud til dækning af
omkostninger er stillet til rådighed af Sparekassen
SDS.

Nærmere om litteratur o.s.v. fas ved henvendel¬
se til Boligselskabet for bevægelseshæmmede,
GI. Mønt 12, 3. sal, 1117 København K.

Dansk Byplanlaboratoriums
prisopgave
Offentlig prisopgave med titlen »Nye opgaver.
Nye vilkår. Hvad er fysisk planlægnings rolle«.
Samlet præmiesum 75.000 kr., heraf 1. præmie på
25.000 kr. Besvarelser skal senest 15. september 1981
være afleveret til Dansk Byplanlaboratorium, Tor¬
denskjoldsgade 10, 1055 København K; herfra
rekvireres iøvrigt program, telefon (01) 13 7281.
(NB: Program fas ikke i DAL).

Landskab og typografkonflikten
Landskab nr. 2 1981 var trykt i en kvalitet, som lå
langt under normal standard. Forklaringen er
den, at konflikten på bogtrykkerierne startede
samme dag, som Landskab gik i trykken. Redak¬
tøren beklager meget, og læserne bedes undskylde.

Konflikten har naturligvis også forsinket udsen¬
delsen af Landskab nr. 3 1981, som skullde være

udkommet midt i maj.
For at sikre, at abonnenterne, når året er omme,

hal- faet en fuld årgang af Landskab, er tidsplanen
for 1981 revideret således:
4/81 stof afleveres 1.6. udkommer 3.-7.8.
5/81 stof afleveres 15.7. udkommer 14.-18.9.
6/81 stof afleveres 7.9. udkommer 26.-30.10.
7+8/81 stof afleveres 7.10. udkommer 19. dec.
1/82 stof afleveres 7.12. udkommer 22.-26.2.1982

Kortere indlæg og notestof kan normalt nå at
komme med blot det er indleveret ca. 3 uger før
Landskab udkommer.

Landskab 7+8 udgives som dobbeltnummer i
anledning af DL's 50 års jubilæum.

hags i
lANEBY SWEDEN |

En gunga gor ingen lekplats

AB HAGS MEKANISKA
Box 185, 578 00 ANEBY, Tel 0380/404 30

En kal yta mellan bostadshusen blir ingen riktig lek¬
plats bara for att man skaffar genomtånkta lekredskap.
Det år forst når lekplatsen delas in i "rum" - med
pergolor och gronska - som miljon får liv, blir stimu¬
lerande och utvecklande. Den riktiga utrustningen kan
vi stålla upp med - produkter, som ansluter sig till

och kompletterar miljon. Såkra redskap som
håller. Minst lika viktigt år att vi har många års
erfarenhet av hur man loser den totala lekmiljon.

LGsningar som år
utvecklande for
barnen och tanke-

våckande for den
som ska skapa nya

lekmiljoer. Tala gårna
med oss om gungan. Och
ånnu hellre om lekmiljon.
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Perspektivtegning af A. P. Møller-fondens projekt til Larsens Plads. Ledsa- ■ Perspective drawing of A. P. Møller Foundation's project for Larsens Plads,
gende pressemeddelelsen fra rederiet. which accompanied the shipping company's press release.

Larsens Plads A. P. Møller-fondens gave til Staten
og Københavns kommune
Pressemeddelelse fra A. P. Møller-fonden

Efter forudgående konsultation med Stats¬
ministeren og Overborgmesteren og efter at
have modtaget deres positive reaktion er¬
hvervede A. P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal i februar 1980 Larsens Plads i det

øjemed efter nedrivning af samtlige derpå
eksisterende bygninger at omdanne arealet
.til et parkanlæg for offentligheden, som efter
færdiggørelsen vederlagsfrit ville blive skæn¬
ket Staten og Københavns Kommune i fælles
eje.

Allerede den 21. marts 1980 ansøgtes om
nedrivningstilladelse, idet sigtet var, at par¬
ken skulle færdiggøres inden udgangen af
1981. Tilladelsen foreligger endnu ikke.

Med hensyn til parkens udformning rette¬
des henvendelse til internationalt anerkendte

parkarkitekter, og det besluttedes at indgå
aftale med den belgiske have- og parkarki¬
tekt Jean Delogne om den videre udform¬
ning.

Foto af det således udarbejdede ved¬
lægges.

Der er lagt vægt på at skabe et åbent
anlæg, der vil tilskynde offentligheden til at
benytte parkens og havnepromenadens re¬
kreative muligheder, men samtidig er der
lagt vægt på at bevare symmetrien om den
akse, der går fra Frederikskirken gennem
Amalienborg til havnen, og på at parken vil
harmonere med den omkringliggende bebyg¬
gelse ikke mindst Amalienborg.

Mod Toldbodgade vil der, også for at
dæmpe trafikstøjen i parken, være en af¬
skærmning i form af en rampe, hvorpå der
kan spadseres. Rampen fører i hver ende af
parken til en repos, der giver udsigt over
havnen og parken. Mellem rampen og Told¬
bodgade plantes lindetræer.

Op mod Det blå Pakhus etableres en
hårdt tiltrængt busholdeplads, og der vil i
tilslutning til denne blive indrettet offentlige
toiletter.

I midten af parken vil være et springvand,
i hver af enderne et vandfald. Pladsen i
midten vil blive brolagt i mønster gentaget
fra Amalienborg Slotsplads, og noget lignen¬
de vil blive tilfældet på gangene omkring
parkens bede.

Det iøvrigt lave og åbne parkanlæg marke¬
res med ialt 8 granitsøjler.

Ved havnepromenaden etableres anløbs¬
bro blandt andet for Københavns Havns

motorfærge.
Anlægget kan iøvrigt siges at fuldføre Fre¬

deriksstaden som oprindeligt tænkt af hof¬
bygmester Nicolai Eigtved omkring 1750.
Eigtveds plan var, at der i forbindelse med
Frederikskirken og Amalienborg skulle an¬

lægges tre åbne pladser. Imidlertid lykkedes
det kun at etablere Kirkepladsen ved Frede¬
rikskirken og Amalienborg Slotsplads. Den
ønskede åbne plads ud-mod havnen fik man
ikke gennemført.
Dateret 20.3.1981

Vurderinger af projektet
Efter godt et års ventetid er det nu afsløret,
hvordan A. P. Møller-fonden tænker sig Lar¬
sens Plads udformet.

Fondens plan blev offentliggjort 20. marts
i år i form af en pressemeddelelse bilagt en
perspektivtegning visende parkanlægget fra
vandsiden.

Perspektivtegning og pressemeddelelse
gengives her.

Landskab har bedt en række fagfolk om
deres kommentarer til projektet.

Kommentaren fra Sven-Ingvar Andersson
er tidligere bragt i Berlingske Tidende den
21. marts samtidig med pressemeddelelsen
fra rederiet.

En udstillingspark
Af Sven-Ingvar Andersson
Efter at have fået forevist den perspektiviske
tegning af projektet lægger jeg i første om¬
gang mærke til en række positive bestræbel¬
ser: Det forekommer værdifuldt, at Frede¬
riksstadens tværakse er fastholdt, at anlæg¬
get er begrænset af pavilloner til siderne, og
at anlægget forbindes med en trappe ned til
vandet.

Men det almene indtryk er, at området
har fået for meget karakter af have, og at det
i for ringe grad vil fremtræde som den plads,
der kunne spille sammen med Amalienborg
Slotsplads og havnen.

Formsproget forekommer meget usikkert.
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Det minder om udstillings-parker fra år¬
hundredets begyndelse. Formen svarer til
det stade, hvorfra dansk havekunst udvikle¬
de sig til den internationale anerkendelse,
den nyder i dag. I øvrigt er planen alt for
detaljeret i forhold til anlæggets funktion og
til den åbne beliggenhed ved vandet.

Jeg finder ikke, at man bør stille sig til¬
freds med dette resultat.

I sin tid - dvs. for godt 200 år siden -
betød Salys rytterstatue af Frederik V på
Amalienborg Slotsplads en vældig inspira¬
tion for dansk billedhuggerkunst. Man kun¬
ne have håbet, at udenlandsk medvirken ved
udformningen af Larsens Plads kunne have
bragt tilsvarende inspiration til vor tids
plads-arkitektur i Danmark. Men man må
konstatere, at denne forventning langt fra er
indfriet.

Projektet viser, at opgaven er så vanskelig,
at det var værd at bruge tid og kræfter på at
få sagen belyst ved hjælp af en international
arkitektkonkurrence - ikke mindst i betragt¬
ning af stedets overordentlige betydning.

Efter min opfattelse stiller ingen anden
plet i Danmark så store krav. Larsens Plads
burde udformes som et kys mellem Køben¬
havn og Øresund.
Sven-lngvar Andersson, professor,landskabsarki¬
tekt m.d.l., Kunstakademiet.

Udtalelse om Larsens Plads

Af Sven Hansen

Min baggrund for at vurdere det fremlagte
forslag er alene planer offentliggjort i pressen
— og disse planer var vanskelige at tolke. En
evt. forkert udtalelse herfra vil således delvis
være en følge af manglende offentlighed i
denne sag.

I fortsættelse af hvad der tidligere er sagt i
denne sag - nemlig, at man kan glæde sig
over den smukke tanke, der ligger bag gaven
— må man også glæde sig over, at det gennem
det fornemme byarkitektoniske element, ak¬
sen Frederikskirken, slot og slotsplads, fort¬
sat er muligt at se og mærke, omend i noget
sløret form, Københavns tilknytning til van¬
det, det vand som byen skylder sit navn og
sin eksistens.

Mpn at tro, at Eigtved nu har fået sin
plads er ikke rigtigt. Den viste plan er en
have og ikke en plads.

I planforslaget er det tilsyneladende for¬
søgt - gennem parkens belægningsmønster -
at opnå sammenhæng mellem denne og det
»enkle« brostensmønster på slotspladsen. Et
forkert udgangspunkt, der tilsyneladende
komplicerer i stedet for at forenkle.

Sammenlignet med Gjeddes kort fra 1757
ser man klart manglen af denne forenkling
og føler manglen af det ikke afsluttede plads-
forløb, som er Frederiksstadens stærke ka-
raktergivende træk. Et velproportioneret
pladsforløb, pladsen udfyldt af kirken, den
åbne slotsplads med vort bedste skulpturar-

Frederiksstaden. 1757.

Udsnit af Geddes kort. Mål 1:500.

bejde, og den ikke færdige »halve« plads ved
havnen, en plads i længdeudstrækning som
slotspladsen, men uden den rigtige afslut¬
ning mod nord og syd.

Hvis harmoni mellem slot, slotsplads og
slotshaver var målet, ville det formentlig let¬
tere kunne opnås ved plantning af pladsens
nordlige og sydlige del i forlængelse af slots¬
havernes store træer. Under træerne kunne
evt. anbringes et par pavilloner.

Disse plantninger dels for at styre plad¬
sens afgrænsning og proportioner, dels for at
understrege slottets og kirkens impossante
proportioner i en favnende bevægelse ud
mod havnen, til glæde for byens søværts
kommende gæster og de sikkert tusinder af
promenerende langs havnefronten, når den¬
ne bliver en realitet.

En åbning mod havnen udenfor pladsen
for her at skabe plads for busser forekommer
helt forkert.
Sven Hansen, professor, landskabsarkitekt m.d.l.,
Århus

Minigolfbane på Larsens Plads?
Af Hakon Lund

A. P. Møllers fond synes i mere end én for¬
stand at dyrke nostalgien. Fondet tror selv,
at det parkanlæg på kajen nedenfor Amali¬
enborg, som det med overborgmester Weide¬
kamps hjælp vil påtvinge københavnerne,
svarer til Niels Eigtveds lønligste forestillin¬
ger om fuldførelsen af Frederiksstaden.

Frederik V havde desværre/heldigvis ikke
midlerne til at anlægge noget så uhørt som
én park på en havnekaj, men det har A. P.
Møllers fond heldigvis/desværre. Fondet har

■ Frederiksstaden. 1757.

Section of Gedde's map. Scale 1:500.

samtidig iklædt sig en solkonges attitude og
tror at fordi man har skejserne kan man også
tillade sig at forlange sit projekt gennemført.

I 1950'erne var minigolf på mode som en
folkelig udgave af aristokratiets rigtige golf.
Fondets nostalgi synes også at kredse om hin
lykkelige tid, hvor man kunne være nogen¬
lunde sikker på hvem man risikerede at træf¬
fe på golfbanen. Det må være for at mindes
denne periode, og for at undgå at hvem som
helst lejrer sig på Larsens Plads, at fondet
har henvendt sig til en for alle andre end
firmaet ubekendt (international kendt) bel¬
gisk havearkitekt, der ifølge den gribende
perspektivtegning af haveanlægget på Lar¬
sens Plads, må have lagt en strålende fremtid
bag sig som anlægger af minigolfbaner i
Bruxelles og omegn.

Hvad ligner det, at en fond, der i sine
statutter gør sig til af sine nationale forplig¬
telser, beder en belgisk havearkitekt, som
end ikke den belgiske ambassade nogen sin¬
de har hørt om, lat give forslag til en park? I
et land, der har fostret G.N.Brandt, C.
Th. Sørensen, Ole Nørgaard og Morten
Klint, for kun at nævne de døde, og som
siden har vist sig at huse arkitekter, der
kunne vinde konkurrencen om Karlplatz i
Wien, skal vi finde os i at nådigherren på
Nordre Toldbod og geheimeråden på rådhu¬
set vil gennemføre et projekt, som kunne
have moret køllesvingerne på Fladbølle
Strand. Fladbølles minigolfbane er forlængst
øde og forladt, køllesvingerne dér har for¬
længst fået adgang til de rigtige golfbaner og
A. P. Møllers fond gør vel i at forstå at de slet
ikke kan lokkes tilbage til minigolfen. Hvad
med en international konkurrence også med
dansk deltagelse?
Hakon Lund. Kunsthistoriker.
Har skrevet bogen »De kongelige lysthaver«.
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Overborgmesterens model af projektet til Larsens Plads. ■ The mayor's model of the project for Larsens Plads.

Parken på Larsens Plads
Af Jørgen Vesterholt

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen
den 2. april udtalte Overborgmester Weide¬
kamp, at de hidtil udarbejdede skitser til
parken på Larsens Plads var at betragte som
foreløbige. Ved samme lejlighed indbød
Overborgmesteren til at bese modellen på
Rådhuset. Disse tilkendegivelser må tages
som udtryk for interesse for en mere åben
debat om projektets udvikling.

At en vis variationsbredde er til stede i

skitseforslagets udformning fremgår af for¬
skellene imellem Jean Delognes perspektiv¬
tegning og Stadsarkitektens model, som beg¬
ge blev offentliggjort den 21. marts i de store
dagblade. Studiet af selve modellen og et
originalfotografi af tegningen giver et fyldest¬
gørende supplement til avisgengivelserne.

M.Jean Delogne har disponeret parkan¬
lægget symmetrisk omkring Frederiksgade
og ført denne frem til vandfladen ved en

anløbstrappe. Nord for parken, hvor Dahle¬
rups pakhus nu ligger, indrettes parkerings¬
plads for turistbusser.

Den lange front imod Toldbodgade mar¬
keres ved lindetræer å la quinconce med
klippede kroner. Indenfor træerne fører to
ramper op i hver sin retning til hævede
terrasser, , som danner parkens afslutning
imod nord og syd. Disse ramper vil give
parken en vis beskyttelse imod støj fra ga¬
den. Rampernes brystninger er aftrappede i
store spring, som afskærer trækronerne og
giver parkrummet en problematisk indram¬
ning. En arkade eller en havemur ville kunne
skabe den ønskede afskærmning lige så godt
som ramperne.

Her kommer givetvis spørgsmålet om
rampernes funktion ind. Sammen med trap¬
perne indgår de i et bevægelsesforløb, som
kunne give en serie afoplevelser af parken og
dens omgivelser. Men forløbet gennemføres
ikke med konsekvens. Afbrydelser og modifi¬
kationer resulterer i at hovedvirkningerne
svækkes og upåagtede bivirkninger frem¬
hæves.

Udsigtsmuligheden over havnen forøges
ikke væsentligt ved niveauændringen, som til
gengæld virker fremmed i forhold til det
enkle vandrette grundplan, som Frederiks¬
staden opleves fra, så at sige er tegnet på.

Terrasserne giver nok en udsigt over parken,
men træerne i parterret hindrer overblikket,
og de smalle arealer langs siderne far rum¬
met til at virke uforholdsmæssigt langstrakt.
Udefter imod nord og s.yd åbnes til gengæld
for udsigt over naboarealernes parkerings¬
pladser.

Denne bivirkning er så meget mere påfal¬
dende som arkitekten har gjort trapperne til
stærkt markerede indgange, der antyder en
gennemgående længdeakse, som imidlertid
ikke modsvares af interiøret. Den udvendige
symmetri i gavlene accentueres af høje gra¬
nitsøjler med en pompøs, næsten sakral virk¬
ning, som ikke stemmer overens med en

offentlig park i nutiden.
Virkningen af parkforslaget er også i mod¬

strid med Frederiksstadens stemning, som er
disciplineret uden at være streng, og stort
dimensioneret uden noget steds at forlade sin
menneskelige intimitet.

Hovedindtrykket afJean Delognes forslag
er, at symmetrien anvendes som rent ydre
virkemiddel uden betydning for oplevelsen af
interiøret. Derimod opløses de formale træk i
alt for mange detaillerede virkninger, som
hverken støtter den indre fremtræden eller
den ydre tilpasning til omgivelserne.

Forslaget er tynget af stilelementer, som

næppe bidrager til indre sammenhæng, som
hverken rammer stilpræg eller tidløshed og i
hvert fald går ganske fejl af. Eigtveds ud¬
tryksfulde komposition og hele Fréderikssta-
dens klarhed.

Stadsarkitektens bearbejdelse afJean De¬
lognes forslag er en forenkling og en forbed¬
ring. Rummets virkning forstærkes ved at
reducere højden på den indre træbevoksning
og hæve rammen ud imod havnen til en
stammehæk, som tillader kontakt mellem
parkrummet og havnepromenaden. Søjlerne
er fjernet og udsigten fra terrasserne koncen¬
treret indefter. Trapper og ramper er iøvrigt
uforandrede.

I hovedaksen er der forsøgt et par varian¬
ter. Den her viste er den mest åbne, som
fortsætter Frederiksgade i fuld bredde ud til
kajen, sådan som den har været udmatriku¬
leret oprindeligt.

I ovenstående gennemgang er der forsøgt
en indgående vurdering af de arkitektoniske
intentioner i forslagene, selv om visse detail¬
ler ikke er omtalt. Summarisk bedømt er det

oprindelige forslag for detailleret og det be¬

arbejdede ikke forenklet nok. Frederikssta¬
dens hovedakse er respekteret som rent line¬
ær disposition, men ikke benyttet som aktiv
for oplevelsen af bydelens rum.

Problemet er jo ikke alene at skabe en

park, men at gøre den til en integreret del af
Frederiksstadens centralkomposition. Om
man hermed fuldfører Eigtveds generalplan i
denne henseende er for så vidt uvæsentligt,
for vilkårene er selvsagt helt forandrede.
Man kender ikke Eigtveds tanker med selve
havnepladsen, og planen er forsvundet, selv¬
om den har eksisteret i flere kopier.

Væsentligt er det derimod at skabe en
smuk og naturlig udvikling af akseforløbet
som bygger på indlevelse i Frederiksstadens
idé og fornemmelse for havnens maritime
enkelhed. Bydelen blev anlagt til fremme af
søfart og handel og den har på smukkeste
måde forenet de saglige udtryk med de arki¬
tektoniske. Det er disse fine egenskaber vi i
generationer har lært at respektere.

Ingen byarkitektonisk helhed i dette land
er planlagt med en sådan begejstring, vision
og organisationsevne som Frederiksstaden,
og ingen bydel er mere righoldig på værdiful¬
de bygningsværker. Det ville ligge enhver
dansk arkitekt på hjerte at yde sit ypperste
her hvor en rig periode i vor kultur har sin
fornemste manifestation.

Også mæcenerne har sat sig uvurderlige
minder. Da Asiatisk Kompagni tilbød Kong
Frederik V en rytterstatue havde man ingen
anelse om at den ville være 16 år om sin
tilblivelse eller at dette sublime værk ville
koste kompagniet mere end dobbelt så meget
som de fire Amalienborgpalæer tilsammen.

Også C. F. Tietgen satte sig et imponeren¬
de eftermæle. Han overtog ruinen af Mar¬
morkirken, bekostede fuldførelsen over en

tyveårig periode og skænkede den til natio¬
nen.

Man må håbe at vi i vor tid formår at

modtage en stor og velment gave i samme
milde ånd hvori den er tiltænkt os.

Og man må ønske for dette århundredes
største danske rederi at det vil kunne sætte

sin stifter et værdigt minde. Det behøver ikke
at koste så meget som de førnævnte eller vare
så længe. Tiden er en anden, men Frederiks¬
staden den samme. Den fortjener et værk af
højeste kvalitet.
Jørgen Vesterholt, privatpraktiserende landskabs¬
arkitekt m.d.l., arkitekt m.a.a.
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Larsens Plads eksisterende forhold. Opstalt fra kommunens lokalplanforslag
af 19.5.80.

Larsens Plads - områdets historie

Larsens Plads, Toldbodgade 30-34 i Køben¬
havn, d.v.s. området begrænset af Toldbod¬
gade, sydskellet af ejendommen matr. nr.
302, Sankt Annæ Øster kvarter (Blå Pak¬
hus), havneløbet og det nordlige skel af ejen¬
dommen matr. nr. 297, Sankt Annæ Øster
kvarter (Admiral Hotel). Pladsen har et
samlet grundareal på ca. 16.400 kvm og en
facade mod havnen på ca. 300 m. Den eksi¬
sterende bebyggelse dækker ca. 14.000 kvm.

Eller udtrykt på almindeligt dansk: Lar¬
sens Plads ligger mellem Amalienborg og
vandet, og var tidligere anløbsplads for rute¬
bådene til Oslo. På pladsen ligger bl.a. Pak¬
hus 13, der sidst blev kendt som et ballet- og
teatersted.

Sammenstilling af begivenheder og
data vedrørende Larsens Plads
1749 På landstrimmelen mellem kyst¬

linien og Ny Toldbodgade (sene¬
re kaldet Toldbodgade) findes
tømmerpladser.

I 1748 indtraf den oldenburg¬
ske kongestammes 300 års jubi¬
læum. Begivenheden markeres
med udpegning af en ny bydel,
Frederiksstaden. I den anledning
overdrager Frederik V i 1749 om¬
rådet på vestsiden af Ny Told¬
bodgade bestående af Amalien¬
borg Have og den militære øvel¬
sesplads til Københavns magi¬
strat.

Hofbygmester Nicolai Eigtved
planlægger Frederiksstaden. Om
Larsens Plads-arealet forestiller

Eigtved sig anlæggelse af en bred
anløbsplads, der sammen med
kirkepladsen ved Frederikskirken
(Marmorkirken) og den ottekan¬
tede centralplads skal understre¬
ge hovedaksen i bydelen.

1750-57 Amaliehborg-palæerne bygges.
1794 Christianborg slot brænder.

Amalienborg gøres til kongefami¬
liens vintérbolig.

1758-1844 Skibsreder Lars Larsen indretter
værft og lægger navn til pladsen.

1882 ' På den nordlige del af pladsen
opføres »Silopakhuset« efter teg¬
ninger af Vilhelm Dahlerup,

ca. 1885-98 Anløbsplads for udvandrerbåde
til Amerika.

1898 Færgefarten til Oslo omlægges
fra Kvæsthusbroen til Larsens
Plads.

1915-73 Larsens Plads ejes af rederiet
DFDS.

1973 DFDS sælger Larsens Plads til
den engelske Magnum-hotelkon¬
cern.

Arkitekterne Flemming Hertz og
Ole Ramsgaard Thomsen udar¬
bejder byggeprojekt for koncer¬
nen, som imidlertid træder i li¬
kvidation.

1974 DFDS flytter anløbet af Oslo-bå¬
dene tilbage til Kvæsthusbroen.

1975 Magistratens redegørelse af 1973
om de byplanmæssige forhold ve¬
drørende Københavns Inder¬
havn tages til efterretning af bor¬
gerrepræsentationen. I redegø¬
relsen stilles det bl.a. som mål, at
offentligheden sikres adgang til
rekreativ udnyttelse af kajarea¬
lerne i så store dele af Inderhav¬
nen som muligt.

1977 For arealets ejer Magnum Lar¬
sens Plads A/S indsender entre¬

prenørfirmaet Rasmussen &
Schiøtz sammen med arkitekter¬
ne Halldor Gunnløgsson & Jørn
Nielsen et skitseprojekt til Kø¬
benhavns kommune med forslag
til bolig- og erhvervsbebyggelse
(bl.a. ca. 100 ejerlejligheder).

Kommunen indleder udarbej¬
delse af lokalplanforslag for bo¬
lig- og kontorbyggeri på Larsens
Plads.

(Magistraten godkender et
projekt for administrationsbyg¬
ninger for rederiet A. P. Møller-
matr. nr. 400 Sankt Annæ Øster

kvarter.)
1979 (A. P. Møller tager sin ny admi¬

nistrationsbygning i brug.)
Magistratens 4. afdeling frem¬

sender udkast til to lokalplanfor¬
slag for Larsens Plads til over¬
borgmesterens afdeling. Forslag
1 fastlægger bebyggelse indehol¬
dende ca. 100 ejerlejligheder. I
forslag 2 fastlægges offentlig be¬
byggelse med publikumsoriente-
rede funktioner.

■ Present state of Larsens Plads. Elevation from the municipality's local plan
proposal of 19.5.80.

2.3.1980 Magistraten afviser det alternati¬
ve lokalplanforslag (forslag 2) fra
magistratens 4. afdeling.

6.3.1980 A. P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til al¬
mene Formaal meddeler over¬

borgmesteren, at fonden har er¬
hvervet Larsens Plads med hen¬
blik på at omdanne arealet til et
offentligt parkanlæg, som efter
færdiggørelsen vederlagsfrit vil
blive skænket til staten og Kø¬
benhavns kommune i fælles eje.
Forinden har statsministeren på
statens vegne sagt »ja tak«.

Pladsen er erhvervet for 12
mio. kr. og det samlede projekt
forventes at andrage 20 mio. kr.

21.3.1980 Fonden anmoder kommunen om

tilladelse til nedrivning af al be¬
byggelse på Larsens Plads med
undtagelse af den bygning, der
indeholder et transformeranlæg.

10.4.1980 Borgerrepræsentationen beslut¬
ter, at kommunen for sit vedkom¬
mende modtager det fremsatte
tilbud om i fælles eje med staten
at overtage Larsens Plads.

19.5.1980 Københavns magistrat fremsæt¬
ter forslag om vedtagelse af for¬
slag om tillæg nr. 21 til de af
miljøministeriet den 9. juni 1977
godkendte midlertidige rammer
for indholdet af lokalplaner i Kø¬
benhavns kommune. Tillæget
omfatter Larsens Plads.

Magistraten fremsætter samti¬
digt forslag om vedtagelse af for¬
slag til en ramme-lokalplan for
pladsen.

21.3.1981 Skibsreder Mærsk McKinney
Møller offentliggør et skitsepro¬
jekt til en park på Larsens Plads.
Hermed afrundes et års gisninger
om projektet.

Borgmesteren for magistratens
4. afdeling pålægges at give ned-
rivningstilladelse til A. P. Møller
så bebyggelse på pladsen kan
fjernes, herunder pakhuset tegnet
afVilh. Dahlerup.

4.4.1981 Borgerrepræsentationen vedta¬
ger lokalplanforslaget af 19. maj
1980.

lait var der indkommet 17 ind¬

sigelser, bl.a. fra fredningsstyrel¬
sen og Akademiraadet, som alle
afvises.

Udarbejdet af Karsten Kring til Akademiraadet på
grundlag af raadets arkivmateriale.
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»Nyt dørgreb i byens port«
En afgangsopgave om Larsen's Plads
Af Jeppe Aagaard Andersen

Få havne i verden kan byde på et bypro-
spekt, som det der gives i Frederiksstadens
akse.

Omlægningen af passager og fragt trafik¬
ken har betydet at Larsen's Plads idag hen¬
ligger uden egentlig havnemæssig funktion.
Området kommer herved til at fremstå som

en potentiel byggegrund, for byggeri uden
funktionsmæssig tilknytning til havnen og
havnefronten. Samtidig indgår området i
den promenade der allerede er ved at blive
skabt langs havnen i forbindelse med de
omliggende pakhuses nye funktion som ho¬
teller og boliger.

Mit forslag skal ses som et forsøg på at
løse:

1. Aksens afslutning mod Vandet/havnen
2. Havnepromenadens accentuering ved

mødet med denne akse
3. Byens ansigt set fra bevægelsen i

havnen

Forslaget er således et forsøg på at formgi¬
ve et offentligt uderum, hvis funktion er re¬
kreativt.

I mit forslag har jeg forsøgt at understrege

aksen ved at afsætte spor (indblik) gennem
plantninger, for at fornemmelsen af bevægel¬
se forbi Amalienborg bygningernes bagside,
der i deres placering afspejler et indre rum,
bliver forstærket i passagen forbi aksen. Kik¬
ket over pladsen mod kirken en brøkdel af et
sekund og bådens fart har bragt en på den
anden side af symmetrilinien.

Det har været mit mål at Larsens Plads fra
havnen skulle opfattes som den private have
i byen der gik helt ned til havnen, at give
stedet det samspil mellem bygværk, bygning
og have som findes i Holmens kirkes place¬
ring helt ud til kanalen og som har eksisteret
mange steder i København, men som idag er
afløst af ubrugte forarealer, der fremmedgø-
rer byen overfor mødet med havnen.

Forslaget:
Området er bearbejdet ved hjælp af en for¬
skydning af niveauer, i begge ender aif områ¬
det er afsat to hævede podier der med en
systematisk lindebeplantning tegner et hori¬
sontalt mellemrum under de klippede kroner
og en variation i de udkik mellem stammerne

som beplantningens mønster danner.
På indersiden af en høj mur fortsætter

dette hævede niveau langs Toldbodgade som
en bred fodgænger promenade mod Frede¬
riksgade hvor tre trin fører ned til gade
niveauet. Fodgængerens passage på denne
side af Toldbodgade - først gennem den lille
lund, den bredeste udsigts retning peger
skråt ud mellem træstammerne mod akser¬
nes møde, er tænkt som en aperitif til anlæ-
get. Langs Toldbodgade er muren beplantet
med vildvin, som er ført over og hænger som
slør på vandsiden.

I selve aksemødet Toldbodgade-Frederiks-
gade forstærker en stammehæk det rumlige
møde, samtidig med at den er spejling af
beplantningen bag muren i Amalienborg ha¬
ven, hvor kun det øverste anes over muren.
Den er også et forsøg på at gentage pavillon
situationen, som den ses fra Amalienborg
pladsen. I eftermiddagssolen vil stamme-
hækken foran promenaden og foran den sol-
belyste mur relaterer til rækken af pavilloner
gennem aksen (Bernsdorf og Dehns tredelte
palæer og Amalienborg pavillonerne) og sig¬
nalere om en dobbelt rumlighed i Toldbod¬
gade og fortsættelsen. Gadens niveau fort¬
sætter gennem de to mure mod en bred
rampe i midtersektionen der falder (40 cm)
mod det laveste plateau.

Havnepromenadens niveau (kote) fortsæt¬
ter et stykke ind i området, hvor en rampe
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fører det ned i laveste niveau (40 cm under
gade og kaj niveau og en meter under ni¬
veauet af de to beplantede lunde) dette for at
accentuere mødet med aksen. De to frem¬
skudte bastioner i vandet, er i eksisterende
kaj niveau i hele sin længde, og således 40 cm
over det laveste plateau, muren mod prome¬
naden der danner dette spring, fremstår her¬
ved som en bænk. Bastionen er beplantet
med to stammehække, der skal indeslutte det
indre rum i anlægget og forstærke fornem¬
melsen af bevægelse mellem sætstykker i for¬
bifarten i havnen, samt støtte fornemmelsen
af intimitet ved opholdet på bastionen.

På indersiden af brystningsmuren mod
vandet, er plantet vildvin som er ført over
muren mod vandet der med tiden vil bestem¬
me dets længde.

På begge sider af midtersektionen er par¬
vis anbragt to treillager bestående af lodrette
rør, der som bøjler er indspændt i et beton
fundament, der samtidig tager niveaufor¬
skellen mellem den store rampe og arealet
mellem de to treillager. Foran de lodrette
rør, som er sorte og står med en afstand på
60 cm, er plantet avnbøg der er klippet, som
var de esplaierede, men alligevel bibeholdt
deres træagtige struktur, dvs. vokser som et
træ i længdéretningen.

Målet er at danne en rumlig afslutning af
midterrummet, der set i forkortning vil dan¬
ne en tæt skærm, (de to parallelle rækker i
bøjlen og de to treillager tilsammen) mens
den oplevet i midterrummet vil opleves tran-
sparant.

Trappen består af et lige løb der i Frede¬
riksgade aksen fører ned i vandet og på
siderne et forskudt dobbelt løb med et mid¬
terplateau, der gør trappen både til en trap¬
pe og til. en del af variationen i niveauer i
hele anlægget. Trappen er et siddeinstru¬
ment, den kan være anløbssted (havnens
motorfærge) (uden flagstænger) den er ste¬
det hvor man kan røre ved vandet.

Størrelser:

Amalienborg anlægget er meget stort, sam¬
menlignet med Peterspladsen i Rom er det
næsten ufatteligt at der midt i København
ligger et anlæg af disse dimensioner. Hvor
ofte har man ikke hørt at en million overvæ¬

rede pavens tale, for hvor mange har der
været når pladsen var fyldt på dronningens
fødselsdag.

Dette kompleks mellem stort og småt, det
proportionelle, er netop det der giver aksens
bygninger den helt særegne skønhed, at det
der på det ene sted og dag opleves småt, fra

et andet standpunkt eller på et andet tids¬
punkt, opleves meget stort.

Havnen har sine størrelser, og fra Sankt
Anna plads til søndre toldbod er det pakhu¬
sene der afsætter det store faste mål i
skalaen.

Alt for mange af projekterne og de nylig
realiserede huse i og langs havnen tegner sig
små eller størrelsesløse, trods deres faktiske
volumen, de har den enkelte vinduesåbning
som element, afspejler enkeltkontorenes uen¬
delighed, hvor f.eks. arkitekterne Rosenkjær
og Hjejle's B & W haller i Christianshavns
kanal både indeholder den store takt, det
lille element og den store størrelse.

Forslaget til Larsens plads er stort, ele¬
menterne er store, murene høje (6,80 m) og
treillaget højt (12 m) men det er et forsøg på
at afsætte størrelser, der på en gang findes i
Amalienborg, og står mål med pakhusenes
klumper, og samtidig føjer sig til Amalien¬
borg som en lille, men forstærkende forhave,
trods dette har elementerne og brugen af
dem, mål der opleves som umiddelbare at
forholde sig til som person i anlægget, højden
på træernes opstamning, trinene mellem ni¬
veauerne, ramperne og planternes struktur
og genkendelighed.

Geometrien:
Der er gennem tiderne kommet mange bud
på den overordnede geometri i anlægget, det
grundigste og vægtigste fra Thomas Hav-
nings hånd i bogen »I Eigtveds Tjeneste«.
Havning udgår fra gade bredden og opbyg¬
ger hovedgeometrien på iagttagelsen af den
irregulære ottekant der på et tidligere projekt
forslag, havde parvis modstående sider af
længderne 75 og 90 alen, hvor den store side
er stykket med gadeudmundingerne.

Havning opfatter gadeudmundingerne
som modstående elementer og bygningerne
som diagonaler i dette, han udgår fra et
kvadrat hvori siden er vinkelret på gadeli¬
nierne. De fremkomne liniestykker tredeles
således, at gaden bliver en tredjedel af de 90
alen, og bygningskroppen delt i tre led, hver
en tredjedel af de 75 alen. Havnings teori
udgår fra den tiloversblevne plads, når byg¬
ninger, haver og gader er fastlagt.

Imidlertid tror jeg der er tale om en kom¬
position af hele grundstørrelsen, foretaget
samtidig med udarbejdelsen af byplanen for
Frederiksstaden. Eigtved har som udgangs¬
punkt haft at det er bygningskroppene, der
skal opfattes som parvis modstående ele¬
menter.

Hele grunden er et kvadrat, dette under-

Analyse af Frederiksstadens geometri.
■ Analysis of Frederiksstaden's geometry.

deles i 4 kvadrater med halveringslinier i
midten af hver af de 4 gader.

Fra søndre del af Amaliegade trækkes dia¬
gonalen gennem de to små kvadrater til det
store kvadrats hjørne mod Fredericiagade.
Denne diagonal deler det lille kvadrats side i
to lige store dele, og deler diagonalen i det
lille .kvadrat, (mod nord-vest) i en tredjedel
og to tredjedele. Den parallelle linie fra mid¬
ten af det store kvadrat til midten af det lille
kvadrat's side mod Fredericiagade, deler di¬
agonalen i endnu en tredjedel således at det
lille kvadrats diagonal fra' gademidte til ga¬
demidte er delt i tredjedele.

Bygningen er placeret i den midterste
tredjedel, og kunne for så vidt rykkes frem og
tilbage, hvis målet var at danne en irregulær
ottekant, bygningen er placeret over midten.
Imidlertid tror jeg at datidens arkitekter har
opfattet hele bygningen som klump, (og ikke
som Havning skilt facaden fra taget) herved
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mange af de tegninger der oprindeligt har
skullet fremvises har vist det halve anlæg i
opstalt, fremkommer bygningens proportio¬
ner anderledes i denne tegningsmåde.

De tre kvadrater (i bygningsfacaden) bli¬
ver da de ligger 45 grader i forhold til det snit
gennem anlægget en opstalt viser til 3 ståen¬
de rektangler med forholdet a til a\^2 , her¬
ved kommer bygningerne på tegningen til at
fremstå meget mere harmoniske, taget far et
bedre forhold til resten af klumpen, ligesom
gavlen bliver et rektangel med de samme
proportioner.

Mange af disse ting opleves på pladsen
uanset at man ikke befinder sig helt nøjagtig,
og uanset perspektivet.

Mellembygningen mellem pavillionen og
hovedbygningen, løber på bagsiden skævt
ind i hovedbygningen, dette har været et
spørgsmål til undren for mange der har sys¬
let med geometrien, imidlertid løses også
dette af ovennævnte.

Gavlen er et kvadrat, mellem bygningen
der løber ind i gavlen afskærer et stående
rektangel med forholdet a til a\r2~, mellem¬
bygningens højde svarer til det tilsvarende
rektangel liggende eller til kvadratet i rekt¬
anglet.
Brugen af forholdet a og aVT, den harmo¬
niske port, forekommer naturlig da den er en
iboende del af den ligesidede ottekants kon¬
struktion.

Forslaget til Larsens plads bygger i sin kom¬
position på disse principper.

Arealet mellem Amalienborg og havnen
kan deles i to rektangler, der begge har
forholdet mellem den korte side og den lange
side som a til a\/~2, gennem underdelinger
er dette jævnfør tegning brugt til de to kom¬
positioner der er sammenfaldende, men for
overskueligheden er afsat på hver sin side.
Tilsvarende er dette brugt rumgeometrisk.
Jeppe Aagaard Andersen, arkitekt, Landskabsarki¬
tekt med afgang febr. 1980 fra Institut for By- og
Landskabsplanlægning, Kunstakademiet.

Afgangsprojektets kompositionsprincipper. ■ Examination project's composition principles.

far taghældningen og fremfor alt rygningsli-
nien og dens længde, en meget vigtig funk¬
tion. Eigtved har bestemt at rygningsliniens
afslutning mod det skrå valm, set over hjør¬
net, 45 grader i forhold til bygningens læng¬
deretning, eller svarende til en projektions¬
tegning, skulle danne en lige linie, hvilket
igen vil sige at taghældningen måtte være 45
grader.

Dette er en meget simpel og let forståelig
disposition for en arkitekt når han arbejder
med bygningen som klump.

Denne afsætningsmetode, der er let at ud¬
føre i marken, er identisk med den gartnere
brugte i det 17. og 18. århundrede ved afsæt¬
ning af bede og jordstykker, Eigtved har
kendt denne og tilsvarende metoder, da han
var uddannet gartner.

Bygningens bredde, dybde, er fremkom¬
met ved på planen at tredele grundstørrelsen
— den halve gadebredde, hvor projektionen
af denne skærer diagonalen i det lille kvadrat
afsættes kippen, og da bygningens hjørne
ligger 45 grader i forhold til dette fremkom¬
mer dybden som et produkt af tredelingen af
diagonalen og tredelingen af siden i grund¬
stykket.

Forlænges diagonalen gennem det lille
kvadrat, (fra gademidte til gademidte) til
Bredgade nås netop det punkt som afsætter
længden på Berndorfts palæ. Grunden mel¬
lem Bredgade og Amalienborgs staldbyg¬
ning er et kvadrat. Slås diagonalen af dette

kvadrat ud nås netop det punkt der svarer til
Amalienborggrundens projektion på Bred¬
gade, et rektangel med sideforholdet a til
aVT. Den harmoniske port.

Går man imidlertid ud fra gademidterlini¬
en i Frederiksgade og ser på grunden hvorpå
Dehns palæ er beliggende, består dette
grundstykke dvs. det halve Frederiksgade,
gadelinien i Bredgade, gadelinien i Frederi¬
ciagade og skellet til Amalienborg - af seks
ens kvadrater.

Bygningskomposltionen:
Bygningskompositionen indeholder elemen¬
ter der far Eigtved til at fremstå som en af de
skarpeste og mest geniale i dansk bygnings¬
kunst.

Facaden består af tre kvadrater i længde¬
retningen, + endelicener, gavlene består af
et kvadrat, taget der er et 45 graders tag
placerer sig lidt tungt over volumen, men da

Snit og opstalt mål 1:1400.
■ Section and elevation, scale 1: 1400.



■ Aerial photo from the west. Top left: Hotel Hammershus, castle courtyard
and keeper's cottage. Bottom: life-saving path and Lion-heads. Photo 1936.

Luftfoto vestfra. Øverst t.v. Hotel Hammershus, Slotsgården og opsynsbolig,
nederst redningsstien og Løvehovederne. Foto 1936.

Antikvarisk landskabspleje på Hammershus
Af I. P. Junggreen Have

Hammershus er en gammel sag både hvad
angår fredning og restaurering.

I korte træk er stedets historie følgende:
Borgen, der er Danmarks største middelal¬
derruin og et af de største borganlæg i Euro¬
pa med 30-35000 m2 inden for ringmuren,
har gennem tiderne ført en omskiftelig tilvæ¬
relse.

Noget helt præcist årstal for borgens tilbli¬
velse har man ikke. Der har antageligt været
bygninger eller andre anlæg på stedet, inden
ærkebispen i Lund, Jakob Erlandsen, om¬
kring 1260 påbegyndte byggeriet på den
klippeknude, der i sig selv er en fæstning,
beskyttet på tre sider af stejle fjeldvægge og
af havet. Kun astfra er den nogenlunde til¬
gængelig, men også her kunne der spærres
effektivt.

Fæstningens udvikling
Den første borg har kun bestået af den indre
ringmur med den svære kolos kaldet Mantel-
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tårnet. Efterhånden er der føjet forskellige
andre bygninger til, fx kirke, borgestue, køk¬
ken, lensmandsbolig m.m.

Selve tårnet er senere forhøjet med flere
etager, så det omkring 1550 var 6 etager højt.

Sikkert ikke ret meget senere eller måske
samtidigt blev fæstningsmuren omkring
slotspladsen opført, sandsynligvis med væg¬
tergang og skydeskår på toppen.

Jeg citerer museumsinspektør Erik Skov
efter den svenske biskop Peder Månssons
lærebog om krigskunst: »Nærmer fjenderne
sig tæt ind til muren, da haves sydende
kalkvælling, ophedet i mange bryggerkedler,
og gydes over dem, ildebrande og aske kastes
ned, koghedt vand eller koghed olie og anden
fedme, og kastes alskens ildelugtende uren¬
lighed ned på dem.« Det var barske folk, de
biskopper!

Jeg nævner dette for at vise, at Hammers¬
hus var en hård og brutal virkelighed, som
ikke overlod noget til det romantiske.

Udover muren omkring slotsgården opfør¬
tes efterhånden fæstningsværker mod nord,
syd og øst med en bro over kløften øst for
borgen. Alle de øvrige bygninger og andet,
som var nødvendigt for det anselige antal
mennesker, som borgens beboere må have
udgjort, blev placeret uderl for borgområdet.
Det gjaldt avlsgård, mølle, slotskro, anløbs¬
bro, rettersted og kirkegård, steder og byg¬
ninger, som endnu kan spores.

Gennem mere end 250 år var Hammers¬
hus med enkelte afbrydelser biskoppernes
borg, hvorfra man hårdhændet udøvede sin
magt og indkrævede skatter og afgifter. Åre¬
ne forløb med mange stridigheder omkring
borgen mellem kongemagten og biskopper¬
ne. Fra 1526-1576 var øen og borgen af
Frederik I pantsat til Lybækkerne. To gange
- i 1645 og i 1658 - var den behersket af
svenskerne, indtil Bornholms befolkning i
1658 rejste sig i en befrielseskamp og overtog
borgen.

Allerede da var den i stærk forfald, og dens
saga som fæstning var ude.

De følgende år blev den brugt som bolig
for Bornholms kommandant og som stats¬
fængsel, i 1660-61 var Leonora Christine og
Corfitz Ulfeldt fanger på Hammershus.

Forfaldet var efterhånden så fremskre¬
dent, at regeringen i 1743 besluttede at ned-
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Ruinen, hotellet, opsynsboligen og Slotsgården
inden rydning. Foto 1963.
■ Ruin, hotel, keeper's cottage and castle court¬
yard before clearance. Photo 1963.

Hammershus, oversigtsplan.
Den mørke signatur betegner skov, den lysere
betegner arealer, der ryddes for skov og opvækst.
1. Hammershus ruin, 2. Løvehovederne, 3. mølle-
dæmning, 4. Mølledalen, 5. broen, 6. Hotel Ham¬
mershus (nedrevet), 7. opsynsbolig, 8. Slotsgår¬
den, 9. parkeringsplads, 10. Slotslyngen.
■ Hammershus, survey plan.
Dark areas indicate forest, light area, land cleared
of forest and undergrowth.
1. Hammershus ruin, 2. Lion-heads, 3. mill dam,
4. Mølledalen, 5. bridge, 6. Hotel Hammershus

, (demolished), 7. keeper's cottage, 8. castle court¬
yard, 9. carpark, 10. Slotslyngen.
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Øverst: Udsigt fra ruinen mod Hotel Hammers¬
hus. Foto 1963.

Nederst: Udsigt fra ruinen mod slotsbroen og

opsynsboligen efter at hotellet er fjernet og det
oprindelige terræn genskabt. Foto 1980.

■ Top: View from the ruin of Hotel Hammershus.
Photo 1963.

Bottom: View from the ruin of castle bridge and
keeper's cottage after removal of hotel and re¬
creation of the original terrain. Photo 1980.

bryde borgen. Man hentede byggematerialer
fra den til brug for en ny hovedvagt i Rønne,
og den lå nu hen som et slags stenbrud,
hvorfra der solgtes byggematerialer til man¬
ge formål, indtil man i 1822 omsider fik
resterne fredet, men først omkring 1885 blev
der sat et restaureringsarbejde i gang.

I mellemtiden var slotskroen udbygget til
et kaserneagtigt 3-etagers hotel umiddelbart
op ad ruinområdet. På borgens galgebakke i
nærheden blev der bygget et stort domine¬
rende hotel, kaldet Blanchs hotel, der var

synligt vidt omkring.

Restaurering af ruinen
Museumsinspektør P. A. Hauberg gik nu i
gang med den næsten uløselige opgave at
bevare ruinen, og gennem mere end 40 år
arbejdede han og senere hans søn på re¬
staureringen, der stadig fortsætter under le¬
delse af arkitekt Johs. Hertz fra Fortidsmin¬
deforvaltningen.

Ganske vist kan man beklage, at meget af
det, der i dag er synligt, er en slags kunstige
ruiner, men i hovedtrækkene er borgen dog
bevaret og ses som en magtfuld kolos på sin
klippeknude i det urolige landskab.

Landskabsplejens formål
Hele denne forhistorie er egentlig det væ¬
sentlige i den landskabspleje, som gennem
de senere år er foretaget omkring og på
ruinen.

Det er disse forhold, der først må tages i
betragtning, når man ad den vej vil søge at
gøre ruinen mere forståelig. Mange af vore
ruiner er ved at forgå i romantik, og det er da
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fristende og vel også det letteste at holde sig
til det vedtagent smukke og romantiske, men
det er en form for bedrag. Det vigtigste må
være at finde ind til kærnen af det, man har
med at gøre, selvom resultatet til slut ser
overordentlig enkelt ud.

På Hammershus var der mange modstri¬
dende interesser, som skulle samordnes, når
rydninger, frilægning og restaureringer skul¬
le lykkes. Der var antikvariske, botaniske,
forstmæssige, turistmæssige og andre inter¬
esser. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre
at tage fuldt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de antikvariske hensyn være det væsent¬
lige, så måtte de øvrige hensyn vige i det
omfang, det var nødvendigt.

Først i 1966-68, da staten indledte for¬
handlinger om overtagelse og nedlæggelse af
Hotel Hammershus, kom der skred i det.

Hotellet og de tilhørende bygninger købtes

til nedrivning, iøvrigt under protest fra man¬
ge sider. Et stort areal omkring det blev
undersøgt gennem lange profilgrøfter for at
finde frem til det oprindelige terræn; efter
dette blev hele arealet formet og udlagt i
græs.

Det var en stor forbedring at få denne
kaserneagtige bygning fjernet og fa den na¬
turlige terrænform frem. Men stadig var der
langt igen, inden borgen var helt frilagt.

Området var gennem årene groet stærkt
til, særlig efter at det almindelige farehold på
egnen langsomt var aftaget først i nitten-
hundredeårene.

Mølledalen

Den store kløft syd og øst for ruinen, kaldet
Mølledalen, var dækket af højskov med
hundredvis af store, svære træer, ask, elm,
bøg og fuglekirsebær. Dalen er på nord- og
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1. Nationalmuseet var ikke sart. Indtil 1965 var der iskiosk på granitfunda¬
ment ved Manteltårnet. Foto 1963.

2. Adgangsvejen fra øst til ruinen. Foto 1980.
3. og 4. Mølledalen efter rydning. Foto 1980.
5. Nyetableret trappesti. Foto 1980.
6. Redningsstien ved Løvehovederne. Foto 1980.

■ 1. The National Museum was not sensitive. Until 1965 there was an ice¬
cream booth with a granite foundation beside the Mantel tower. Photo 1963.
2. Approach road to ruin from the east. Photo 1980.
3 og 4. Mølledalen after clearance. Photo 1980.
5. Newly established steps. Photo 1980.
6. Life-saving path beside Lion-heads. Photo 1980. 4
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Den restaurerede vestmur.

■ The restored west wall.
Restaureret brolægning på adgangsvejen.
■ Restored cobbles on the approach road

sydsiden afgrænset af stejle klippevægge. De
var på grund af det store bladfald og nedvis-
ning af tæt urtevegetation dækket af et tykt
muldlag i revner og sprækker og på alle blot
nogenlunde vandrette hylder.

En tæt pels af krat slørede efterhånden
klippeknuden så meget, at borgen ikke kun¬
ne fornemmes nedefra. Botanikere og skov¬
folk var nok ikke begejstrede, da dalen blev
ryddet helt for skov og store klippeflader
afrenset for muld og bevoksning. Sjældenhe¬
der i vegetationen blev dog skånet, og jeg
tror, vi er tilgivet.

Borgklippen sås nu meget markant fra
Mølledalen. Der var opnået noget af det,
som var sigtet med arbejdet, nemlig at vise
Hammershus som fæstning i et nøgent land¬
skab, der kunne overskues af forsvarerne
uden fare for overraskelser.

Dalens yderste del mod havet frilagdes
ligeledes, så den svære dæmning tværs over
den - som iøvrigt rummer en del endnu ikke
klarlagte anlæg — trådte meget stærkt frem.
Dæmningens stejle yderside mod vandet
med en tæt og vindslidt bevoksning lodes
urørt.

Klippesiderne mod havet
Klippesiden yderst ude mod vest og nord
med et lodret fald mod havet og kronet af

den mægtige, indtil 10 m høje og flere hun¬
drede meter lange fæstningsmur, ryddedes
for store dele af sin kratvækst.

Langs det stejle fald mod havet med »Lø¬
vehovederne« løber den gamle redningssti.
Herfra blev der anlagt en ny trappesti op til
borgen med indgang over fæstningsmuren.

Den nordlige klippeside friholdtes for sti¬
anlæg langs ydersiden, men ryddedes for
trævækst helt om til broen.

Herefter var borgen i hovedtrækkene fri¬
lagt, men det kunne være lige så vigtigt at
arbejde med landskabet længere ude, efter at
hotelarealet var inddraget.

Adgangsforhold og cafeteria
Parkeringspladsen og adgangen herfra til
borgen skulle forbedres. Pladsen var i første
omgang foreslået anlagt for enden af en
slugt, der strækker sig mod øst fra borgen;
herfra skulle der gå en sti ned gennem slug¬
ten til broen. Et cafeteria skulle også opføres,
Jørn Utzon blev bedt om at tegne det. Det
resulterede i et fremragende forslag til et
cafeteria formet næsten som et overdækket
stiforløb svævende på tynde stålsøjler mel¬
lem stammerne i slugten. Forslaget kom så
langt som til praktisk taget at være god¬
kendt, så skete det helt ubegribelige, at man
blev bange for, at det med sin utraditionelle

form ville blive en slags konkurrent til Ham¬
mershus, altså en seværdighed i sig selv.

Endnu er der da ikke bygget noget cafete¬
ria, selvom der har foreligget »bindings-
værksplaner«, så man må håbe, at rette ved¬
kommende besinder sig og indser, hvad man
i givet fald går glip af. En mere detaljeret
omtale af Utzons forslag bringes senere i
Landskab.

I 1975 blev der arbejdet videre med
spørgsmålet om parkeringsplads og ønsket
om en forlægning af vejen fra Allinge til
området, og Ole Nørgård kom med forslag,
som nu er udført.

På galgebakken er Blanchs hotel nedrevet,
og Dansk Folke-Ferie har her i 1978 bygget
en ferieby, der ligger skjult i skovbevoksnin¬
gen og er usynlig fra Hammershus.

Avlsgården Hammersholm er med jordtil¬
liggende overtaget af staten; der er bygget
løsdriftstald til Hereford kvæg, som sammen
med far plejer en stor del af arealerne.

Hammerens stenbrug er nedlagt og Ham¬
merknuden inddraget under området, så der
nu skulle være mulighed for at have styr på
hele området, hvis ellers de mange interesser
kan enes om det.

I. P. Junggreen Have. Landskabsarkitekt m.d.l. Kon¬
sulent for Nationalmuseet. Har arbejdet med Ham¬
mershus området I en længere årrække.
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Vestskoven 1980
Af Mikael Otterstrøm

Det inderste område mellem Vestencelnten
og B-3
Området er den del af Vestskoven, der
mangler mest i at opfylde 1970-planens in¬
tentioner. Foruden de dårlige stiforbindelser
mangler der p-pladser og flere af de foreslåe¬
de anlæg. Af anlæg er Oxbjerget, Hvissinge-
stenen og én rideskole etableret. I randplant¬
ningen langs Jyllingevej er der nogle huller,
der ødelægger plantningens afskærmende
virkning. En del af randplantningen mod det
nordlige Glostrup er ikke etableret, selv om
den kunne have dæmpet virkningerne fra de
nye bebyggelser og den byggeaktivitet, der
vil være de kommende år.

Den væsentligste afvigelse, der er gjort fra
1970-planen er, at Oxbjerget har faet en
fodpose af skov, så det ikke længere er en del
af sletten, men en selvstændig enhed. Disse Egeskov, Querqus robur. 13 år gammel, 5-6 m ■ Oak forest, Querqus robur. 13 years old, 5-6 m
afvigelser og mangler har forringet den op- høj, trives overraskende godt. tall, thriving extremely well.
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Denne artikel er skrevet på baggrund af en
rapport, jeg udarbejdede som studerende på
landbohøjskolen efteråret 1980. Rapporten,
som hedder »Vestskoven plan og virkelig¬
hed«, sammenholder Vestskoven, som den
ser ud idag, med de planer, der fremføres i
»Rapport om Vestskoven« fra 1970.

Bortset fra ændringen i Vestskovens af¬
grænsning er den nu ved at nå den form,
1970-planen (Rapport om Vestskoven) angi¬
ver. Der er dog visse afvigelser og endnu ikke
udførte anlæg fra 1970-planen, som har væ¬
sentlig betydning for skovens fremtoning og
funktion i dag.

Kommunerne, Vestskoven ligger i, er fær¬
dige med udbygningen af de bolig- og er¬
hvervsområder, der grænser op til Vestsko¬
ven, dog med undtagelse af et større bolig¬
område nord for Glostrup.

Den del af Jyllingemotorvejen, der skulle
gå gennem området mellem Vestenceinten
og B-3, er opgivet. Det er en stor gevinst, da
opstribningen af det ellers smalle område
undgås. Det bliver lettere at udnytte områ¬
det og give det karakter af skov, da afstanden
til de konfliktskabende elementer bliver stør¬

re. Omlægningen af Ballerupvej over Risby
har forårsaget en bedre sammenhæng i den
syd-vestlige del af skoven, og at der næsten
ingen trafik er på vejen i dag. Anlæggelsen af
de store trafikveje har affødt en del lukninger
af de eksisterende veje. Disse fungerer nu
som stier eller adgangsveje til ejendommene
i Vestskoven.

Af de ikke udførte anlæg er der et enkelt,
der har en væs'entlig betydning for Vestsko¬
ven som en sammenhængende helhed. Det er
de manglende stier og stiforbindelser i områ¬
det mellem Vestenceinten og B-3. Denne
mangel far området til at virke som en for¬
hindring mellem Vestenceinten og den øvri¬
ge del af Vestskoven.

Sletten set fra øst mod Herstedhøje. I højre side af ■ The plain seen from the east facing Herstedhøje.
billedet løber højspændingsledningen. The high-voltage cable can be seen on the right.

Birkeskov, Betula verrucosa. 14 år gammel, 8-10 ■ Birch forest, Betula verrucosa. 14 years old, 8-
m høj, trives godt. 10 m tall, thriving.



1970-planen.
1. Rideskole, 2. Hvissingestenen, 3. Oxbjerget, 4.
Amfiteater, 5. Boldbaner, 6. Søer, 7. Herstedhøje,
8. Mønterne, 9. Tingsletten, 10. Stensøen, 11.
Kroppedal, 12. Lindegården.
■ The 1970-plan
1. Riding school, 2. Hvissingestenen, 3. Oxbjerget,
4. Amphitheatre, 5. Playing fields, 6. Lakes, 7.
Herstedhøje, 8. Mønterne, 9. Tingsletten, 10.
Stensøen, 11. Kroppedal, 12. Lindegården.

Øverste foto: Stensøen set fra vest.

Nederste foto: Skovsøen øst for Herstedhøje.
Stensøen og småsøerne øst for Herstedhøje er

eksempler på dårlig og på god detailudformning.
Stensøen er kunstig og den største i Vestskoven.
Den ligger i en stor lysning med slået græs. Den
har intet med en skovsø at gøre. Den ligner et
regnvandsbassin. Ved de to små søer øst for Her¬
stedhøje er det lykkedes at skabe et meget ind¬
holdsrigt miljø. Her er holdt et plejeniveau, der far
området til at virke naturligt.
■ Top photo: Stensøen seen from the west.
Bottom photo: Skovsø east of Herstedhøje.
Stensøen and the small lakes east of Herstedhøje
are examples of bad and good elaboration of de¬
tail. Stensøen is an artificial lake and the largest in
West Forest. It lies in a big clearing of cut grass. It
has no resemblance with a forest lake. It looks like
a rainwater pool. The two small lakes east of
Herstedhøje help create a rich environment. The
level of maintenance here helps to make the area
seem natural.

rindelige plan, da der ikke er opnået en
afskærmende ramme omkring sletten, sam¬
menhæng i området og en anvendelse, der
giver den nuværende udformning en mening.

Ud fra områdets fremtoning i dag kan det
deles i to, henholdsvis øst og vest for Hvissin¬
gevej. Øst for Hvissingevej er området rodet
og usammenhængende, da det af mere eller
mindre forsømte, levende hegn opdeles i små
enheder, der henligger ubehandlede eller
som oplagspladser og forsømte ejendomme.
Skovarealerne består for det meste af nogle
eksisterende plantninger af rødgran og ædel¬
gran, hvoraf ædelgranerne præges af mis¬
vækst, hvilket giver et forsømt udseende. Der
er til gengæld en del liv og aktivitet i forbin¬
delse med rideskolen. Vest for Hvissingevej
er området en stor sammenhængende slette
med klare afgrænsninger i form af sammen¬
hængende skov. Men sletten, der ligger som
en stor, bar pænt slået græsflade, virker håb¬
løst øde og formålsløs.

Det centrale område mellem B-3 og B-4
Området opfylder stort set 1970-planens in¬
tentioner. Der er gode adgangs- og parke¬
ringsforhold samt et fint forgrenet stisystem.
Tilplantningerne følger planens rammer og
er næsten afsluttet med undtagelse af et stør¬
re areal ud til Jyllingemotorvejen. Etablerin-
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Vestskoven 1980. 1. Rideskole, 2. Hvissingestenen, 3. Oxbjerget, 4. Amfitea- " Wcst Forest 1980- '• Riding school> 2- Hvissingestenen, 3. Oxbjerget, 4.
ter, 5. Boldbaner, 6. Søer, 7. Herstedhøje, 8. Mønterne, 9. Tingsletten, 10. Amphitheatre, 5. Playing fields, 6. Lakes, 7. Herstedhøje, 8. Mønterne, 9.
Stensøen, 11. Kroppedal, 12, Lindegården. Tingsletten, 10. Stensøen, 11. Kroppedal, 12. Lindegården.
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gen af lundplantningerne ved Hersted-Øster
er påbegyndt, mens de savnes omkring Her¬
stedhøje. De i 1970-planen foreslåede anlæg
er etableret, og der er kommet flere til f.eks.
Stensøen. Skovene er store, sammenhængen¬
de partier, der omslutter den store slette, så
den får en klar afgrænsning. De enkelte skov¬
parceller, der hører til blandt de ældste i
Vestskoven, er ret store, hvorved den indre
variation i skoven er forsvundet. Dette for¬
hold forstærkes yderligere af mange mono¬
kulturer og et helt ens plantesystem. Sletten
virker ligesom i det inderste område øde og
formålsløs. Det skyldes til en stor del, at den
oprindelige tanke med at lade den ligge som
et græsningsareal ikke er gået i opfyldelse.
Der arbejdes dog stadig på at finde en løs¬
ning, hvor dyr og publikum kan deles om
arealerne. Desuden præges sletten af den
store højspændingsledning, som danner
nordgrænse for sletten, huller i afskærmnin¬
gen mod motorvejene, så de visuelt mærkes
langt ind i området, og af Herstedhøje, der
størrelses-mæssigt er helt ude af balance med
de øvrige elementer.

Det yderste område vest for B-4
Der er sket ændringer i afgrænsningen ved
erhvervelsen af Kroppedals jorder til fordel

for området nord-vest for Nybølleå. Der er

tilføjet nye skovarealer syd-vest for Risby og
omkring Kroppedal, så ådalen fremtræder
som et engdrag, der efterhånden glider over i
Porsemosen mod nord. Sletten omkring Lin¬
degården er blevet tilplantet, så udsigten til
Nybølleå og det åbne land omkring Ledøje
er forsvundet. Der er etableret randplant¬
ning langs B-4, så dens visuelle indflydelse
forsvinder. Adgangsforholdene er gode og
stisystemet er mere og bedre udbygget énd
1970-planens.

Til trods for at der stadig mangler at blive
tilplantet store arealer, fremtræder denne del
af Vestskoven som en harmonisk og naturlig
vekslen mellem skov, græsnings- og ager¬
land. Her er det lykkedes at forme et land¬
skab, der minder om det velkendte sjæl¬
landske skovlandskab.

Målsætningen for Vestskoven var snarest
muligt at skabe et rekreativt skovlandskab
for Vestkøbenhavns beboere. Det er ved at
ske nu, men kunne være nået på et tidligere
tidspunkt på grund af nogle få faktorer. Den
renholdelse, der præsteres i nyplantninger¬
ne, har ikke givet den hurtige opvækst, som
var ønskelig og mulig. Der plantes fortsat
plantearter, som ikke trives under de for¬
hold, der tilbydes i Vestskoven. Der priorite¬
res forkert, når man finpudser p-pladser og

lignende anlæg fremfor at få etableret de
anlæg, der har betydning for skoven som
helhed. Vestskovens noget kunstige og kede¬
lige fremtoning skyldes flere faktorer. For
sletterne og de fleste anlæg er plejeniveauet
så højt, at de virker sterile. Skovene er ofte
store parceller med samme planteart(er), så
den indre variation mistes. Stierne mangler
variation fra skovveje ned til fodstier, og er
gennemgående for retlinede til at give va¬
rieret oplevelse på grund af det flade terræn.
Der mangler nicher omkring de store sletter,
mindre sletter og små lysninger inde i
skovene.

Vestskoven er trods alt ved at blive et

skovlandskab, hvor det kunstige præg er af¬
tagende. Man er nu nået så langt med den
grove etablering af skovene, at det er muligt
at gå mere i detaljer med formgivningen af
de enkelte elementer. Derfor ser jeg med stor
forventning og glæde frem til de næste 5-10
år, hvor det vil lykkes at skabe et sammen¬

hængende harmonisk skovlandskab, der
strækker sig fra Vestenceinten til Store
Vejleå.

Mikael Otterstrøm, landskabsarkitekt.kandidat med
afgang fra landbohøjskolen I november 1980.
Ansat som landskabsarkitekt ved stadsgartnerens
afdeling I Lyngby-Taarbæk kommune.
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Byparken - skov eller have?
Indlæg holdt ved de grønne fags dag 1981
Af Ib Asger Olsen

Grunden til at Fællesrådet for havekultur og

landskabspleje ved de grønne fags dag i 1981
stiller spørgsmålet, om byparken skal være
skov eller have, må have sin rod i to forhold,
dels de aktuelle begrænsede økonomiske
driftsmidler, dels en skepsis overfor arealer¬
nes funktion i dagens samfund.

Begrænsede ressourcer
Efterkrigstidens og især 60-ernes voldsomme
byudvikling og spredte måde at bygge på har
medført store åbne arealer mellem bygninger
og mellem bebyggelser og veje, arealer som
med en fællesbetegnelse er kaldt grønne om¬
råder, bl.a. i de kommunale § 6-redegørelser.

De omfatter foruden egentlige brugbare
rekreative friarealer også vejrabatter, støjzo-
nearealer og andre ikke bebyggede restarea¬
ler, som skal drives eller plejes på en eller
anden måde.

Denne forøgelse af de grønne områder har
krævet store driftsmidler, som i disse år ned¬
skæres på forskellig måde, og derfor overve¬
jes naturligt mindre ressourcekrævende må¬
der at drive arealerne på end de nuværende.

Arealernes funktion
En anden væsentlig årsag er funderinger
over den brugsmæssige værdi af de grønne
områder som de normalt anlægges og plejes.

Det høje plejeniveau eller kulturtryk som
vi kender fra små parker og haveanlæg med
tætklippede græsplæner og omhyggeligt ren¬
holdte busketter bliver i mange tilfælde ufor¬

ståeligt, når arealet forstørres 10-20 gange.
Vi har adskillige tusinde hektar græsplæ¬

ne, hvis eneste funktion synes at være at de
store græsklippemaskiner skal gøres, ren¬
table.

Vi har faet et paradox - et industrialiseret
rationelt drevet landskab til irrationel rekre¬
ativt brug. Det er derfor ganske naturligt, at
man nu også overvejer mere ekstensive pleje¬
former — et mindre kulturtryk — for at få
landskabstyper med større artsrigdom og
dermed flere brugsmæssige og oplevelses¬
mæssige muligheder.

Hvorfor er vi så let gledet ind i dette
industrialiserede fritidslandskab?

Utilstrækkelig behovsvurdering
Jeg ser de øde græslandskaber som udtryk
for en manglende analyse af behovene fra
landskabsarkitekternes side.

Byplanlæggerne har efter bedste overbe¬
visning udlagt grønne områder som en areal¬
anvendelse på linie med de andre interesser,
men også uden at gøre sig funktionen klar,
og bygningsarkitekter har i stor udstrækning
kun brugt landskab og friarealer som en
dekorativ baggrund for bygninger.

Udformning og drift af parkarealer bør
altid ses i forhold til den samfundsmæssige
udvikling eller situation. Har vi som i 60-
erne haft en stærk byvækst med et industria¬
liseret og rationaliseret byggeri, der begræn¬
ser levevilkårene til ophold i ensformige bo¬
ligområder og trættende rejser til fjerntlig¬

gende arbejdssteder, må kravet til de rekrea¬
tive friarealer blive mere omfattende end det
Var for bare 50 år siden, hvor byen var
mindre opdelt og ensformig.

Den afstand, der i dag er kommet til »et
jævnt og muntert virksomt liv på jord«, hvor
man kan bruge alle sine sanser, må betyde at
byens fristeder - parkerne - gøres mere ind¬
holdsrige og varierede, og her må naturens
egen mangfoldighed indgå som en mulighed.

Jeg kan godt forestille mig situationer,
hvor den bedste form for rekreativt friareal
vil være en naturlig udvikling af et areal
uden indgreb. Den kunstneriske ide kan alt¬
så være at se en udviklingsmulighed i natu¬
ren uden absolut at skulle præge den i en
bestemt form.

At vurdere de rekreative friarealers ind¬
hold i forhold til samfundets udvikling er
sket før og interessant nok i særlig grad ved
industrialismens vækst omkring århundred¬
skiftet.

I Malmø førtes f.eks. omkring år 1900 en
kraftig diskussion i forbindelse med Slotts-
parkens anlæggelse. Der var stærke røster
fremme om at gøre den til en skogspark som
modvægt mod urbaniseringen i stedet for
den traditionelle finpark eller promenade¬
park med det høje plejeniveau.

Traditionen vandt, men i 1914, da Pil-
damsparken skulle anlægges i forbindelse
med en udstilling, blev skoven indført som et
landskabselement i parken for at gøre den
mere varieret.

Herhjemme førte diskussionen omkring
århundredskiftet til en interessant nyskabel¬
se - lystskoven - idet der ved næsten alle
provinsbyer blev plantet en mindre skov in¬
deholdende forskellige rekreative anlæg, og
disse indgår i dag som værdifulde rekreative
friarealer i det udviklede, omgivende byom¬
råde.

Den erhvervsgartneriske tradition
Vi har en tradition for et højt plejeniveau fra
de gamle parker og anlæg i byerne.

Her skelner man f.eks. skarpt mellem
ukrudtsplanter og kulturplanter - en hold-

Eksempel på et parkareal med et lavt plejeniveau. Eksempel på bypark med et højt plejeniveau.
■ Example of a park area with low level of maintenance. ■ Example of town park with high level of maintenance.
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ning, der egentlig stammer fra produk-
tionsgartneriet, fra kampen mod naturen.

Denne holdning er nødvendig i gartnerier,
hvor man skal fravriste naturen et bestemt
produkt, men det bliver let absurd, når det
drejer sig om at drive et stort rekreativt
friareal på 100 hektar i et urbaniseret og
industrialiseret samfund, hvor formålet er at
udvikle et sammensat fristed, der kan kom¬
pensere for det opdelte samfund.

Uddannelsen på gartnerskolerne er stærkt
præget af gartnererhvervet, og man arbejder
mest med intensive plejeformer og opfatter
planter som individer og ikke som dele af en
helhed.

Jeg mener dette er et problem i forhold til
udviklingen af de store rekreative friarealer i
dag. Vi ved for lidt om plantesamfund, suc-
cessionsforløb og planteudvikling. De fleste
friarealer udtrykker en meget statisk plante¬
opfattelse, hvor vækst synes at være noget
besværligt noget.

En anden årsag til det industrialiserede
fritidslandskab er brugen af store maskiner,
som er gjort af hensyn til etablering og drift
af de mange og store idrætsanlæg indenfor de
sidste par årtier.

Det er let at forstå, at man er faldet for
fristelsen til at sætte dem igang på de udlagte
store arealer til almen rekreation. Det er let
at administrere et landskab på denne måde.

Udviklingen af kemiske bekæmpelsesmid¬
ler af hensyn til planteproduktion har det
også været fristende at bruge mere end nød¬
vendigt. Det hår billiggjort driften og ikke
været i konflikt med den erhvervsgartneriske
tradition, som jo populært sagt er kampen
mod naturen.

Hvad bør man gøre?

Differentierede parkarealer
Det specialiserede samfund som er grundla¬
get for den materielle udvikling har nogle
alvorlige sociale bivirkninger.

Det medfører, at mange mennesker ikke
far brugt de kræfter og evner, som man har.
Sanserne sløves ved monotont og trættende
arbejde, og ens vurderingsevne nedsættes,
fordi man far de fleste oplevelser på anden
hånd gennem bl.a. medierne.

Her mener jeg, at varierede parkarealer
kan have en betydning ved at være et fristed,
hvor forskellige befolkningsgrupper kan mø¬
de sig selv, hinanden og naturens sammen¬
hæng uden fortolkende filter. Derfor er det
vigtigt, at byparken ikke kun skal være skov
eller have, men både skov og have. I stedet
for at drive det rekreative friareal på det
normale ensartede høje plejeniveau med
ugentlige græsklipninger og årlige beskærin¬
ger af renholdte busketter, bør man differen¬
tiere arealet i ekstensivt drevne og intensivt
drevne områder.

Slæk på kulturtrykket i visse områder og
forøg det i andre, således at der både udvik¬
les skovbevoksninger og eksotiske plante¬
haver.

Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt m.d.l., videnska¬
belig assistent på Landskabslaboratorlet, KA.

Udsnit af Geodætisk Instituts kort i mål 1:2500
over Københavns vestegn. Størrelsen og arten af
mange typer grønne områder kan iagttages i for- •

hold til bydelene. Reproduceret med tilladelse fra
Geodætisk Institut.

■ Section of the Geodetical Institute's map of
western Copenhagen, scale 1:2500. The size and
character of many types of open spaces can be
studied in relation to the town districts. Reprodu¬
ced by permission of the Geodetical Institute.
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C. Th. Sørensens skulpturpark i Herning -
sådan behandles god havekunst også!
Af Lars Borgen

ff/nyl 1958 dflP

Det sker ofte, at man på sin studievandring
gennem landskabsarkitekturens mangfoldig¬
hed støder på noget, som fænger og giver
mod på med alle sanser at opleve det i
virkeligheden.

C. Th. Sørensen har i sin utroligt store og
vidtfavnende produktion af gode anlæg ofte
vækket interesse blandt fagfæller.

Skulpturparken, som C.Th. Sørensen for¬
mede til fabrikant Aage Damgaards berømte
sorte fabrik i Herning, vakte for nogle år
siden første gang min interesse - og for nylig
fik jeg lejlighed til at besøge den.

Det jeg havde håbet og set frem. til at
opleve, blev i stedet til denne artikel om,
hvor sårbar landskabsarkitekturen er, hvor¬
ledes uforstand og tilfældigheder spiller en
stor rolle, og hvorledes god kunst kan spole¬
res, - og til sidst lidt om, hvad vi kan gøre for
at fa en mistet perle igen.

Forhistorien

Forhistorien er nok velkendt for mange - lad
mig derfor kun ridse den op i korte træk:

Grundtanken til den musisk (geometrisk)
opbyggede skulpturpark var et forslag udar¬
bejdet af C.Th. til Vitus Beringsparken i
Horsens i omkring 1954.

Han siger selv i sin bog »Haver«, at det
skulle være »rum med grønne vægge. Bedst

var det med tynde mure bevoksede med
vedbend, således at formen altid ville være

præcis, men hække af bøg f.eks. kunne selv¬
følgelig også gå.«

Det viste sig desværre, at projektet af for¬
skellige årsager ikke lod sig realisere i
Horsens.

I 1956 kom C. Th. Sørensen i forbindelse
med Aage Damgaard, der forenede industri
og kunst på en herhjemme hidtil ukendt
måde.

Dette førte til, at C. Th. Sørensen fik over¬

draget at indrette omgivelserne til Angli IV.
Det skrinlagte Horsensprojekt blev i en mo¬
dificeret udgave med en mindre skala og
med bøgehække udført på et frit græsareal
øst for fabriksbygningen.

I HAVEKUNST 1962 side 74 til side 77
kan seS, hvorledes dette anlæg tog sig ud.

I de bøgekransede geometriske rum blev
placeret skulpturer af gode kunstnere som
Robert Jacobsen og Sv. Wiig Hansen. I den
store oval begyndte boxbomplanter at vokse
til og blive klippet.

En perle, enkel og prunkløs, men alligevel
storslået i sin samklang mellem den bildende
og den havearkitektoniske kunst var skabt.

Og i de følgende år valfartede mange men¬
nesker både fra ind- og udland til den sorte
fabrik for at opleve mødet mellem industri og

kunst. Skulpturparken oplevede sin stor¬
hedstid.

Ødelæggelsen
Udviklingen på Angli gjorde, at større loka¬
ler skulle skafTes, hvorfor Angli V blev byg¬
get. »Den cirkelrunde fabrik«, som
C. Th. Sørensen også fik stor indflydelse på.

Angli IV og dermed også skulpturparken
skulle afhændes.

Aage Damgaard, som havde lagt megen
kærlighed i både hus og have, følte, at det
samlede kompleks burde bevares, og søgte
derfor at formå Herning kommune til at
købe. Anlægget blev foreslået anvendt til
ungdomsgård.

Herning kommune ville ikke investere i et
anlæg, »der lå så langt fra byen« - og dette
til trods for, at tilbuddet lød på, at den
opstillede kunst skulle være oven i handelen,
d.v.s. at kommunen ikke skulle betale for
andet end bygninger og grund.

Altså måtte fabriken afhændes til anden
side. Den nye ejer opførte snart efter overta¬
gelsen en stor privatvilla på grundens nor¬
døstlige del - meget tæt op ad det cirkulære
bassinrum.

Hermed var det første skridt til anlæggets
ødelæggelse taget.

I de følgende år blev hækkene passet, dog
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■ Top: the Black Factory and the sculpture park
from their heydays at the beginning of the 60s. On
top is the Memorial Park, a beautifully preserved
public layout by the landscape architect Georg
Boye, laid out in 1948-49. The geometrical garden
with beech hedges in the curved grass lawn re¬
mains as originally laid out. The playground in
the west has acquired new play equipment. Photo:
Herning Aerial Photos, lent by Aage. Damgaard.

Middle: The amputated sculpture pårk with
Smyrna Church on the left and the remains og the
Blach Factory in the background - now painted a

light colour with details in dark red brick and
unpainted lime!

Bottom: Smyrna Church, the remains of the
»dihedron« and the white villa seen from the east.

Øverst: Den sorte fabrik og skulpturparken fra
storhedstiden i begyndelsen af 1960'erne. Øverst
ses Mindeparken, et smukt bevaret offentligt an¬

læg af havearkitekten, professor Georg Boye, an¬
lagt i 1948-49. De geometriske bøgehækrum i det
buede græsrum fremstår stadig som oprindelig
anlagt. Legepladsen mod vest er tilføjet nye lege¬
redskaber. Foto: Herning Luftfoto, udlånt af fabri¬
kant Aage Damgaard.

Midten: Den amputerede skulpturpark med
Smyrnakirken til venstre og resterne af Den sorte
fabrik i baggrunden - nu lys malet, med detaljer i
mørkrøde mursten og ubemalet limtræ!

Nederst: Smyrnakirken, resterne af »tokanten«
og den hvide villa set fra øst.
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blev de klippet i samme højde - og ikke efter
den oprindelige tanke i varierende højder.

I de senere år er det for alvor gået stærkt.
Pengenød har gjort, at et betydeligt stykke af
grundens sydøstlige del er solgt fra og be¬
bygget.

Nu står »Smyrnakirken« oven på tokan-
ten, trekanten, en del af firkanten og ovalen.

Og den sorte fabrik er arkitektonisk helt
ændret, og opdelt i ejerlejligheder!

Tilbage står lidt af firkanten, samt fem¬
kanten, sekskanten, syvkanten og cirklen
med bassinet.

Men ikke uberørt af den ændrede brug af
omgivelserne. Adgangsforholdene, som var
en væsentlig del af oplevelsen af kompositio¬
nen, er stærkt ændret. Det engang rytmisk
opbyggede forløb fra rum til rum er afløst af
en forstyrret zig-zag bevægelse. Befæstelsen
er simplificeret fra granit og grus til SF-sten
og aim. 50X50 cm betonfliser. En uklædelig
redskabsbygning har fået plads i mellem¬
rummet mellem de tre nordlige figurer, hvor¬
ved også hækkene har lidt skade.

Skulpturparken på dette sted er uhjælpelig
gået tabt - vi er alle blevet fattigere.

Forslag
Skulle de nuværende ejere/brugere have glæ¬
de af resterne, kunne man tænke sig en ny

plan, hvori sekskant, syvkant og bassincirkel
fik lov til at stå, mens de øvrige rester blev
fjernet. Redskabshuset og den dertil etable¬
rede flisegang burde (jernes. Rummene kun¬
ne givet fungere hver for sig, og mellemrum¬
met kunne igen komme til sin ret, bare klip¬
pet i græs. Men hvad med den smukke perle,
som vi mistede?

Ja, nu er, vi tæt på Foreningen af danske
Landskabsarkitekters 50-års jubilæum. - Og
i denne forbindelse tør jeg godt opkaste tan¬
ken om at sætte et værdigt punktum for disse
50 år med at søge opført »en musisk kompo¬
sition af vedbendklædte mure« i Danmark. -

Måske i forbindelse med et museum, et grønt
friareal eller en folkepark, som TV's Flem¬
ming Madsen for nogen tid siden causerede
over i det kommunale tidsskrift. Det sidste
ville være helt i C.Th.s ånd.

Statens Kunstfond, som også på det sene¬
ste er begyndt at interessere sig for arkitektu¬
ren, opfordrer jeg hermed til at forestå etab¬
leringen af C. Th. Sørensens skulpturpark.

Man kunne måske indvende, at det er

urimeligt og nostalgisk, således at genopføre
det allerede tabte - men for det første blev
C. Th. Sørensens oprindelige idé aldrig ud¬
ført som tænkt, og for det andet, kompositio¬
nen er så enkel og tidløs og »levende« tænkt,
at den tåler at blive vakt til live i al sin pragt.

Den er i sin grundtanke udgangspunkt for
mange forskellige menneskelige aktiviteter,
et særkende for flere afC. Th. Sørensens bed¬
ste arbejder, og et mål, som vi også i dag
gerne kunne have for øje - menneskelig arki¬
tektur.

Lars Borgen, landskabsarkitekt, m.d.l., m.a.a. Land-
skabstegnestuen I Århus ApS.

Øverst: Bassincirklen med den spændende og mo¬
numentale figur af Svend Wiig Hansen. Foto:
C. Th. Sørensen.

Nederst: Det cirkulære bassin som C.Th. Søren¬
sen nok helst så det, med vand - og børn, der ser
ud til at have det sjovt. Foto: C.Th. Sørensen.

■ Top: Circular pool with the exciting, monumen¬
tal figure by Svend Wiig Hansen. Photo: C.Th.
Sørensen.

Bottom: The circular pool as C.Th.Sørensen
would prefer to see it, with water - and children
who look as though they are having a good time.
Photo: C.Th.Sørensen.
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Iglsø kirkegård
Af Preben Skaarup

Iglsø ligger mellem Viborg og Skive, et sted
hvor ikke mange kommer forbi. En tilfældig
valgt genvej gjorde at vi engang i foråret
sidste år uventet fik den positive oplevelse,
det var at se Iglsø kirkegård.

Det er en almindelig velholdt kirkegård
anlagt omkring en nyere kirkebygning; men
på Iglsø kirkegård står desuden 50-60 for-
mklippede bøge. Deres højder varierer mel¬
lem 2,5 og 3,5 meter. De står lige inden for
kirkegårdsdiget bag en lav tjørnehæk.

Bøgene kræver deres vedligeholdelse hvert
år. Klipning, opsamling af det afklippede
materiale om foråret og sammenrivning af
løse blade om efteråret.

Det er bekræftende at se, at nogen vil
påtage sig arbejdet. Men mere positivt og
især mere inspirerende er det at se, hvor
langt der kan nåes med tålmodighed og en
saks, når der arbejdes med planter.

Det hele er såre enkelt og uden dybsindig¬
hed. Det er i ordets bedste betydning et
amatørarbejde.

Min umiddelbare reaktion var, at jeg ville
gå ind og tale med graveren for at høre noget
om kirkegårdens historie og for at sige hvor
fint jeg syntes det var.

Inden vi nåede så langt, fandt vi imidler¬
tid i våbenhuset en afdisse små tryksager om
kirkeris og kirkegårdens historie.

Heri stod at kirkegården var reguleret og
omlagt først i 60'erne efter plan af land¬
skabsarkitekt Arne Levin.

Det blev så ikke den dag til noget med at
gå ind og tale med graveren; men siden har
jeg fra graVer Langerskov Pedersen i Iglsø
fået historien om de fine bøge.

Langerskov Pedersen har klippet bøgene
siden konfirmationsalderen og er 3. genera¬
tion af familien, som arbejder på kirke¬
gården.

De første bøge blev plantet 1925-26 af
Langerskovs far. De skulle da afløse en ræk¬
ke grantræer, som blev fældet i 1925, og som
oprindelig var plantet af Langerskovs bed¬
stefar.

I 1927 blev kirkegården udvidet og flere
bøge plantet. De sidste plantedes 1933.

Bøgene blev tidligt klippet i den afrundede
kegleform og har siden ganske langsomt faet
lov til at nå den størrelse de har nu. De blir

nemlig pænest, hvis de hvert år far loV at
lægge en smule til deres vækst, frem for at
blive klippet helt tæt.

Nu er de ved at være så store at Langer¬
skov Pedersen overvejer at skære dem alle et
stykke ind, og for at se hvordan de reagerer,
er det blevet gjort med to stykker sidste år.

Det Arne Levin havde gjort i 61-62 var at
skaffe plads til et nyt kapel, at sænke parke¬
ringspladsen fofan kirken og sætte det sten¬
dige, hvorpå tjørnehækken i dag står.

PS.

LANDSKAB 3-1981 69



Nordisk Landskabsarkitektlærermøde

Referat af Nordisk Landskabslærermøde i Køben¬
havn 27. og 28. februar 1981.

Program:
Fredag d. 27. febr.
9.00 Kaffe og Gammel Dansk.

10.00 Forfatteren Michael Buchwald: forelæsning
om landskabsplanlægning i forhold til natur,
testetik og symboler.

12.00 Diskussion om symbolfunktionen i land¬
skabsplanlægning på baggrund af Buch¬
walds foredrag.

17.00 Fritid.
19.00 Aftensmad på Charlottenborg.

Rapport fra skolerne og beslutninger om
fremtidige fælles aktiviteter.

Lørdag d. 28. febr.
9.30 Udflugt til Albertslund: Studier afen stramt

planlagt by og et »kunstigt rekreations-
landskab«.
Fortsat udflugt til bebyggelsen »Tinggår¬
den« ved Køge.

Buchwalds foredrag:
Buchwald beskrev i sit foredrag, hvordan
oplevelsen af natur forsvinder ud af de fleste
menneskers daglige liv. Den måde samfun¬
det fungerer på, har medført de store by-
organismer, hvor alt er bygget effektivt op til
bestemte formål, hvor alt er planlagt for de
mange af nogle fa, og hvor mere og mere
kommunikation foregår teknisk. Vi kender
ikke mere naturen udfra egne erfaringer i
den. Vi kender den til gengæld meget detal¬
jeret fra Billeder og forklaringer i fjernsyn,
aviser o.s.v. Problemet er, ifølge Buchwald,
at vi vænnes til at leve af »andenhåndsople-
velser«. Virkelighed, der er fortolket og redi¬
geret til os af andre. Vi har ikke adgang til
direkte og »autentiske« oplevelser af naturen
i dag.

Landskabsplanlæggerne arbejder også in¬
denfor dette system. Deres opgaver er at
rådgive ved udformning af de omgivelser,
hvori der indgår naturelementer. De er for¬
midlerne i den proces, hvor naturen kom¬
mercialiseres og rationaliseres, oftest med
rekreative formål. Som eksempler nævnte
Buchwald det kunstigt skabte rekreations-
bjerg i Albertslund, hvor også formen er et
symbol på den klart menneskeskabte natur,
samt City 2, hvor natur i form af drivhus¬
vækster, akvarier og fugle i bur, bruges til at
»naturalisere« indkøbsmiljøerne.

Som en illustration af problemerne nævnte
Buchwald en artikel af Erik Sigsgård i Infor¬
mation den 18. februar 1981 om »Udpining
af Børns livsmuligheder«.

Buchwald mente, at det væsentlige må
være at tilbageerobre de enkelte -menneskers
og gruppers handlingsmuligheder overfor
naturen. At fa ret til en naturgiven variation,
vi kan forholde os autentisk og selvstændigt
ansvarligt overfor.

Det må være landskabsplanlæggernes op¬
gave at give denne frihed til brugerne således
at planlæggernes spor langsomt udviskes.

kJ.-*'

Rekreationsbjerg, plan.
■ Hill for recreation, plan.

Diskussion om symbolfunktioner
Efter frokost startede vi med en plenumdis¬
kussion, som efter kaffe afløstes af gruppedis¬
kussioner med efterfølgende referat.
Hovedindholdet i diskussionerne kan groft
opdeles i 3 emner:

Forholdet imellem menneske og natur.
Vi diskuterede om kriteriet for at noget er

godt kan være at det afviger så lidt som
muligt fra naturen? Om menneskeskabte
ting altid indskrænker oplevelser og behov?
Om hvad der egentlig er natur og hvad der
er »menneskets natur«?

Betydningen af menneskeskabte symboler.
Nordmænd og svenskere, bemærkede at især
natursymbolers betydning var afhængig af,
hvorfra i landet folk kom. At desuden land¬
skabsarkitekternes symbolsprog ikke nød¬
vendigvis bringer alle sociale lag samme op¬
levelser. Endelig, at symboler oftest er i ud¬
vikling sammen med samfundet, og ikke sta¬
tiske.

Der var dog stor enighed om, at der findes
et væsentligt behov for brug af symboler i
menneskeskabte omgivelser, og at det derfor
er vigtigt at arbejde bevidst hermed.

Landskabsarkitekters brug af symboler,
i forhold til samfundet.
Vi diskuterede hvordan vi arbejder med
symboler. Vores opgave er at formidle ople¬
velser ved hjælp af formgivning, og vi må
derfor lære os et sprog, som når modtagerne.
Vi må samtidig arbejde med grove rammer,
som kan overleve at mennesker selv omfor¬
mer en del af miljøet. Nogle mente, at land¬
skabsarkitektur er en kunstart, og at kunst
ikke kan underlægges »medindflydelse«. Fra
Norge nævntes et igangværende forsknings¬
projekt om menneskers syn på deres fysiske
omgivelser, og ønsker om forandringer.

Diskussionerne var nye, vanskelige, og ret
spredte, og vi nåede ikke store sammenfat¬
tende konklusioner.

Rapport fra skolerne m.v.
1. Undervisningen på Kunstakademiet i

København.
2. Samarbejdet omkring »Landskap«.
3. Efteruddannelse.
4. Særnummer af Landscape Planning.
5. Næste lærermøde.

Pkt. 1. Undervisningsstrukturen og undervis¬
ningstilbud i København blev gennemgået
kort. Landskabslaboratoriet er primært et
supplement til arkitekt- og planlæggerud¬
dannelsen på Kunstakademiet, og lider, pa¬
rallelt med skolen som helhed, under ned¬
skæringer og for fa ressourcer. Derfor findes
heller ikke igangværende selvstændig forsk¬
ning, udover et kontraktforskningsprojekt
om råstofindvinding. En del studerende ta¬
ger dog afgang fra laboratoriet som land¬
skabsarkitekter.

Pkt. 2. Det ophørte Nordiske samarbejde om¬
kring »Landskap« beklagedes af mange.

I Norge har landskabsarkitekterne opnået
en samarbejdsaftale med arkitekterne om at
kunne bringe stof i »Byggekunst« og »Arki-
tektnytt«.

I Sverige kan tidsskriftet »Utemiljo« an¬
vendes, men det egner sig ikke til bl.a. for¬
midling af forskning.

Landskabs ny redaktør Preben Skårup fo¬
reslog samarbejdet genoptaget uformelt, som
før den fællesnordiske aftale.

Pkt. 3. Fælles nordisk efteruddannelse blev
drøftet. Bl.a. blev udtrykt ønsker om at ud¬
nytte kapaciteten på læreanstalterne til korte
koncentrerede kurser for forskere og undervi¬
sere. De svenske doktorandkurser nævntes
som en mulighed, men ingen konkrete for¬
slag kunne fremlægges.

Pkt. 4. På baggrund af et skriftligt oplæg fra
professor Magne Bruun blev det vedtaget, at
medvirke til udgivelsen af et Skandinavisk
specialnummer af Landscape Planning.

Med forhåbning om at Magne Bruun vil
være hovedkontakt til redaktionen, blev der
udpeget yderligere een fra henholdsvis Sveri¬
ge og Danmark til at deltage i redaktionen af
tidsskriftet.

Fra Norge: Professor Magne Bruun, Ås.
Fra Sverige: Forskarassistent Gunnar J.
Sorte, Alnarp.
Fra Danmark: Lektor Per Stahlschmidt,
K.V.L.

Pkt. 5. Tidspunkt og organisation for næste
nordiske landskabsarkitektlærermøde disku¬
teredes. Fra flere sider fremførtes, at februar/
marts var godt, fordi travlheden her var
mindst på læreanstalterne. Muligheden for
at lægge det i forbindelse med de nordiske
landskabsarkitektkongresser for ikke at
»dræne« disse for deltagere, blev ikke afkla¬
ret på dette møde.

Næste lærermøde holdes i Ultuna 1982.
Annelise Bramsnæs
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Bogomtale

Båume
Bilder und Texte aus drei Jahrtausenden af Gerda
Gollwitzer.
Schuler Verlagsgesellschajl, Herrsching. Vesttysk¬
land. 1980. 240 s. illustreret, lndb. D mark 78-

Atter en bog om træer, men ikke om bytræer
eller træers pleje og vækst, hvad egentlig var
ventet, da jeg bestilte bogen Båume, forfattet
af Gerda Gollwitzer den tidligere redaktør af
Garten und Landschaft og forfatter til ad¬
skillige fagbøger. Da bogen endelig dukkede
op, viste den sig at være en kunstbog i stort
format og fornemt udstyr.

Forfatteren fortæller i sit forord, at for
hende som have- og landskabsarkitekt er
træerne det element, med hvilket vi især
skaber vore uderum, og den erkendelse har
ført til, at hun gennem et langt liv har samlet
på billeder og tekster med træer. Det er
denne samling, som er blevet redigeret og
publiceret i bogen.

Bogen fortæller om træet i billedkunst og
litteratur, eksemplificeret med gravmalerier
fra Ægypten, ledsaget af dødedigte, persiske
og islamiske tæpper med træer som hoved¬
motiv, indiske stenrelieffer med hellige træer,
kinesiske og japanske raderinger og træsnit
med blomstrende kirsebær og mange kendte
og ukendte malerier fra den vestlige kultur.

Bogen er delt op i kapitler med emnerne:

Max Peinter: Naturens ubrudte tiltrækningskraft,
1977. Fra »Båume« side 229.

Træets karakter. Træer i mytologi og religi¬
on. Træer i legender, eventyr, sagn og fabler.
Træets form. Træerne oplevet på forskellige
årstider. Træer i hele verden. At leve med,
fælde og plante træer.

Tidsmæssigt spænder eksemplerne fra de
ældste kulturer til helt moderne tid. Man
finder et fremragende udvalg af bibelillustra¬
tioner, miniaturer og fantastiske billedtæp¬
per med ridder- og jagtscener fra middelal¬
deren, de første landskabsmalerier fra Do¬
nauskolen i 1500 tallet, Rubens dramatiske
landskabsbilleder, der indleder det heroiske
landskabsmaleri, de flamske maleres realisti¬
ske opfattelse af træer, romantikkens idylli¬
ske hyrdescener, impressionisterne med Vin¬
cent van Gogh m.fl. Henri Rousseau, Paul
Gauguin og Edvard Munch og vor tids Paul
Klee og Friedensreich Hundertwasser.

Interessant er det at se, hvordan en maler
som Piet Mondrian ved at dyrke de vandret¬
te og lodrette linier i træet når frem til en
abstrakt komposition.

Manende til alvorlig eftertanke er Max
Peinters »Naturens ubrudte tiltræknings¬
kraft«, der forestiller et kæmpestadion omgi¬
vet af en osende industribys højhuse og kra¬
ner; på stadions grønsvær en lille lund af
træer beundret af talløse tilskuere.

Teksterne er dels brugt som indledning til
de enkelte kapitler dels citater hentet fra
kendte og ukendte værker, strækkende sig fra
Homers Odyssé, bibelcitater over Dante,
Darwin til Antoine de Saint-Exupéri og
Brecht.

Bogen er ikke blot en kunstbog, den er
med en fantastisk eksemplificering af, hvor
meget træet har betydet for vores kultur, et
budskab til os om at passe på vores jord og
dens bevoksning.

Jette Abel

■ Max Peinter: Nature's unbroken power of at¬
traction, 1977. From »Båume«, page 229.

Kina og Danmark
Tove Clemmensen og Mogens B. Mackeprang: Ki¬
na og Danmark 1600-1950. Kinafart og Kinamode.
Nationalmuseets Forlag 1980. 360 sider, ill. Kr.
260,00 incl. moms.

Kinesisk kunst og kunsthåndværk har i flere
hundrede år været værdsat overalt i Europa,
og man har kunnet finde den kinesiske inspi¬
ration på mange områder - ikke mindst i
havekunsten.

Nu er der kommet en meget smuk og
spændende bog fra Nationalmuseet, hvor
forfatterne har skrevet en samlet beretning
om den indflydelse Kina har haft på stilud¬
viklingen i Danmark fra 1600 til vore dage.

Mellem afsnittene om kinahandel og the-
import, om porcelæn, lakarbejder, møbler og
silkestoffer finder man afsnit om den kinesi¬
ske havestils vej til Danmark, om de første
engelsk-kinesiske haveanlæg i Danmark og
om de mange kinesiske lysthuse, som blev
bygget i haverne fra ca. 1770 og fremefter.
Der er grundige beskrivelser af det kinesiske
lysthus i Søndermarken, af Dronninggårds
og Liselunds kinesiske lysthuse og af alle
kineserierne i Frederiksberg have.

For den havekunstinteresserede er der me¬

get at finde i den smukke bog.

Livet mellem Husene

Jan Gehl: Livet mellem Husene. 192 sider, illu¬
streret. Pris kr. 98,00 incl. moms. Arkitektens
Forlag 1980.

I slutningen af 60'erne opstod der som en
reaktion mod destore, uniforme boligmiljøer
en stærk interesse for kvaliteten i vores omgi¬
velser. Man kunne iagttage, at der var noget,
der ikke fungerede i de nye boligområder,
men årsagen hertil var ikke åbenbar. Det var

meget lidt, man vidste om samspillet mellem
mennesker og deres byggede omgivelser. Der
var ganske vist nogle enkelte planlæggere,
der var begyndt at systematisere iagttagel¬
serne af folks adfærd i og omkring husene, på
gader og pladser, i parker og andre friom¬
råder.

En af disse iagttagere var Jan Gehl, som
samlede sin første viden herom i bogen »Li¬
vet mellem Husene«. Bogen, som udkom
første gang i 1971, blev stærkt efterspurgt, og
den kom et par år efter i 2. oplag. Senere er
den iøvrigt også kommet i en hollandsk
udgave.

Jan Gehl har som lærer på Arkitektskolen
i København og som gæstelærer og gæste¬
professor ved udenlandske arkitektskoler for¬
sket videre i dette emne og indsamlet et
materiale af almen gyldighed.

Det er dette materiale, der har dannet
grundlag for den nye udgave af »Livet mel¬
lem Husene«. Temaet er det samme som i
1 .ste udgaven, men bogen er nyskrevet og to
trediedele af illustrationsmaterialet er for¬

nyet.
Bogen er ikke alene tænkt til undervis¬

ningsbrug. Den er skrevet, så også ikke-
fagfolk kan forstå den.
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Larsens Plads, Copenhagen p. 49-51
According to a press release, in February
1981 the A. P. Møller and Chastine Mc-Kin-
ney Møller Foundation acquired Larsens
Plads in Copenhagen with the purpose of
demolishing the existing buildings and con¬
verting the site into a public park. On com¬
pletion, this was to be handed over to the
State in conjunction with Copenhagen
Municipality. After consultation with inter¬
nationally recognised park architects it was
decided to ask the Belgian landscape archi¬
tect Jean Delogne to submit a proposal.

Asked for his comments on the park prop¬
osal, the landscape architect Sven-Ingvar
Andersson finds that the area, despite its
many positive features, has too much the
character of a garden and fails to enter into
continuity with Amalienborg Palace Square
and the harbour.

Sven Hansen, on the one hand, regrets the
lack of simplicity and overall continuity with
the immediate surroundings to be found in
the 1757 map, while Hakon Lund expresses
surprise that a relatively unknown Belgian
landscape architect should be asked to
elaborate the garden layout, which reminds
him of the mini-golf courses of the 1950s.

Jørgen Vesterholt, too, finds the Belgian
proposal out of keeping with the original
plan for Frederiksstaden, which - though
disciplined - was free from severity and re¬
tained man-sized dimensions. Jean De-
logne's proposal makes a too superficial use
of syrfimetry without thought of the indi¬
vidual experience. On the other hand, the
formal features are overshadowed by an ex¬
cessive use of detail which does not serve any

purpose. Moreover, the various stylistic ele¬
ments contribute neither to a specific style
nor to a sense of timelessness. They are at all
events out of keeping with Eigtved's expres¬
sive composition for Frederiksstaden.

Larsens Plads, a Final Examination Task p. 53
by Jeppe Aagaard Andersen

The proposal should be seen as an attempt
to solve:
1. The termination of the axis at the

water/harbour.
2. The accentuation of the harbour prom¬

enade as it meets this axis.
3. The townscape seen from the bustle of the

harbour.
Thus the proposal is an attempt to design a
public open space with recreative functions
in mind.

The area has been designed so as to incor¬
porate different levels of the terrain. With
the help of two raised platforms at each end
of the area, systematically planted with lime
trees, a horizontal intermediate area has
been created under the clipped foliage to¬
gether with changing vistas between the tree
trunks formed by the pattern of the planting.

The proposal for Larsens Plads may be

presumed in its composition to build on the
same principles as the original plan for Fre¬
deriksstaden.

Antiquarian Landscape Care In
Hammershus, Bornholm p. 56
by LP.Junggreen Have

The castle at Hammershus, which is one
of Denmark's oldest mediaeval ruins and,
with its 30-35,000 m2 inside the ring wall,
one of Europe's biggest castle layouts, has
seen many changes throughout the ages.

Many Danish ruins are about to perish in
romanticism, and it is tempting and certain¬
ly easiest to stick to what is acknowledged as
beautiful and romantic, although this consti¬
tutes a form of deception. It is vital, how¬
ever, to determine what lies at the heart of
the matter in hand, even though the result
may seem extraordinary simple. Since it is
not possible to deal with every aspect in a
limited space, antiquarian considerations
have been given precedence.

At the end of the 60s, despite strong pro¬
test, Hammershus Hotel and its associated
buildings were purchased by the State for
demolition. A large proportion of the sur¬
rounding area was then examined in order to
discover the original terrain, after which the
entire area was re-formed and grassed. The
area had gradually become overgrown large¬
ly as the result of the depletion of the original
stocks of sheep during the last century.

As a result of these endeavours the castle
rock now stands out sharply when seen from
Mølledalen. Part of the goal has been
achieved: to show Hammershus as a fortress
in a naked landscape easily surveyable by
the defenders without fear of sudden attack.

West Forest 1980 p. 61
by Mikael Otterstrøm

The object of West Forest was to provide
as quickly as possible a recreative forest
landscape for the West Copenhageners.
Many factors have helped to delay its com¬
pletion: newly planted trees have been re¬
tarded through lack of weeding, species of
plants unable to thrive under the specific
conditions continue to be planted, and atten¬
tion to detail in layouts such as carparks has
been given preference over layouts affecting
the forest as a whole.

The artificial and drab appearance of
West Forest has various causes: too meticul¬
ous care in some places giving a feeling of
sterility, too uniform planting of forest lots,
and lack of variation from forest paths to
footpaths, which latter form straight lines in
the flat landscape. Plains and forests need to
be broken up by smaller plains and clear¬
ings, etc. .

Nevertheless, West Forest looks less artifi¬
cial than it did, and forest planting has
proceded at a sufficient pace to allow more
attention to detail in the future. It is to be
hoped that the next 5-10 years will see the
creation of a continuous and harmonious
forest landscape.

Town Park - Wood or Garden? p. 64
by Ib Asger Olsen
The rapid though scattered urban develop¬
ment of the post-war years and particularly
the 1960s has resulted in large open spaces
between buildings, and between buildings
and roads, known to local councils as green
areas.

This increase in the number ofgreen areas
has required considerable maintenance.
Since the available funds are now being cut,
an alternative and less costly way of main¬
taining these areas is being sought.

Amongst other things, we have many
thousands of acres of grass lawns whose sole
function seems to be the necessity of making
big lawnmovers profitable. Thus it is impor¬
tant that the town park is not just wood or
garden, but both wood and garden. Instead
of retaining the high level of maintenance of
open spaces with weekly grass cuttings and
annual pruning of well-weeded shrubberies,
the area in question should rather be divided
into extensively and intensively cared-for
areas, thus developing both wooded parts
and exotic flower gardens.

C.Th.Sørensen's Sculpture Park
In Herning p. 66
by Lars Borgen
In 1956 C. Th. Sørensen was approached by
Aage Damgaard, who united industry with
art on a scale hitherto unknown in Denmark.
This resulted in C. Th. Sørensen's layout for
the surroundings of ANGLI IV with its
sculpture park. The growth of ANGLI
necessitated the building of ANGLI V, upon
which ANGLI IV and its sculpture park had
to be sold.

Shortly after taking over, the new owner
built a large private villa on the northeastern
part of the ground close to the circular pool.
Thus began to destruction of the layout.
Since then a great part of the south-eastern
part of the ground has been sold and re-built.

The 50th jubilee of. the Association of
Danish Landscape Architects is fast ap¬
proaching. Would it not be a good idea to
commemorate this by erecting "an artistic
composition of ivy-clad walls" in Denmark?
Perhaps in connection with a museum, a
green open space or a public park. This
would be entirely in the spirit of
C. Th. Sørensen.

Iglsø Churchyard p. 69
by Preben Skaarup
The first beeches in Iglsø churchyard were
planted in 1925-26 by the sexton's father.
They were to replace a number of fir trees
felled in 1925 and originally planted by the
sexton's grandfather.

In 1927 the churchyard was extended and
more beeches planted, the last ones in 1933.

At an early stage the beeches were clipped
into their conical shape, since when they
have gradually acquired their present size.

Paula Hostrup-Jessen
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Plant et træ 1982?
Flere ministerier, et stort antal foreninger,
institutioner, uddannelsesanstalter og direk¬
torater, samt yderligere et antal enkeltperso¬
ner har for ganske nylig modtaget invitation
til et stiftende møde 25. september i Lands¬
tingsalen på Christiansborg. Initiativtagerne
til mødet håber, at man her kan danne et

repræsentantskab og en bestyrelse, som vil
kunne lede en træplantningsaktion i Dan¬
mark i 1982 - PLANT ET TRÆ 1982!

Initiativtagerne er en selvbestaltet gruppe
på fem personer, som i en folder argumente¬
rer for træplantningsåret og redegør for
gruppens tanker om forløbet af aktionen.

Et citat fra folderen: »I efteråret 1981 samt

i vintermånederne skal aktionen tilrettelæg¬
ges. Det afgørende vil blive at fa organiseret
lokale komiteer i hver eneste kommune. Dis¬
se komiteer skal i videst muligt omfang bestå
af personer, der har tilknytning til de »grøn¬
ne« landsorganisationers lokalafdelinger,
men i øvrigt håber vi på, at enhver form for
lokal faglig kompetence må blive inddraget i
arbejdet, hvad enten man er »organiseret«
eller ej.

Desuden udarbejdes pjecer, plakater og
andet oplysningsmateriale, foruden radio- og
TV-programmer m.v.

Alt dette skal udføres af dertil udpegede
arbejdsgrupper og personer, og det praktiske
arbejde skal foregå i et sekretariat, der opret¬
tes til aktionen. De økonomiske midler til
dette forarbejde skal indsamles af aktionens
bestyrelse ved • henvendelse til fonds, fore¬
ninger, institutter, firmaer m.v.

Foråret 1982 går lokalkomiteerne i arbej¬
de. Primært ved i samarbejde med kommu¬
ner og lokale organisationer at fa registreret
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de muligheder, der er for at foretage nyplant¬
ning.

Endvidere at sikre den nødvendige vedli¬
geholdelse af påtænkte plantninger og ende¬
lig at indsamle midler til indkøb af træer.

Efteråret 1982 til foråret 1983. Plantning
finder sted.

Herefter afvikles kampagnen, og der afhol¬
des evt. en konference, hvor resultaterne dis¬
kuteres. Derefter opløses repræsentantskab,
bestyrelse og sekretariat.«

Man må umiddelbart give initiativtagerne
ret i, at et træplantningsår kan være en god
idé, og tilsvarende aktioner er da også gen¬
nemført med held i flere lande, f.eks. i Eng¬
land i 1973, i Norge i 1977 og i Island i 1980.

I et så mediepåvirket samfund som vores
må det vist erkendes, at en koncentreret
engangsindsats ser ud til at give hurtigere og
relativt større udbytte end en længerevaren¬
de konstant indsats.

På DL's nyligt afholdte generalforsamling
blev der orienteret om at DL's styrelse havde
arbejdet med tanken om at tage et tilsvaren¬
de initiativ i forbindelse med foreningens 50-
års jubilæum. Det fremgik imidlertid også, at
styrelsen havde vurderet, at det ville blive for
stor en mundfuld i forbindelse med de øvrige
jubilæumsarrangementer i 1982.

Nu ser det altså ud til, at DL er blevet
overhalet i denne sag. Det er der nu ingen
grund til, at styrelsen skal føle sig generet af,
for under alle omstændigheder ville et arran¬

gement af denne art have nødvendiggjort et
bredt samarbejde med andre foreninger og
grupperinger. Og et sådant samarbejde er
det vel, at initiativtagerne ønsker at organi¬
sere via det indkaldte stiftende møde.

Derimod kan DL og andre foreninger,

f.eks. Stads- og Kommunegartnerforenin¬
gen, have grund til at føle sig generet af, at
man ikke i bedre tid er blevet orienteret om

det påtænkte initiativ og således ikke har
haft mulighed for at tage stilling til tidspunkt
og form.

For det er jo reelt sådan, at fagfolk og
deres organisationer nærmest tvinges til at
deltage, når dette arbejde igangsættes.

Et træplantningsår, som blot resulterer i,
at der kommer et antal træer i jorden, gør
ingen større gavn - i værste fald nærmere det
modsatte.

Træer skal plantes, så de opfylder biologi¬
ske, miljømæssige og æstetiske hensigter.
Træer skal have gode vækstbetingelser, og
plantninger skal vedligeholdes.

Derfor er det nødvendigt, at så mange
landskabsarkitekter som m'uligt går ind i
aktionen for at kunne vejlede om disse
forhold.

Landskabsarkitekter, som arbejder offent¬
ligt eller privat, ved nemlig af ofte bitter
erfaring, at der er stærkt brug for at fa
udbredt en øget forståelse for disse forhold
ikke bare blandt folk i almindelighed, men
også hos mange offentlige myndigheder.

Landskabsarkitekter ved endelig også, at
der skal plantes mange træer ikke bare i
1982, men hvert eneste år fremover. Og at
der skal planlægges så disse træer far en
meningsfyldt placering.

Det vi har brug for er ikke blot en kortva¬
rig forståelse, men også en mere langsigtet
styrkelse af den »grønne« planlægning.

Initiativtagerne bør vide alt dette, og der¬
for må det være rigtigt, at DL prøver at finde
kræfter til at gå ind i et samarbejde om Plant
et træ 1982. PS
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KONKURRENCER

Når ikke andet er anført rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval-
det, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca.6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer

Studiematerialet vedrørende løbende konkurren¬
cer er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er
tidsbegrænset, men kontakt- og/eller fotokopier
kan købes.

Handicapegnet byfornyelse
- byfornyelse for alle
Boligudvalget for bevægelseshæmmede har i sam¬
arbejde med Dansk Arkitekters Landsforbund ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om forslag til
etablering af velegnede adgangsforhold og hen¬
sigtsmæssige lejlighedsplaner i eksisterende etage¬
boliger, som kan imødekomme også de bevægel¬
seshæmmedes behov. Samlet præmiesum 150.000

kr. Frist for forespørgsler den 15.juni 1981. Indle¬
vering af forslag skal ske senest den 27. august 1981.

Dansk Byplanlaboratoriums prisopgave
Offentlig prisopgave med titlen »Nye opgaver.
Nye vilkår. Hvad er fysisk planlægnings rolle«.
Samlet præmiesum 75.000 kr., heraf 1. præmie på
25.000 kr. Bevarelser skal ske senest 15. september
1981 være afleveret til Dansk Byplanlaboratorium,
Tordenskjoldsgade 10, 1055 København K; herfra
rekvireres iøvrigt program, telefon (01) 13 7281.
(NB: Program fas ikke i DAL).

Bebyggelsesplan i Nykøbing Mors
Morsø kommunalbestyrelse har udskrevet en lo-
kal-offentlig idékonkurrence om udformningen af
en bebyggelsesplan på et tidligere grusgravsområ-
de. Samlet præmiesum 150.000 kr. Frist for fore¬
spørgsler den 1. september 1981. Indlevering af forslag
senest den 7. oktober 1981.

Konkurrencen er kun åben for arkitekter og

andre interesserede, der er bosiddende eller har
virksomhed i Viborg eller Nordjyllands amt.

Konkurrence om sanering og byfornyelse
Sanerings- og Byfornyelseselskabet af 19.3.1970
har udskrevet en offentlig idékonkurrence om sa¬

nering og byfornyelse i henholdsvis Esbjerg, Her¬
ning og Holbæk. Samlet præmiesum 600.000 kr. —
Fristen for 1.spørgerunde den 4.august 1981. Fristen
for 2. spørgerunde den 23. september 1981. Indlevering
senest den 3.november 1981. Depositum for bi¬
lagsmateriale 200 kr. for hver by.

Konkurrence om boligbebyggelse i
grusgravområde i Nykøbing Mors
Morsø kommunalbestyrelse har i samarbejde med
Danske Arkitekters Landsforbund udskrevet en

lokal-offentlig idékonkurrence om udformningen
af en bebyggelsesplan på et tidligere grusgravom¬
råde i Nykøbing Mors.

Gennem konkurrencen ønskes forslag til en be¬
byggelsesplan hovedsagelig bestående af almen¬
nyttige boliger, men også af boliggrupper af ejer¬
boliger. Man sigter mod en samlet harmonisk
bebyggelse, der kan udbygges etapevis, og som er
realistisk og økonomisk. I forbindelse med bebyg¬
gelsen efterlyser man et varieret udbud af bolig¬
typer.

Endelig tillægger man det betydning, at der
opnås gode rekreative udfoldelsesmuligheder, og
at områdets karakter bevares og udnyttes som et
led i en bestræbelse på, at boligområdet bliver
attraktivt og karakterfuldt.

Det skal iøvrigt oplyses, at den samlede præ¬
miesum er på 150.000 kr.

De indsendte forslag vil blive bedømt af en

dommerkomité, hvori kommunalbestyrelsen bl.a.
ér repræsenteret ved borgmester Carl H.Christen¬
sen. Konkurrencens fagdommere er arkitekterne
MAA Lars Due og Carl-Johan Nienstædt samt
landskabsarkitekt MDL Lars Østerbye.

I konkurrencen kan kun deltage arkitekter og
andre interesserede, der enten har fast bopæl eller
virksomhed i Nordjyllands eller Viborg amt. For¬
slag til konkurrencen skal være indleveret senest den
7.oktober 1981.

Vedligeholdelse
afvej-,have-
og parkanlæg.
Når det gælder råd og vejledning i forbindelse med pleje og
vedligeholdelse af beplantning omkring have-, park- og
vejanlæg er en kontakt til Agro-kemi en god begyndelse.
Ring til institutionsafdelingen og få et godt råd i brugen af
plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedrings¬
midler. Vi anviser nærmeste forhandler.

Agro-kemi a/s
-derstår viden bagnavnet

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02)45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 1163 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04)83 37 57
Rigagade, 8000 Århus C, telt. (06) 1367 66

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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DET MESTA FOR
OFFENTLIG MILJO

— det har vi på "SCM". Vi har det stora, breda sortimentet for alla typer av offentliga
miljoer såsom: parkmobler, planteringslådor, staket, papperskorgar, cykelståll,

cykelgarage, piskstållningar mm.
Kort sagt: det som kravs for en treviig, fungerande parkmiljo det finns hos "SCM".

Tag kontakt med oss så sander vi våra olika katalogbroschyrer.

REPRÆSENTANT DANMARK
HE maskinimport aps
Glamhøjvej 2, Lyngby
8220 Brabrand
Tel. 06-260411

REPRÆSENTANT NORGE
NORSKE SPORTSBYGG A/S

Gran 1830
Yttre Enebakk

Tel. 02-924435

AB SVENSKA CYKELSTÅLLFABRIKEN
59121M0TALA TEL. 0141-31170 TELEX 5540 SCM S.



2

Rustik
præcisionsbelægning
i Solrødserien.
udarbejdet af landskabsarkitekterne
Måns Ginman. Søren Harboe. Peder Bo¬
rup.
Rustik præcisionsbelægning er den ideelle
betonbelægning med
- små enheder, der giver belægningen god

tilpasningsmulighed.
-en farve- og strukturkombination, der

gør belægningen arkitektonisk let at ind¬
passe.

- tilbehørsdele, således at enhver belæg-
ningsopgave kan løses som en samlet
helhed.

- et materialevalg og en produktionsmeto¬
de, som giver stor slidstyrke og bestan¬
dighed.

Rustik præcisionsbelægning produceres i
alle dele af landet.

1. EGV Strandlund
Arkitekter m.a.a. Hvidt & Mølgaard
2. Afløbsrende med rist
3. Solrød Center, bassinkant og træhubdetalje
4. Udsnit afgræsarmeringsbelægning
5. Solrød Center, P-pladskantsten

ISiMimlt Keton S
Tobaksvejen 13, 2860 Søborg, Tlf. (01) 69 17 00
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Pædagogisk ledede offentlige legepladser
i Århus kommune
Af Anders Birch Iversen og Jens Ole Daugbjerg

I de fleste af landets største kommuner er

offentlige legepladser et forholdsvis ukendt
begreb.

I Århus er der en årelang tradition for, at
kommunen etablerer og driver sådanne lege¬
pladser.

Der er anlagt et stort antal større og min¬
dre legepladser tidligere ofte i tilknytning til
parker og anlæg, men også i tilknytning til
boligområder. I sommermånederne var der
på nogle af legepladserne ansat kvindelige
opsyn, som havde til opgave at udlåne for¬
skellige legesager til børnene og iøvrigt op¬
retholde en vis justits. På en enkelt af lege¬
pladserne blev der med held gennemført
byggelegepladsaktiviteter.

Denne type offentlige legepladser, hvor
aktivitetstilbudene væsentligst består i, at
børnene kan more sig med et utal afforskelli¬
ge legeredskaber, kunne vanskeligt fastholde
nogen stabil interesse hos børnene, især ikke
hos de større børn.

Byudviklingens betydning for børnene
Igennem 50'erne og 60'erne gjorde by- og
trafikudviklingen det stadigt vanskeligere for

børnene at finde egnede naturlige legemulig¬
heder. For store afstande og stærk trafik
gjorde det for de fleste børn umuligt at søge
til skov og strand, steder som børn i Århus
tidligere i meget stor udstrækning benyttede
som ideelle lege- og tumlepladser.

Hertil kommer, at bl.a. industrialiseringen
og ændrede byplanmæssige forhold har bety¬
det, at mange småhåndværkere og andre
mindre virksomheder, som hidtil naturligt
havde fundet deres indplacering i bysamfun¬
dets boligområder, og som her var en væ¬
sentlig del af børnenes oplevelses- og beskæf¬
tigelsesmuligheder, enten måtte flytte til in¬
dustriområder eller lukke. Endelig medførte
situationen på arbejdsmarkedet på daværen¬
de tidspunkt ændringer i familiemønstret, så
forældrene fik mindre tid til at beskæftige sig
med børnene.

Denne udvikling satte først og fremmest
gang i daginstitutionsbyggeriet, således at
man kunne løse pasnirigsproblemerne for de
børn, som havde udearbejdende forældre.

En ny type legepladser
I slutningen af 60'erne blev der endvidere i

Århus kommune fra politisk side arbejdet
med planer om også at tilgodese et udækket
behov for legemuligheder og fritidsaktivite¬
ter for børn, som ikke havde noget egentligt
pasningsbehov, og som derfor ikke benyttede
sig af daginstitutionstilbudene.

Det, man ønskede at skabe, var nogle gode
legefaciliteter, som børnene kunne benytte
sig af efter lyst og behov på en helt uforplig¬
tende måde, hvor de ikke skulle tilmeldes,
registreres eller betale noget for at komme.
Der skulle her tilbydes leg med traditionelle
legeredskaber, men også varierende kreative
aktiviteter såvel indendørs som udendørs.
Der blev endvidere fremsat krav om, at lege¬
pladserne skulle kunne fungere som fritidstil¬
bud året rundt uafhængigt af vinter og
vejrlig.

På den baggrund etablerede parkvæsenet
som et forsøg i 1971 Århus kommunes første
helårslegeplads. Praktisk skete dette ved, at
der på en eksisterende større legeplads opfør¬
tes et hus på 65 m2, som rummede legestue,
personalerum og toiletter. Der blev ansat en

medarbejder, som skulle forestå beskæftigel¬
sen af børnene samt holde opsyn med lege-
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1. Rapport om placering og udbygning af fremtidi¬
ge kommunale legepladser.
2. Informationspjece om kommunale legepladser,
udleveres til skoler, børnehaver, vuggestuer m.v.
3. Sandarbejdsby.
4. Sandkasse med pumpeleg.
5. Klatreleg.

■ 1. Report on the siting and extension of future
municipal playgrounds.
2. Brochure on municipal playgronds sent out to
schools, kindergartens and creches, etc.
3. Sandwork town.

4. Sandbox with play pump.
5. Climbing frame.

pladsen.
Siden denne ret beskedne start har indsat¬

sen på legepladsområdet hovedsageligt væ¬
ret koncentreret om udvikling og etablering
af denne type legepladser.

Der er indtil dato etableret 11 pædagogisk
ledede helårslegepladser og et forslag om
etablering af nummer 12 blev tiltrådt af År¬
hus byråd i juni måned i år.

Legepladsplanlægning
Det mere langsigtede mål med legeplads¬
planlægningen i kommunen skal sikre, at
børnene i videst muligt omfang stilles lige
med hensyn til at benytte offentlige legeplad¬
ser. Det tilstræbes, at det skal blive muligt
for ethvert barn i skolealderen at opsøge en
pædagogisk ledet legeplads inden for sit eget
skoledistrikt. Hvornår dette mål nås, er dog
et politisk og økonomisk spørgsmål.

For at kunne arbejde med en sådan plan¬
lægning fremover, er det nødvendigt at sikre
velbeliggende arealer til formålet. Da disse
legepladser kræver arealer på 5-6.000 m2, er
dette ofte en vanskelig, næsten umulig opga¬
ve i allerede udbyggede byområder, mens
den fornødne arealreservation og mest hen¬
sigtsmæssige placering af legepladser i byud¬
viklingsområder kan indgå i den øvrige plan¬
lægning. I den forbindelse forsøges det at fa
legepladserne placeret så tæt skolerne som
muligt, således at adgangsforholdene gøres
mest muligt trafiksikre via skolestisyste-
merne.

Behovet for legepladser
I indledningen til denne artikel omtaltes
nogle forhold, som har medført et stigende
behov for 'forbedrede legemuligheder i en
stor kommune.

Det er imidlertid vanskeligt at opstille
konkrete normer for, hvor mange legepladser
kommunen bør etablere.

Erfaringerne fra de hidtil etablerede pæ¬
dagogiske legepladser viser ret konstante be¬
søg på 8-12 % af de børn, der bor inden for 4

UDBYGNING AF OFFENTLIGE.

PÆDAGOGISK LEDEDE

LEGEPLADSER
I ÅRHUS KOMMUNE
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Stor klatreleg på nyligt etableret offentlig legeplads i Gellerupparken i Bra- ■ Big climbing frame on newly established public playground in Gellerup
brand. Park in Brabrand.

en radius af 3-500 m fra legepladserne. Der
er ikke tale om, at legepladserne besøges af
de samme børn hver dag. På en legeplads
med et dagligt gennemsnitligt besøgstal på
ca. 50 børn er det almindeligt, at op mod ca.
300 børn hører til legepladsens faste pub¬
likum.

Projektering af legepladser
Ud fra erkendelsen af, at legepladser ofte er
en beskeden erstatning for et mere naturligt,
oplevelsesfyldt opvækstmiljø, tilstræbes det i
planlægningen og projekteringen af lege¬
pladserne at skabe nogle rammer for børne¬
nes og legepladspersonalets virksomhed,
som kan give så udviklende betingelser som
muligt. Dette sker bl.a. på baggrund af erfa¬
ringerne med tidligere projekter og i samråd
med legepladspersonlaet.

I programmet for en typisk legeplads indgår
følgende elementer:
— Et legepladshus på ca. 130-150 m2 med

legestue, værksted, køkken, personalerum,
materialedepoter og toiletter.

— Et redskabshus på ca. 20 m2 til opbevaring
af legerekvisitter og foder til legepladsens
dyr.

— Arealer med fast belægning til kørsel med

go-carts, cykler, løbehjul m.v.-, tegning af
hinkeruder og andre lege, hvortil'fast be¬
lægning er mest hensigtsmæssig.

— Soppebassin.
— Sand- og vandlegeområder, som består af

en stor sandkasse, som børnene via en

pumpe kan tilføre vand.
— »Almindelig« sandkasse, som ofte udføres

med ruminddelinger af forskellig størrelse,
så flere grupper af børn kan lege uafhæn¬
gigt af hinanden.

— Småbørnslegeplads med gynger, legehuse
og andre traditionelle legeredskaber for
mindre børn.

— Klatrelandskab med hængebroer, rutsche¬
baner m.v., som især henvender sig til lidt
større børn.

— Disponible arealer til dyrehold. Alle de
pædagogisk ledede offentlige legepladser
har som en særdeles væsentlig aktivitet
dyrehold. Der kan være tale om kaniner,
høns, ænder, geder, får, grise, heste m.v.
Anskaffelsen af de større af de nævnte

dyrearter kræver dispensation fra regle¬
ment om miljøbeskyttelse. Sådanne di¬
spensationer har der dog ikke hidtil været
vanskeligheder med at opnå.

— Disponible arealer til byggelegeplads og
haver.

- Arealer til boldspil.
- Beplantning som anvendes som rammebe¬

plantning og til inddeling af legepladser¬
nes enkelte afsnit. Der anvendes meget
ofte frugtbærende træer og buske, så frugt
og bær kan anvendes af børn og personale
til at spise, sylte eller til bagning.

Personale og administration
På hver legeplads er ansat en pædagogisk
uddannet legepladsleder. Ehdvidere er der
ansat medarbejdere med pædagogisk uddan¬
nelse eller erfaringsmæssig baggrund i arbej¬
de med børn. Antallet af medarbejdere ud¬
over lederen varierer fra 1 til 3 og er bl.a.
fastsat på baggrund af legepladsernes besøg¬
stal.

Administration, drift og vedligeholdelse af
legepladserne forestås af parkvæsenet. Ud¬
gifterne til lønninger til legepladspersonale
og øvrige driftsudgifter andrager i 1981 godt
5 mill. kr.

Administrationen sker fra centralt hold
med undtagelse af et beløb til beskæftigelses¬
materialer og legeredskaber, som admini¬
streres af legepladslederne. Hver legeplads
disponerer til disse formål over beløb i en
størrelsesorden fra 37-60.000 kr., som tilde¬
les i forhold til legepladsernes besøgstal.
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1 LEGEHUS

2 REDSKABSSKUR

3 SOPPEDAM MED 0 MED TRÆ

4 SMÅBØRNSSANDKASSE
5 SANDKASSE MED PUMPELEG

6 GYNGER

7 V1PPEDYR

8 SMÅBØRNSKLATRELEG
9 ASFALT CYKELSTI

10 KLATRELEG

11 BÅLPLADS
12 SANDARBEJDSBY

13 GRÆSPLÆNE

14 KLATRETÅRN
15 GAMMEL FRUGTHAVE

16 BYGGE- OG DYRELEG

17 FORBINDELSESSTI TIL SKOLESTI

18 AFFALD

19 CYKELPARKERING

20 PARKERING

Plan af legepladsen Elsted Søndergård.

■ Plan of playground, Elsted Søndergård.

Situationsplan.
1. Legeplads, 2. Forbindelsessti på ny dæmning
med poppelallé, 3. Sti til Lystrup skole, 4. Sti til
Elsted skole, 5. Frugtplantage opdelt af eliehegn,
6. Lystrup skoles sportsplads, 7. Parselhuskvarter,
8. Tæt-lav boligbebyggelse, 9. Etagehusbebyggel¬
se, 10. Grund til fritidshjem.

■ Site plan.
1. Playground, 2. Connecting path on new dam
with poplar avenue, 3. Path to Lystrup school, 4.
Path to Elsted school, 5. Orchard divided up by
hedge of alder, 6. Lystrup school's sportsground,
7. One-family houses, 8. Dense/-low building esta¬
te, 9. Blocks of flats, 10. Ground for after-school
centre.
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Terrænreguleringsplan.
Et eksempel
Som tidligere omtalt har parkvæsenet netop
afsluttet projekteringen af en ny legeplads i
Lystrup-Elsted området i kommunens nord¬
lige del. Licitation m.v. har fundet sted i
april 1981. Legepladsen er budgetteret til
1.447.000 kr. og er planlagt til udførelse i
løbet af sommeren og efteråret 1981.

I Lystrup-Elsted området er der siden
kommunesammenlægningen sket en omfat¬
tende byudvikling. Der er i stort omfang
opført parcelhuse, tæt-lav- og etageboligbe¬
byggelser samt institutionsbyggeri.

Til belysning af behovet for en legeplads i
området kan nævnes, at der inden for en

radius af 500 m fra legepladsen bor 680 børn
i alderen 0-14 år.

Grunden
I 1977 blev restarealerne fra en udstykket
landbrugsejendom, Elsted Søndergård, efter
ønske overdraget parkvæsenet med henblik
på etablering af en offentlig legeplads.

Grunden er meget centralt beliggende
midt mellem Elsted skole og Lystrup skole,
med mulighed for etablering af stiforbindel¬
ser til de to skoler.

Arealet, der således blev til rådighed for
indretning til legeplads, var tidligere det are¬
al, der rummede Elsted Søndergårds stuehus
og have. Huset lå dengang nøjagtigt der,
hvor legehuset nu placeres.

Avlsbygningerne lå mod nord på det are¬
al, der nu er udlagt til fritidshjem.

Selvom haven i mange år bare har ligget
hen uden nogen form for vedligeholdelse, er
der alligevel flere haveelementer, der er værd

■ Plan for regulation of the terrain.

at bevare, og de er søgt udnyttet ved udform¬
ningen af legepladsen.

Som det vigtigste er der grundens mange
træer. Det kan bemærkes, at der i forbindelse
med etableringen af legepladsen kun plantes
et træ på pladsen - nemlig træet på øen i
soppebassinet - resten er eksisterende træer.

Rent praktisk blev grundens mange træer
gennemgået før projekteringen begyndte, og
syge og dårlige træer blev vist ud og fældet.
Herefter blev arealet målt op med en nøjag¬
tig indmåling af træernes placering. Efter
projekteringen har det kun været nødvendigt
at fælde yderligere to træer. '

Som det andet haveelement, der er værd
at bevare, er tjørnehækkene i syd- og østskel
samt bøgehækken omkring frugthaven i syd¬
øst-hjørnet.

Som det tredie bevaringsværdige element
er der »skovbunden«, som er opstået under
træerne. Skovbunden rummer i det tidlige
forår vintergækker, erantis og anemoner og
ændrer sig iøvrigt året igennem.

For at være sikker på at kunne bevare
skovbunden intakt, er der i licitationsmateri¬
alet indføjet vidtgående krav om, at maski¬
ner kun må færdes på fremtidige befæstede
arealer.

Legepladsens udformning
Legehuset er tegnet af C. F. Møllers tegne¬
stue og opføres afJ.M. E. Huset består af
fire præfabrikerede sektioner og kan altså
flyttes, hvis behovet for legepladser ændres.

I et ca. 30 meter bredt bælte fra huset
direkte mod syd har havens græsplæne op¬
rindeligt været beliggende, hvorfor der ikke

er træer på dette areal.
Det forekom rigtigt at placere de af lege¬

pladsens funktioner, der kræver belægninger
og dermed jordarbejde, i dette bælte.

Arealet er opdelt i fire rum, hvoraf det
øverste sammen med arealet omkring huset
er asfaltbelagt. To rum har grusbelægninger,
og det nederste har græsbund.

Rummene er adskilt ved hjælp af lave
volde opbygget af den muld, der er afgravet
for belægninger.

De lave jordvolde er kantet med sveller og
beplantet med buske, således at hvert rum er

omgivet af hver sin buskart. Ca. 10% af
buskene i hele randplantningen har spiselige
bær, som f.eks. stikkelsbær, ribs, solbær
0.s.v.

De forskellige rum er knyttet sammen af
en akse, der går fra indgangen til legepladsen
ved huset i nord, til klatretårnet i syd.

Alle haverummene har udgang i begge
ender til »skoven«. Asfaltrummets udgange
er forbundet hele vejen syd om de andre rum
med en asfaltcykelsti, der snor sig ud og ind
imellem træerne. Stien giver børnene mulig¬
hed for på tricykel, løbehjul o.s.v. at køre sig
en tur i »skoven«.

Klatrelegen er placeret ude i »skoven«, så
børnene klatrer imellem og i højde med træ¬
kronerne, og således at den forholdsvis høje
klatreleg står omgivet af træer.

Langs legepladsens østskel er det på grund
af træernes placering muligt at fa udlagt et
ca. 40 X10 m græsareal til bygge- og dyreleg.
Her kan børnene bygge deres huse op langs
en »gade«.

Den gamle frugthave i legepladsens syd¬
østlige hjørne bliver ved anlæggelsen bevaret
uændret. Det overlades til børnene og lege¬
pladspersonalet at afgøre, hvordan den skal
udnyttes.

Også hele detailindretningen af legeplad¬
sen vil sammen med de nødvendige midler
blive overladt brugerne.

Det er vigtigt at fa en trafiksikker forbin¬
delse fra legepladsen til de to skoler i områ¬
det. Øst for legepladsen er beliggende en stor
frugtplantage, som tidligere er overdraget til
parkvæsenets administration, og øst for
plantagen forløber en sti, der forbinder de to
skoler.

Netop som vi sad med problemet med at
fa fastlagt udformningen af stiforbindelsen
fra legeplads gennem frugtplantage til skole-
sti, udkom »Landskab« nr. 1 1981, hvori
1. P. Junggreen Have viser en meget smuk
poppelallé på en dæmning i Åbenrå.

Vi stjal idéen og udformede en lav dæm¬
ning gennem frugtplantagen, der ligger ca.
1-1,5 m under legepladsens og skolestiens
niveauer. På dæmningen, der er opbygget af
råjordsoverskud fra legepladsen, placeres sti¬
en i en poppelallé.

Praktikant Anne Mette Faurskov fra
Landbohøjskolen har deltaget i projekterin¬
gen af legepladsen.
Anders Birch Iversen. Konsulent, fritidspædagog,
leder af Århus kommunes offentlige legepladser.
Jens Ole Daugbjerg, landskabsarkitekt M.A.A.
Begge ansat pé stadsgartnerens kontor I Århus.
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Omlægning af Frue Kirke Plads i Århus
Af Morten Eriksen

Pladsen omkring Frue Kirke har efterhån¬
den skiftet udseende utallige gange. Der har
været bebyggelse tæt op af kirken, og arealet
har været anvendt som kirkegård. Jeg husker
et gammelt billede, hvor børnene sidder og
leger med dukker og spiller bold mellem
gravstenene, og konerne har vasketøj til
blegning.

Nu skal denne redegørelse ikke fortabe sig
i det rent historiske, men det skal dog næv¬
nes, at kirken, eller rettere sagt kirkerne, er
en afbyens store seværdigheder. Der er nem¬
lig 3 kirker i een.

Kryptkirken under koret er fra 1060 og er
nordens ældste rum med hvælvinger, bygget
af frådsten.

Frue Kirke er fra ca. 1100 og er den første
domkirke i Århus.

Den tredje kirke er dominikanermunkenes
kapitelsal, ca. 570 år gammel.

Alle tre kirker anvendes stadig til kirkelige
handlinger.

Med en sådan tyngende baggrund var det
en alvorlig sag at gå igang med en omlæg¬
ning af kirkens omgivelser.

Hensynet til kirken må selvfølgelig veje
tungest, men der er jo også tre andre sider af
pladsen at tage hensyn til.

Formålet var at skabe noget, som kunne
holde sammen på det hele, som skulle være
let at vedligeholde og som også kunne give
en oplevelse i vinterhalvåret.

Pladsen skulle først og fremmest virke som
et fredeligt opholdsareal midt i den ældste
bydel, med bænkepladser i sol og skygge.
Programmet var meget let at opstille og at lå
vedtaget i princippet.

Med den opdragelse byens borgere har
fået gennem de sidste 40-50 år, hvor bænke
og blomster har været uadskillige, blev det
svært at fa blomsterne udryddet. Blomster er
altid pæne, blomster liver op, her var da
blomster før o.s.v.

Kort og godt - der kom ikke blomster i
denne omgang, men derimod 1000 stk. Buks¬
bom og 1900 stk. grågrønt Bjørnegræs. Buks¬
bommen skulle holdes klippet i meget faste
former, ca. 50-70 cm høj, og bjørnegræsset
skulle dække bunden.

Belægningen var på forhånd givet, da

Sven Hansen i de tilstødende boligarealer
havde anvendt røde teglstensklinker.

Et sted kiksede denne belægning desværre.
På stadsingeniørens konto stod der ikke røde
klinker på parkeringspladsen foran Kvinder¬
nes Hus. Til gengæld fik parkvæsenet plantet
meget store linde, det lunede lidt.

Fortovet i Vestergade blev lagt ind i an¬
lægget og adskilt fra kørebane og parkering
med en lav teglstensmur.

Muren fortsætter langs Klosterport og en¬
der ved kirkens tårn.

Stadsarkitektens kontor har tegnet en
smuk smedejernslåge til denne mur, men nu
er den altid låst. Anlægget tiltrak i høj grad
ungdommelige knallertkørere, især i de sene
aftentimer.

På arealet er bevaret enkelte eksisterende
birketræer samt de dekorative rester af me¬

get stærkt forskårne og knudrede robiniaer,
der ikke har langt igen.

Da der i sin tid blev plantet lind foran
Kvindernes Hus havde man erstatningen af
disse gamle rester i tankerne. Linde vil kun¬
ne klippes som stammehæk og give en fast
indramning af parterrehaven.

I projektet var der indarbejdet et spring-
vandsarrangement eller anden form for ud¬
smykning. Efter henvendelse til tre billed¬
huggere valgte man Jens-Flemming Søren¬
sens forslag. Skulpturen; der består af fire
slanke granitsøjler, der hele tiden overrisles
med vand, samt bronzekugler med skulptu¬
relle vedhæng, alt anbragt i et bassin, blev
afsløret i 1979, og man er ikke i tvivl om, at
den er skabt til denne plads.

Otte gamle ligsten fra kirkegulvet er an¬
bragt i nicher i beplantningen efter menig¬
hedsrådets ønske.

Stenene kan desværre ikke tåle klimaet
med skiftevis frost og tø, og man må nok se
sig om efter en anden anbringelse.

I det sydøstlige hjørne findes en underjor¬
disk transformerstation, derfor den lidt mær¬

kelige udformning af hjørnet.
Hvordan fungerer anlægget så ca. 5 år

efter omlægningen?
Stort set er anlægget blevet pænt modtaget

og er forbavsende hurtigt vokset til. Der var
en del knallertkørere i de sene aftentimer, og

luftning af hunde giver ikke den bedste gød¬
ning for bjørnegræs, men fordi tilvæksten har
været så god, kan buksbommen klare sig.

Hvad skal man stille op?
Der blev indrettet en stor indhegnet plads

til hundeluftning lige i nærheden, men der
blev desværre ikke plads til en knallertbane
også.

Er det en konstruktionsfejl eller dårlig
planlægning? Skal man i endnu højere grad
satse på en løsning, der tager endnu mere
hensyn til misbrugeren?

Det må være et godt emne for en anden
artikel.

Morten Eriksen, landskabsarkitekt. Tidligere leder
af tegnestuen hos stadsgartneren i Århus.
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1. Fortovet langs Vestergade benyttes meget af
folk på vej gennem byen.
2. Frue Kirke set over buksbomformationerne.
3. Jens-Flemming Sørensens skulptur i vandbas¬
sinet.

4. Stien miflt gennem buksbomfigurerne.
5. Udsigt over anlægget fra muren mod Kloster¬
port.

■ 1. The pavement alongside Vestergade is used
by people on their way through the town.
2. Frue Kirke seen above the clipped boxhedges.
3. Jens-Flemming Sørensen's sculpture in the
pool.
4. Path leading through the boxhedges.
5. View over the layout from the top of the wall
beside Klosterport.
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Kanalen med hjemmeområdets plantninger til højre. ■ The canal with the home area plantings on the right.

Have- og legeområder ved Uglegårdsskolen
Af Peder Borup

Bygherre: Solrød kommune.
Arkitekt: Halldor Gunnløgsson og Jørn

Nielsen.
Landskabsarkitekter: Måns Ginman, Søren

Harboe, Peder Borup.
Fotos: Henrik Fog-Møller.

Skolens bygninger er placerede i den østlige
del af grunden langs den brede hovedsti.
Mosestien, der mod nord fører til Solrød
Center. I den vestlige del er skolens idræts-
plads- og legeområde placerede. Skolens om¬
råde er omgivet af allébeplantede stier på
volde, der er hævet ca. 1 Vi m over idræts- og
legeområdet, medens skolebygningerne på
grund af den høje grundvandstand er place¬
rede på et plateau, der ligger lidt højere énd
stiniveauet.

Områdets øvrige disponering og brug
fremgår af oversigtsplanen og dens tekst.

I Mosestiens brede midterrabat er der
cykelparkering (22), herfra fører øst-vestgå¬
ende stier til skolens enkelte afsnit (jfr. over¬
sigtsplan), der er placerede i to nord-sydgå¬
ende bygningsblokke omkring den ca. 7 m
brede kanal. Hjemmeklasserne er placerede
vest herfor og fagklasserne, administrationen
m.v. øst herfor nærmest Mosestien.

Overdækkede stier forbinder skolens en¬

kelte afsnit. En sti langs kanalen - Kanalsti¬
en (14) - sørger for den nord-sydgående
forbindelse, medens de øst-vestgående stier,
der passerer kanalen via ligeledes overdæk¬
kede broer (16), sørger for den øst-vestlige
forbindelse mellem hjemme- og fagklasseom¬
råderne.

Tagvand fra disse overdækninger ledes
gennem udspyere direkte til kanalen eller til
kvadratiske stenfaskiner.

Dette centrale kanalområde, der flere gan¬

ge dagligt passeres af alle skolens elever og
lærere, er med kanalen som det samlende
motiv udformet som et frodigt område med
et havemæssigt præg.

Ved broerne er der plantet pil og ved
bygningerne Robinier. Langs kanalen er der
en bundplantning af Hedera, hvori der er
plantet Rodgersia, Hosta, Bergonia, Gunne-
ra, Miscanthus, Helianthus orgyalis, m.m.
Nærmest bygningerne består bundplantnin¬
gen af Euonymus med Cornus stolonifera

som gennemgående plante suppleret med
solitære planter som Aralia, Buddleia, Deca-
isnea m.fl., herudover er plantningerne sup¬
plier« med en del løgvækster.

Adgangsgårdene (20) i fagklassestrengen
har nogenlunde samme plantemæssige ka¬
rakter som kanalområdet, medens de lukke¬
de gårdhaverum alle har forskellig karakter.

Den »botaniske« gårdhave (17) har i sit
sydvestlige hjørne et lille bassin, her er der
plantet skyggetålende, saftiggrønne planter,
medens der i den nordøstlige solbeskinnede
del er et større sammenhængende flisebelagt
område for undervisning, hvor planterne er
arter, der kræver lys, og hvor farven er grå¬
grøn. Belægnings- og plantehuller er 90X90
cm, heraf er enkelte felter udformet som
mistbænke, hvor eleverne og lærerne kan
foretage vækstforsøg.

Gårdhaven ved administrationen (18) og
lærerværelset er udformet som cirkulære op¬

holdspladser omgivet af en bambusplant-
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Have- og legeområder ved Uglegårdsskolen.
1. Hjemmeområde for de yngste elever, 2. Hjemmeområde, 3. Hjemmeområde, 4. Hjemmeområde for de ældste elever, 5. Gymnastiksal, 6. Sløjd, 7. Bibliotek, 8. Administration, 9. Dramatik, 10. Formning, 11.Børnehaveklasse, 12. Legeplads, 13. Terrasse for udendørsundervisning, 14. Overdækket sti, Kanalstien, 15. Terrasse, 16. Bro, 17. »Botanisk« gårdhave, 18. Gårdhave ved administration, 19. Gårdhave veddramatisk værksted, 20. Adgangsgård, 21. Terrasse, 22. Cykelparkering, 23. Parkeringsplads, 24. Parkering for lærere, 25. Tunnel, 26. Æseltrappe, 27. Fodboldbane, 28. Håndboldbane, 29. Asfaltbane forhåndbold, basket- og volleyball, 30. Kuglestød, 31. Diskoskast, 32. Højdespring, 33. Spydkast, 34. Springgrav, 35. Løbebane, 36. Fremtidigt idrætsområde, 37. Legeområde, 38. Legeområde med legeopstillinger,39. Grusbefæstet legeområde, 40. Have, 41. Omrade for spejdere, 42. Byggelegeplads, 43. Affalds- og containerplads, 44. Fremtidig have.
■ Garden and play areas at Uglegård school.
1. Classroom for the youngest pupils, 2. Home area, 3. Home area, 4. Home area for the oldest pupils, 5. Gymnasium, 6. Carpentry, 7. Library, 8. Administration, 9. Drama, 10. Art, 11. Kindergarten class, 12.Playground, 13. Terrace for outdoor teaching, 14. Covered path, Canal path, 15. Terrace, 16. Bridge, 17. »Botanical« courtyard, 18. Courtyard beside administration, 19. Courtyard beside drama workshop, 20.Entrance yard, 21. Terrace, 22. Cycle park, 23. Carpark, 24. Parking for teachers, 25. Tunnel, 26. Donkey steps, 27. Football field, 28. Netball court, 29. Asphalt court for netball, basketball and volleyball, 30.Putting the shot, 31. Discus-throwing, 32. High-jump, 33. Throwing the javelin, 34. Pit, 35. Running track, 36. Future sports area, 37. Play area, 38. Play area with equipment, 39. Gravelled play area, 40.Garden, 41. Area for boy-scouts and girl-guides, 42. Adventure playground, 43. Area for rubbish and containers, 44. Future garden.
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ning. Nærmest bygningerne er indplantet
enkelte solitære vækster, og træerne danner
her skyggede opholdspladser.

Gårdhaven ved dramatisk værksted (19)
er udformet med et cirkulært forsænket mid¬
terfelt, (dramatisk værksted har et kvadra¬
tisk forsænket midterfelt), her kan der spilles
teater i midten med publikum rundt langs
væggene, eller der kan være scene under
træerne, når disse har nået en moden alder.

Ved børnehaveklasserne (11) er indrettet
et legeområde (12) specielt med henblik på
dette alderstrin.

Ved hjemmeområdet for de yngste elever
(1) er ligeledes indrettet et nærlegeområde
(12) bl.a. med en grusplads, hvori er plantet
en »urskov« af båndpil, endvidere et sand¬
område, et soppebassin, bænkepladser m.v.

Fra hjemmeområderne (2 og 3) for de
mellemste alderstrin er der gennem de halv¬
åbne gårdrum belagt med græsarmering ad¬
gang til store cirkulære voldomkransede le¬
gearealer, hvor der er plads for større legeop¬
stillinger og mere pladskrævende aktiviteter.

Omkring hjemmeområdet (4) for de æld¬
ste elever er der indrettet en række varieren¬
de bænke- og opholdspladser, bl.a. under
den pergolaov.erdækkede terrasse ved
kanalen.

Langs øst- og vestsiden af hjemmeklasse-
fløjen er der terrasser for udendørsundervis-
ning (13), hvortil der er adgang fra de enkel¬
te klasserum.

Mellem terrasserne på kanalsiden og ka¬
nalen giver en smal sti i et krumt forløb
adgang til terrasserne og på enkelte steder til
kanalen og åbner herved adgang for en ople¬
velsesrig spadseretur gennem kanalområdets
plantninger.

Belægningen er for største delens vedkom¬
mende udført af stavfliser, der har størrelsen
7,5X30 cm, og som er støbt af beton tilsat
lidt farve.

Skoleområdet har overalt ramper, der mu¬

liggør færdsel i kørestol. Ved indgange og
broer er ramperne udformede som blødt hæ¬
vede former, der ved broerne danner naturli¬
ge brohoveder.

Kanalens sider er som de overdækkede
stiers pergolaoverdækninger udført af rund¬
tømmer, der også er anvendt til borde, bæn¬
ke, fodhegn m.v. Gennem denne anvendelse
af robuste materialer, der tåler slid og hård¬
hændet behandling, er der i forbindelse med
plantevalget søgt skabt den bedst mulige
ramme om det daglige skolearbejde.
Peder Borup, landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l.

1. Skolens sydlige indgang.
2. Kanalstien med hjemmeklasserne til venstre.

■ 1. The school's southern entrance.

2. The canal path with the classrooms on the left.
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1. En af de fire broer over kanalen.
2. Det halvåbne gårdrum mod vest ved et af
hjemmeområderne.
3. En af kanalstiens terrasser.

4. En af de fire overdækkede broer set mod kanal¬
stien.

5. Ved bolværket.

■ 1. One of the four bridges over the canal.
2. The half-open courtyard facing west beside one
of the home areas.

3. One of the canal path's terraces.
4. One of the four covered bridges seen facing the
canal path.
5. Beside the wharf. 5
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1. Den botaniske gårdhave.
2. Gårdhaven for lærere og administrationsperso-
nale.

3. Gårdhaven ved dramatisk værksted.
4. Bassinet ved det sydlige legeområdet vest for
kanalen.

5. Ved hjemmeklassevH'Felset.

■ 1. The »botanical« courtyard.
2. Courtyard for teachers and administrative staff.
3. Courtyard beside drama workshop.
4. Pool beside the southern play area west of the
canal.

5. Beside the classroom. 5
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Vattendelarområden.
Hojd från havsytan.
Suomenselkå zon (borjan av stenåldern)
Overgång från Suomenselkå til slått (slutet av
stenåldern).
Slåttzon (bronsåldern).
Kustzon (jårnåldern).

■ Watershed area.

Height above sea level.
Suomenselkå zone (early Stone Age).
Transition from Suomenselkå to plain
(late Stone Age).
Plain zone (Bronze Age).
Coastal zone (Iron Age).

Osterbottens landskap
Af Gretel Hemgård og Jorma Panu

Den nordiska landskapsarkitektkongressen
åger i år rum for tjugonde gången. Denna
sommar står SMAFLA - den finska lands-
kapsarkitektforeningen - som vård och plat-
sen år Vasa i Osterbotten.

Osterbotten och dess landskap, landsbyg¬
dens utveckling och miljo- samt planerings-
problem blir också temat for kongressdagar-
na. Osterbotten år en landsdel, dår man inte
finner de element som turister vanligtvis erb-
juds om Finland genom turistbroschyrernas
ofta klischéeartade naturbeskrivningar. »De
tusen sjoarna« finns långre till oster. Dår
hittar man också de ofta omtalade djupa
skogarna (om ån i mindre omfattning nu ån
tidigare). Fjåll eller hoga berg skall man
heller inte leta efter i Osterbotten. Och den
»ororda naturen« blir allt mere sållsynt hår
som på annat håll.

Naturlandskapet
De spår istiden låmnat i denna landsdel år
den låglånta, vida slåtten som långsamt sti¬
ger mot den vida vattendelarzonen Suomen¬
selkå i oster. Oster om den flyter vattnet mot
soder eller sydost i de rikt forgrenade, sam-
manhångande sjosystemena.

Den osterbottniska kusten år mycket
grund och genom landshojningen i ståndig
foråndring. Under 100 år stiger landet om¬
kring 85 cm, vilket som naturforeteelse år
unikt for hela vårlden. Landshojningen år en
foljd av att inlandsisen en gång med sitt
enorma tryck tryckt ned jorskorpan. Dår
jordskorpan en gång tryckts ned, hojs den nu
och fortfarande påverkas alltså landskapet'
av istidens efterverkningar.

For en långgrund kust innebår landshoj¬
ningen foråndringar som man tydligt kan
uppleva bara under en enda generation. Och
inte mins for botaniker och andra våxtintres-
serade år den osterbottniska kusten något av
ett eldorado.

Hår år våxtsamhållenas utvecklingssta-
dier presenterade som på en utstållning.

fYjAHVI

Landskapsstruktur, kulturzoner. Landscape structure, cultural zones
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Från strandvattnet till skogen in mot landet
kan man finna successionsstadierna i tydliga
zoner vilka i sig år i ståndig utveckling.

Den låga kusten uppvisar tydliga i sydost-
lig-nordvåstlig riktning lopande uddar. Inåt
landet kan man se dem som skogsklådda,
långsmala formationer omgivna av uppodla-
de lerjordar. Dessa ryggar kallas for De Ge-
er-åsar eller årsåsar. De år bildade i sam¬
band med den årliga issmåltningen, når in-
landsisen långsamt forflyttades sydvåsterut.

Odlingslandskapet
De vidstråckte lerjordarna som i dag år upp-
odlade, bildar Osterbottens kånnetecken:
den vida, oppna slåtten långs vattendragen.
Leran år bottenavlagringar från forntidsha-
vet som har stråckt sig ånda till Suomenselkå
i oster.

Landskapsstrukturens naturekologiska
enheter: ålv- och å dalarna med tillrinnings-
områden, avgrånsade av vattendelarna, ut-
gor också de ramar till vilka den månskliga
kulturen mycket noggrannt anpassat sig.
Månniskan sokte sig till vattendragen nåra
mynningarna. Med lanhojningen har myn-
ningarna forflyttats allt långe våsterut.

Lerjorden utgor for finska forhållanden
relativt bordiga jordbruksmarker. Byarna
som i regel i bandmonster vuxit vid randen
av åkrarna eller på morånlinser i långdrikt-
ning med vattendragen har långre ån i det
ovriga landet bevarat sin tåthed. Skiftet har
nåmligen kommit igång i Osterbotten forst
efter andra vårldskriget. Med rationeilt lant-
måtarkunnande har det traditionella bebyg-
gelsesmonstret på landsbygden sedermera
splittrats.

For planering och byggande efter kriget
har generellt sett ett tekniskt-rationellt syn-
sått varit dominerande. Nya vågar har dra-
gits for att tjåna den okande biltrafiken.
Vida asfalterade parkeringsytor pråglar by-
bilden i tåtorterna på landsbygden osv. Den
urbana stadsplaneringens metoder tillåmpas
for planeringen av landsortståtorter, vilket
står i tydlig kontrast till den åldre bystruk¬
turen.

Den enskilda byggaren av enfamiljshus
har for sitt nybygge hittat anvåndbara fore-
bilder i urbana villaområden (och fårdighus-
kataloger). Under 60-talet var bungalow¬
stilen dominerande, under 70-talet avlostes
den av sadeltaksvillorna. Men att rusta upp
det befintliga byggnadsbeståndet har for
ågarna inte forefallit som sårskilt fornuftigt.

Det oppna landskapet formår i dag inte att
dolja den brokighet tiderna av bristande in-
sikt och handlingsvilja hos myndigheter och
beskutsfattare medfort i tåtortsudbyggandet
eller i de mindre landsbygdsbyarna.

Vattendragsutbyggandet
Torrlåggningarna, dvs. uppdikningarna av
myrmarkerna for torv- eller virkesproduktio-
nen i vattendragens ovre lopp och kållområ-
den har drabbat slåttens jordbrukare med

Den osterbottniska gården år som ett oceanskepp
som stålt trotsar stormen. Liknelsen år tråffende
av många skål: Det osterbottniske landskapet har
infor månniskornas ogon stigit ur havet och hu-
vuddelen av sitt liv har månniskorna ågnat åt att
bruka forna havsbotten.

Emigrationen till Amerika har från Osterbotten
varit vanligare ån från andra delar av landet.

■ The East Bothnia farm-building is like an ocean

ship that proudly braves the storm. This allegory
is for many reaons very apt. In people's eyes the
East Bothnian landscape has risen out of the
ocean, and for the greater part of its life mankind
has been able to make use of what was previously
the sea bottom.

From East Bothnia, emigration to America has
been more common than from any other part of
Finland.

forvårrade årliga oversvåmningar. Under
boijan av 60-talet tog planeringen for effekti-
va oversvåmningsskydd vid efter jordbrukar-
nas påtryckningar. Muddringar och invall-
ningar av vattendragen genomfordes på vis-
sa håll, t.ex. vid Kyro ålvs nedre lopp. Myn-
diheterna lockade jordbrukarna också att
helhjårtat stoda planerna for konstgjorda
vattenbassånger vilka skulle reglera vattenf-
lodet vid tider av svåra oversvåmningar.
Vattendragsutbyggnaden skulle enligt of-
fentliger uppgifter skydda åkrarna mot over¬
svåmningar och desutom »forbåttra miljon
och hoja rekreationsvårdet«.

Men syftet med vattenbassångerna har
visat sig i praktiken vara annat ån det angiv-
na. Den statliga myndigheten - Vattenstyrel-
sen - som bildades i borjan av 1970-talet,
tillfogade nya syften till vattendragsutbygg-
nadsprogrammet: Bassångerna skulle kom¬
ma. att tjåna el-kraftproduktionen. Detta
trots att man aldrig skulle kunna utvinna
energi i storre mångder ur vattendrag som
flyter genom ett så flackt landskap som
Osterbotten.

I dag har konsekvenserna for denna an-
våndningsform klarnat for befolkningen. El¬
produktionen har blivit den primåra an-
våndningsformen av vattenbassångerna.
Dygnsregleringen av vattenutslåppet från
bassångerna (kraftverken producerar energi
bara under de s.k. topptiderna under varda-
garna) har eller håller på att forstora åarnas
strånder och gor dem omojliga att utnyttjas

for fiske eller rekreation. Under vintern år de
farliga, då iståcket aldrig blir bårande. Over-
svåmningsproblemen år inte heller avhjålp-
ta, sårskilt når det galler de for jordbruket
mest odesdigra sensommar- eller hostovers-
våmningarna. Detta beror på att vattenbas¬
sångerna då hålles fyllda for kraftverkets
vattenbehov under vintern.

Invånarna långs de exploaterade vatten¬
dragen har av myndighetérna forts bakom
ljuset. Nu når konsekvenserna av de planer
dessa månniskor en gång i god tro understott
år synliga och oversvåmningsproblemen
fortfarande år olosta, har man med allt stor¬
re påtryckningar borjat kråva råttvisa for
sina intressen.

Men ånnu utfors uppdamningar och
dygnsregleringsplaner. Campingplatser och
stugbyar planeras intill vattenmagasinen ...

Den som besoker Osterbotten i dag upp-
tåcker mycket snart att byggandet dår i våra
dagar fått ske med stora brister i helhetssyn
vare sig det gåller hånsyn till den befintliga
åldra kulturmiljon eller till naturlandskapets
forutsåttningar.

I dag år det inte lått att råtta till gjorda
misstag, men att forsoka hitta metoder till
det år en nodvåndighet i den fortsatta plane¬
ringen.

Gretel Hemgdrd, praktiserende landskabsarkitekt -
SMAFLA.
Jorma Panu, arkitekt SMAFLA, SAFA . Regionpla¬
neforbundet f6r Vasa lam.
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Denna bild visar Kyro ålvs nedre lopp nåra mynningen. Hår har ålvregle-
ringsåtgårderna genomforts for over tio år tillbaka. Annu år vallarna nåsten
utan våxtlighet. På grund av den successiva landhojningen som år storre vid
kusten ån inåt landet, har man tvingats muddra till relativt gjupa jordlager.
Dessa djupare jordlager (bottenavlagringar från forntidshavet - litorinaha-
vet) år emellertid mycket sura och salthaltiga samt innehåller stora halter av
alun och sulfiter. Forutom att jorvallarna år sterila som våxtunderlag, bildar
vallarna också ogynnsamma hinder for luftstrommarna, med kalluftsfickor
som foljd.

Vattenstyrelsen som likt en stat i staten svarar for planeringen och
vattenbyggnadsåtgårderna, saknar expertis for landskapsplanering.

■ This picture shows the lower reaches of the Kyro river near its mouth. Here
regulation of the river has been carried out more than ten years ago. As yet
the banks are practically devoid of vegetation. On account of the intermittent
rising of the land, which is greater at the coast than inland, it has been
necessay to dredge relatively low-lying layers of soil. These latter (ocean-bed
deposits from the primordial ocean - the Litorina Ocean), however, are very
acid and contain a lot of salt as well as large amounts of alum and sulphites.
Not only are the eathern banks sterile as far as vegetation is concerned but
they also constitute a great obstacle to air currents, resulting in cold air
pockets.

The Water Board, which - like a state within a State - is responsible for
planning and building in the region of water, lacks expertise in landscape
planning.

Aldre genuin bebyggelse från Lillkyro (Saarenpåå
båndby). Byn har hållit ihop och motstått skiftes-
reformernas splittrande krafter. Storskiftet genom-
fordes omkr. 1910.

■ Original old buildings from Lillkyro. The town
has remained compact, having withstood the dis¬
integrative forces of agricultural reform. The grea¬
test reform was introduced around 1910.
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Omkring Hinge sø drives endnu en del regulær landbrug. ■ Some of the land around Hinge lake is still under ordinary cultivation.

Hinge ådal

Afgangsopgave om naturfredning og landskabsplanlægning
Af Bo Vestergård

Hinge ådal nord for Silkeborg er en ca. 1 km
bred såkaldt tunneldal, som mod øst har
forbindelse til Gudenådalen.

Projektområdet omfatter det meste af sel¬
ve dalen, samt så meget af det omgivende
moræneland som skønnes at have historisk
og landskabelig tilknytning til den.

Dalen indeholder 2 søer, 1 klosterruin, 2
herregårde og flere landsbyer, men er allige¬
vel et ret stille område med et fåtal af besø¬
gende, skønt landskabet må betegnes som
smukt.

Men skønheden er truet, for dalen lider i
voksende omfang under landbrugets ringe
interesse i at bruge/vedligeholde marginal-
jordsområder som dette.

Historie

Tidligere var det anderledes. I forrige år¬
hundrede og begyndelsen af dette, da engene
stadig var en vigtig del af de omkringliggen¬
de landbrugs produktionsapparat, foretoges
kulturtekniske indgreb; f.eks. blev der anlagt
engvandingskanaler, og vandstanden i Hin¬
ge sø blev sænket.

Omkring Alling sø var engen meget blød,
og høsten af græs foregik under udfoldelse af
store anstrengelser.

Daglejere var billige. Endvidere opdyrke¬
des mose- og hedestrækninger, dels i dalen,
men også på morænefladerne ovenfor, og det
er her den landbrugsmæssige udvikling fore¬
går i dag.

Dalbund og dalsider har een eller flere af

følgende ulemper: Vandlidende, sandet jord,
hældende terræn eller dårlig arrondering.

At en stor del af denne ringe jord alligevel
dyrkes eller afgræsses kan skyldes gammel
vane eller at ejeren er en ældre gældfri land¬
mand. Tilflyttere, der driver hobbyland¬
brug, er der dog også eksempler på.

Den jord, der først er opgivet, er normalt
skrænterne, som i løbet af de sidste 25 år
delvis er tilplantet med nåletræer.

Tre planteskoler vidner om, at en anden
mulighed på ringe jord er at vælge en sådan
meget intensiv dyrkningsform.

Den tredje mulighed, som mest ses i dal¬
bunden, er at opgive kultivering og nøjes
med at høste, hvad der måtte komme på
skudhold. Pile- og eliekrat breder sig på disse
arealer.

Kvaliteter i dag
Trods udviklingen i retning af tilgroning og
tilplantning kan man i Hinge ådal opleve en
række kvaliteter, hvoraf de primære er nogle
fa landskabselementer: Terræn, søer og åer,
med andre ord det naturgivne. Men disse
kvaliteter er suppleret af elementer, som er
placeret og udformet af mennesker, hvorved
området er blevet mere oplevelsesrigt, for det
meste uden at »den store oplevelse« af dal¬
forløbet er gået tabt. Det kan være skov eller
hegn, der understreger landskabets form, og
samtidig gavner faunaen; det kan være præ¬
cist beliggende veje, eller det kan være byg¬
ninger, såvel de fremtrædende, herregårde

og kirker, som de mere ydmyge huse og
gårde med haver til.

Udviklingsmuligheder og konsekvenser
Hvordan ser fremtiden ud for projektområ¬
det? Det afhænger dels af den almindelige
samfundsudvikling, dels af hvilken interesse,
repræsenteret af sektorer i den offentlige,
fysiske planlægning, der vil fa kommandoen
over området, d.v.s. det er et politisk spørgs¬
mål. Bliver det landbrugsinteresser kan man
regne med kulturtekniske indgreb m.m., som
vil gøre agerbrug i dalen rentabelt. Det vil
normalt medføre, at landskabet bliver util¬
gængeligt og uden variation, så en sådan
løsning er ikke indbydende. Bliver det der¬
imod fredningsinteresser afhænger udviklin¬
gen af, hvilket af naturfredningslovens for¬
mål man vil såge at tilgodese: Rekreation
eller naturbeskyttelse. Lovens indbyggede
modsætning, som er en af årsagerne til at
ikke al natur kan tåle en normal fredning,
søges nemlig omgået ved at forsyne visse af
de fredede områder med stier, minimuseer,
lejrpladser, toiletter og andet, som kan til¬
trække publikum, og derved forhåbentlig af¬
laste mere sårbare lokaliteter. Men fælles for
begge typer er, at udviklingen af den pro¬
duktive udnyttelse af landskabet (altså skov-
og landbrug) så vidt muligt sættes i stå, ofte
med omfattende plejebehov som resultat.
For projektområdet gælder, at den mest
markante ændring i forhold til ådalens hidti¬
dige historie så ville være mangelen på æn-
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Øverst: Karakteristisk motiv: Nåletræerne mar¬

cherer frem, rekrutterne ses i forgrunden.
Midten: Tilplantningsgraden er høj.
Nederst: Et almindeligt dansk billede: For fa krea¬
turer til at holde pil og el i ave.

■ Top: A characteristic motiv: the conifers are on

the march, the recruits are seen in the foreground.
Middle: The planting is intense.
Bottom: A typical Danish picture: too few cattle to

keep back the willow and the alder.

dring! Men status quo burde ikke være et
mål i sig selv. Som ethvert andet landskab er

Hinge ådal resultatet af en lang række histo¬
riske faktorer, og nutidens behov, smag m.v.
kan med god ret medføre ændringer i land¬
skabet og tilføjelse af elementer, som skønnes
at forbedre dets indhold eller form. Fredning
er næppe et godt redskab til dette, men
udmærket til et af sine oprindelige formål: at
beskytte (stabile) fænomener som oldtids¬
minder og bornholmske rokkestene mod
overgreb.

På 3-zonekortene er Hinge ådal mørke¬
grøn, og på jordklassificeringskortene har
den lyse brune og gule farver, så det er mest
sandsynligt at det bliver fredningsinteresser,
der tilgodeses her. Men fredningsadmini-
strationerne har meget begrænsede ressour¬
cer, som nok vil blive benyttet andetsteds,
hvor problemerne synes mere påtrængende.
Derfor vil der næppe blive tid til at gøre
noget alvorligt ved et landskab som dette.
Sandsynligvis vil stagnationen fortsætte for
dalens landbrug, og tilplantning og tilgro¬
ning vil være almindeligt. Kontrasten til mo¬
rænefladernes driftige bedrifter vil vokse.

I landbrugskredse er man generelt ikke
utilfredse med denne tendens. Tilsyneladen¬
de er man villige til at lade fredningssektoren
få fodfæste i marginaljordsområderne, når
landbruget til gengæld anvises arealer, hvor
der er fred for fredningsfolk, rekreationssø-
gende, byvækst og andet, som kan forstyrre
landbrugsudviklingen. Udpegning af sådan-
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Denne vej, der forløber på overgangen mellem
dalbund og sider, giver smukke oplevelser, så
længe landskabet er nogenlunde åbent.

This path, which runs at the junction of valley
bottom and slopes, is very beautiful as long as the
landscape is fairly open.

Landskabsplan. (Øverst tilhøjre).
Til grund for landskabsplanen ligger nogle prin¬
cipper, f.eks. et visuelt, der bygger på ønsket om at
opnå en klar oplevelse af dalforløbet. Det kan ske
gennem yderligere beplantning af dalens sider,
medens bunden frilægges.

■ Landscapeplan. (Top, right).
Underlying the landscape plan are a few princip¬
les: e.g. a visual principle founded on the wish to
obtain a clear view og the course of the valley.
This may be achieved by further planting of the
valley slopes, leaving the bottom bare.

ne »arealer forbeholdt jordbrugserhvervene«
sker i både region- og kommuneplanerne.

Kigger man ud i fremtidens Danmark,
tegner der sig et mønster af et »polariseret«
landskab, bestående af uniforme landbrugs¬
områder afbrudt af marginaljordsområder-
ne, og det er hovedsagelig her, naturfred¬
ningslovens formål skal opfyldes, både de
rekreative og de videnskabelige. Ganske vist
er der i naturfredningsloven en del generelle
reguleringer, som yder moser, søer, vandløb
m.v. en vis beskyttelse, men skal en udnæv¬
nelse til »særligt landbrugsområde« el.lign.
have nogen mening, må ansøgninger herfra
om tilladelse til afvandinger, åudretninger
o.s.v. naturligvis behandles landbrugsven-
ligt.

For Hinge ådal er konsekvenserne af en
sådan polariseringspolitik en række kvali¬
tetstab. Her er de vigtigste: Produktionen af
menneskeføde vil næsten ophøre i dalen; flo¬
ra og fauna vil blive fattigere i takt med
pilekrattenes fremmarch; krat og anden be¬
plantning vil sløre oplevelsen af dalen. Eksi¬
sterende problemer som ikke vil blive afhjul¬
pet: Almindelig mangel på tradition inden
for byggeri og haveanlæg; ringe tilgængelig¬
hed; døende hegn.

Landskabsplanen
En plan for landskabet ved Hinge å må efter
min mening have til formål at sikre 1) at der

overalt sker en produktion, afsternt efter ste¬
dets forudsætninger. Det vil stort set sige
afgræsning af dalbund, skovbrug på siderne
og korndyrkning m.v. på morænefladerne. 2)
at de naturvidenskabelige interesser tilgode¬
ses. Ikke et entydigt formål, men kanalise¬
ring af færdselen uden om sårbare steder er
blandt kravene. 3) en passende rekreativ
udnyttelse. Hele området skulle gerne have
rekreativ værdi, men hovedvægten lægges på
den østlige del nærmest Gudenådalen. 4) at
landskabet far karakter, specielt via styring
af beplantningen, i dalen såvel som på mo¬
rænefladerne.

Illustrationsplanen viser landskabet i en
fremtidig tilstand, som skulle være i overens¬
stemmelse med målsætningen. Her følger en
kort gennemgang af resultatet af planlæg¬
ningen.

Sammenlægning af mange små engparcel¬
ler J bedre organisering af kvægdriften samt
måske subsidier giver basis for udstrakt af¬
græsning eller høslet i dalbunden. Siderne
bruges i stigende grad til skov, og der er
påbudt en vis procentdel løvtræ, som nor¬
malt er placeret i brynene som værn mod
vinden. På sydskråninger kan der være plan¬
teskoler eller andet, som sætter pris på sol¬
eksponeringen. Morænefladerne producerer
især korn og andre salgsafgrøder. Markerne
er forsynet med levende hegn, hvor det skøn¬
nes nødvendigt.

Gårde og huse som frigøres ved brugssam¬
menlægninger, vil normalt kunne sælges,
men en koloni af husmandssteder ved Alling
Skovgård er suppleret med flere huse og
anvendes som ferieby, f.eks. under Dansk
Folke Ferie. Udlagte stier, hvoraf nogle på
eksisterende småveje, skaber forbindelse
mellem ådalen og omverdenen, bl.a. Silke¬
borg og Gudenåens regionalsti, og indbyrdes
forbindelse mellem støttepunkter for dalens
rekreative anvendelse. Det drejer sig dels om
herregårdene Allinggård og Vinderslevholm,
som er gjort hel- eller halvoffentlige efter en
renovering, også af haveanlæggene, dels et
vandrerhjem eller lignende i områdets cen¬
trum, hvor hovedstierne mødes.

Befolkningen i Hinge ådal bør naturligvis
have stor indflydelse på en landskabsplan.
Det er den, der skal leve under planens
vilkår, og det er den, der skal fa nuancerne
frem, så man kan se, at der bor mennesker.
Men måske burde der drives lidt propagan¬
da for bedre bygge- og anlægsskik. I øvrigt er
der ikke i opgavebesvarelsen præcist rede¬
gjort for realiseringsmulighederne. Det nu¬
værende lovgrundlag er ikke fuldt tilstrække¬
ligt, med mindre alle parter viser god vilje.

Bo Vestergård, landskabsarkitekt. Afgang marts
1981 fra Afdelingen for landskabs- og havekunst,
Arkitektskolen I Århus.

Bjkjtnf®
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Bevoksning.
Den eksisterende bevoksning afspejler stort set jordens landbrugsmæssige
værdi. Om nogle år er dalbund og sider nok mere lådne, mens moræne¬
fladerne måske har mistet de fa hegn, der er i dag.

■ Vegetation.
The existing vegetation largely reflects the land's agricultural value. In a few
years' time the valley bottom ånd the slopes are probably more overgrown,
whereas the moraine flats may have lost the few hedges they have today.
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Mols Bjerge. Mols Mountains. Mols Bjerge. Mols Mountains.

Anmeldelse af en plejeplan for Mols Bjerge
Af Preben Skaarup

»At have en have er en idelig kamp mod
naturen, og dog er det en almindelig opfat¬
telse at gartnere og have-entusiaster er rigti¬
ge naturvenner.

Det er bare lige omvendt.
De fineste haver er kun til takket være en

uafladelig knægtelse af naturen.
Tænk kun på, hvor mange kræfter, der går

med at »slå« græs, luge ud, »klippe« hække
og »binde« stauder op.

Man kan også se på, hvor mange gartnere,
der sidder i naturfredningsforeningen.

De er fa og de er robuste, for de må være
dybt konfliktramte, enten i arbejdet eller i
foreningen.

Nej naturfredningsfolk er botanikere, di¬
rektører, arkitekter og andet godtfolk.

Gartnere og havearkitekter ser man sjæl¬
dent i den kreds, og det er forståeligt. Enten
må de være spioner, eller også er de ikke
rigtig kloge.«

Sådan skrev landskabsarkitekt Andreas
Bruun engang i »Haven« som indledning til
en artikel om sin egen have.

Den holdning, der udtrykkes her, findes
igen hos ganske mange landskabsarkitekter,
som har gjort deres stilling op i forhold til
naturfredningens mål og midler.

Holdningen er let at forstå, fordi naturfre-
dere og landskabsarkitekter arbejder ud fra
helt modsatte synspunkter.

Naturfredningens princip er at beskytte
udvalgte lokaliteter mod forandring - at ud¬
vælge og fastholde en given tilstand, som den
ønskelige i fremtiden.

Det centrale i landskabsarkitektens arbej¬
de er derimod ud fra givne forudsætninger at
skabe nye landskabelige kvaliteter og nye
miljøværdier.

Landskabsarkitekters afstandtagen til na¬

turfredningen er efterhånden så indgroet og
næsten refleksagtig, at man til sidst må spør¬
ge, om vi ikke snyder og selv for en mere
positiv debat. Ofte viser det sig, at vigtige
synspunkter kan forenes, når det gælder kon¬
krete sager.

Eksempelvis er naturfredningsfolk og
mange landskabsarkitekter vist enige om, at
Vestamager bør holdes ubebygget.

Naturfredningsloven bliver eller rettere er
således et værktøj, som må anvendes i land¬
skabsplanlægningen. Derfor må land¬
skabsarkitekter også interessere sig for fred¬
ningernes indhold.

Pleje af fredede arealer
Pleje af fredede arealer har været erkendt
som en nødvendighed, også af naturfred¬
ningsfolk, efterhånden meget længe.

Plejeplaner foreligger for adskillige områ¬
der, men mig bekendt har de ikke været
diskuteret og kritiseret af andre end de fag¬
grupper, som har været med i udarbejdelsen.

Det synes jeg, der må rådes bod på nu, ved
her at anmelde en nyligt udkommen pleje¬
plan for Mols Bjerge.

Den plan har den særlige baggrund, at
den vistnok er den første plejeplan, der er
vedtaget efter, at amtskommunerne har

overtaget ansvaret for plejen af privatejede
fredede arealer.

Ansvaret for pleje afdisse arealer har skif¬
tet mellem forskellige myndigheder.

Indtil 1975 gennemførte de daværende
fredningsplanudvalg pleje af privatejede
arealer.

I perioden fra 1975 til begyndelsen af 1979
var det statsskovbruget, som af miljøministe¬
riet var bemyndiget til at udføre plejearbej¬
det på disse arealer.

Endelig blev det i begyndelsen af 1980
fastlagt, at pleje af og tilsyn med privatejede
fredede arealer skulle varetages af amtskom¬
munerne.

Disse omskiftelser er udtryk for kraftige
interne diskussioner, som ikke er endt
endnu.

Slagsmålet om hvem, der skal have opga¬
verne, overskygger måske overvejelserne om
hvordan opgaverne bør løses.

Men nu foreligger der nogle udspil.

Plejeopgavernes omfang
Fra Århus amtskommune, amtsfrednings-
kontoret, er der i november 1980 udgivet et
notat vedrørende tilsyn og pleje af fredede
områder.

I amtet er der tale om landskabsfrednin-
ger på ialt 15.000 ha!

Man skriver om disse store plejeopgaver:
»Målsætningen for den fremtidige anven¬

delse og pleje af arealet må således ud over
gældende fredningsmæssige bestemmelser
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fastsættes ud fra en nærmere gennemgang af
lokaliteternes beliggenhed, de geologiske for¬
hold og de tidligere, nuværende, samt poten¬
tielle biologiske værdier.

Målsætningen må endvidere baseres på
lokaliteternes særlige videnskabelige-, rekre¬
ative-, og undervisningsmæssige muligheder,
sammenholdt med en evt. økonomisk udnyt¬
telse af arealet, idet der dog må tages afgø¬
rende hensyn til lokalitetens sårbarhed (uro,
slitage m.v.) med hensyn til den ønskede
anvendelse«.

Endelig skriver man:

»Plejeopgaverne for de enkelte områder
bør fastsættes i plejeplaner, omfattende såvel

engangsindgreb og kontinuerlige plejefor¬
hold m.v., som nærmere tilsynsbestem¬
melser«.

Plejeplan for Mols Bjerge
Plejeplanen for Mols Bjerge er den første af
disse plejeplaner og må stå som eksempel på
den måde, hvorpå opgaverne tænkes løst.

I indledningen beskrives planens formål
på forskellige måder - klarest hvor man refe¬
rerer til de egentlige fredningsbestemmelser,
hvis konklusion er: - »at fredningens formål
biotopmæssigt - økologisk er at bevare og
understøtte en semikulturtilstand, der nu til
dels er ved at forsvinde ved tilgroning og på

andre måder ændre sig - en semikultur, der
for decennier siden var typisk og prægede
landskabet i Mols Bjerge samtidig med, at
landskabet formmæssigt søges holdt åbent,
bl.a. af hensyn til den landskabelige værdi af
det enestående kompleks af geologisk inter¬
essante og pædagogisk instruktive terrænfor¬
mer, der er helt afhængig af de vide udsigter
over det kuperede terræn, således at disse
samt landskabets arkæologiske og kulturhi¬
storiske værdifulde elementer ikke skjules af
vegetationen.«

Her siges tydeligt at planen bygger på
videnskabelige og kulturhistoriske syns¬
punkter; men at der også ligger formmæssige

LANDSKAB 4-1981
93



Kvægets græsningsvaner gør det ifølge plejeplanen velegnet til de fleste
plejeopgaver, idet den afvekslende høje og lave vegetation, som blir resulta¬
tet, giver gode kår for mange dyr og planter.

■ According to the maintenance plan, the habits of the grazing cattle make it
suitable for most of the maintenance tasks, since the alternately high and low
vegetation, which is the result, provides good conditions for many animals
and plants.

■ Sheep are far more selective than cattle when grazing. Sheep eat many
woody plants and thus, according to the maintenance plan, they are suitable
for landscape care where it applies to moorland containing many woody
plants.

Får vælger plantearterne omhyggeligt, når det græsser. Fåret æder mange
vedplanter og er derfor ifølge plejeplanen velegnet i landskabspleje, hvor der
er tale om hedegræsning med stor indvækst af vedplanter.

og æstetiske hensyn bag planen er lige så
klart.

Planens grundlag er en detaljeret registre¬
ring af den eksisterende vegetation udført i
mål 1:10.000. Registreringen er suppleret
med en beskrivelse afvegetationsudviklingen
fra bronzealderen og op til i dag.

Landbrugsudnyttelsen synes at have kul¬
mineret allerede i sidste halvdel af 1600-
tallet. Jorden dyrkedes i 3 år, hvorefter den
hvilede i 10-20 år eller længere. Selv om det
meste af jorden i Mols Bjerge har været
dyrket, så har området utvivlsomt haft mere
karakter af lyng- og græsslette end af dyrke¬
de marker.

I 1881 indledtes de nåletræsplantninger,
som i væsentlig grad har ændret Mols Bjer¬
ge. I dag er ca. 40% af bjergene dækket af
plantager.

Et andet grundlag for planen er beskrivel¬
se af en række plejemetoder. Da Mols Bjerge
primært har fungeret som udmark, tages det
som udgangspunkt, at hovedvægten i den
fremtidige pleje må lægges på græsning.

Virkningerne afgræsningspleje med kvæg,
lår, ged, hest og hjort gennemgås.

Kvæg og far anses for mest velegnede,
vistnok fordi de er venlige over for vegeta¬
tion, terræn og publikum.

Endelig når man frem til selve plejepla¬
nen, som er bygget op over en inddeling af
Mols Bjerge i en række områder med hver sit
plejebehov. For hvert enkelt område beskri¬
ves den nuværende tilstand og den fremtidi¬
ge pleje. For mange områder skal der til en
start ske afdrift afnåletræsplantager og siden
skal plejen sikre, at særlige plantesamfund

opstår. Et kortbilag i mål 1:10.000 viser med
forskellige farvesignaturer plejeforanstalt¬
ningernes udstrækning.

Vurdering af planen
Hvordan skal man nu som landskabsarkitekt
vurdere en sådan plan?

Til en start må det siges, at planen er
vanskelig at trænge ind i for en ikke-botani-
ker. Den forandring der vil ske af landskabet
er ikke anskueliggjort for andre end botani¬
kere med erfaring i landskabspleje.

Det er en understregning af, at det domi¬
nerende synspunkt bag planen er botaniker¬
nes ønske om at opnå en række alsidigt
sammensatte plantesamfund. Dette syns¬
punkt forklares adskillige gange.

Men hvorfor vælges lyng- og enebærområ¬
der frem for græsklædte arealer eller græs¬
arealer frem for fyrreplantager eller fyrre-
plantager frem for granplantager? Og hvor¬
dan har man valgt hvilke plantager der skal
fældes?

Bag disse valg ligger mange andre hensig¬
ter end de botaniske.

Læsningen af planen giver én det klare
indtryk, at man her er i gang med iscenesættel¬
se af et landskabsbillede, som på én gang skal
tilfredsstille botanikeren, kulturhistorikeren,
geologen, folkepædagogen, landskabsmale¬
ren og »publikum«.

Sammenblandingen af synspunkter i pla¬
nen sker i så høj grad, at de naturvidenska¬
belige og kulturhistoriske hensigter ud¬
vandes.

Mange af de ønskede tilstande har ikke
noget kulturhistorisk forbillede, så hvis man

vil give folk indtryk af, at Mols Bjerge en¬
gang har set ud, som bjergene kommer til det
efter plejeplanen, så er det vildledning.

Tilsyneladende dækker man sig ind bag de
videnskabelige hensigter i stedet for at gøre
klart, at det man arbejder på, er at tilpasse
fredede arealer til nye funktionelle forhold,
og at man derfor vil, eller er nødt til at give
dem en ny fremtoning.

Noget som er enkelt blir på den måde gjort
uhyre kompliceret og vanskeligt at diskutere.
Først når en opgave er klart forstået, kan den
formuleres, så den blir til at tumle. Selv når
man i naturfredningen vælger ikke at formgi¬
ve, har man dog alligevel valgt en form,
nemlig den på et tilfældigt tidspunkt eksiste¬
rende.

Hvordan kan man lave en iscenesættelse
af Mols Bjerge uden med én plan eller med
én tegning at vise hvordan bjergene vil se ud
for den umiddelbare iagttager? At gøre dette
skulle være en overkommelig opgave, idet
Mols Bjerge trods alt kun dækker et areal,
som er lidt større end Dyrehavens og Jægers¬
borg Hegns.

Fredningsfolk mangler endnu at erkende,
at det de arbejder med også er landskabsar¬
kitektur! Landskabsarkitekter skal derfor til
at være vågne på dette område. Vi må ind i
en mere konstruktiv debat med naturfreder-
ne og ikke bare nøjes med at være »spioner«.
Sonja Høgilds meget fine artikel i Landskab
1/81 viste, at landskabspleje er et emneom¬
råde for landskabsarkitekter, og Junggreen
Haves artikel i Landskab 3/81 bekræfter det
yderligere.

PS.
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Bogomtaler, indlæg

Cykelstier og cykelveje
Niels Jensen. Dansk cyklistforbunds skriftserie nr.
6. 1981. 80 sider, ill. Pris 30 kr. Kan bestilles
gennem Dansk cyklist Forbund, Kjeld Langesgade
14, 1367 København K.

Bogen, der er skrevet af landskabsarkitekt
Niels Jensen, er tænkt som en håndbog for
planlæggere og andre aktive cyklister. Den
giver en oversigt over cykelpolitik og - plan¬
lægning, og lægger særlig vægt på den tekni¬
ske udformning af anlæg for cyklister.

Mens FDM mister medlemmer i stor stil
er Cyklistforbundet i fremgang - cyklen be¬
tragtes af mange med stigende velvilje. Men
cyklistforbundet rider ikke blot med på bøl¬
gen af velvilje.

Gennem et engageret og stædigt arbejde
har man markeret sig som en virkelig forbru¬
gerorganisation.

»Cykelstier og Cykelveje« er et typisk og
godt eksempel på dette arbejdes sammensat¬
te karakter.

Først tredje del af bogen bruges til endnu
en gang stædigt at fastslå cyklens værdi og
reelle betydning som transportmiddel og til
at argumentere for en rimelig cykelpolitik.

Resten af bogen er en vejledning i plan¬
lægning af cykelstier og cykelveje.

I passende kortfattet og overskuelig form
gennemgås alt fra metoder vedrørende fast¬
læggelse af cykelnettets struktur til den tek¬
niske udformning af cykelstier - linieføring,
profilering, kryds, belægning, principper for
beplantning langs cykelstier, skiltning, vedli¬
geholdelse og cykelparkering. Der gøres un¬
dervejs op med flere vaneforestillinger.

Bogen kan utvivlsomt med udbytte bruges
af den, der arbejder i praksis med udform¬
ning af anlæg for cyklisterne.

PS

Flyfoto-atlas Danmark
Redaktion: Bjarne Furhauge m.Jl.
Bygd-Geografforlaget i/s. 1980.
172 sider, format 22x30 cm, ill. Pris 195 kr.

Bogen er meget stramt opbygget: 79 opslag,
der hver for sig udgør selvstændige afsnit.
Venstre side af opslaget er et stort farveflyfo¬
to, højre side er en grundig forklarende tekst
til billedet, som suppleres med kortskitser,
figurer og fotos.

Denne konsekvente opbygning gør at bo¬
gen er ukompliceret at gå ombord i, da
ethvert afsnit kan læses og forstås uden at det
foregående er læst.

Hvert opslag behandler en lokalitet i Dan¬
mark. Stederne, ligger spredt jævnt over
landet. Beskrivelserne lægger vægt på det
specielle ved hver enkelt lokalitet. Billedet

fra Højer fortæller således om digebyggeri
(det fremskudte dige!), billedet fra Thyborøn
fortæller om kystsikring på en anden måde,
fra Søby fortælles om brunkulsgravning, fra
Andebølle om landsbyvækst, fra Ølstykke
om sovebyvækst osv.

På en helt ligefrem måde giver dette flyfo¬
toatlas et fantastisk spændende signalement
af Danmark. Ikke et systematisk og dækken¬
de signalement, men et modsætningsfyldt,
chokerende og inspirerende billede.

Der er tegnet smukke mønstre i følsomme
landskaber ved dyrkning og bosætning og
der er bygget dejlige byer! Hvor kollosalt
stort og grimt markerer sig ikke de seneste 20
års aktiviteter i forhold hertil!

Bogen er udgivet af BYGD og Geograffor¬
bundet i anledning af begge institutioners 10
års jubilæum i 1980.

I 1976 udgav Det kongelige Danske Geo¬
grafiske Selskab i anledning af sit 100 års
jubilæum et næsten tilsvarende Topografisk
Atlas Danmark bygget op over topografiske
kort.

Dette værk fik en begejstret anmeldelse i
Landskap. Nu er der grund til at blive begej¬
stret igen.

Danske geografer har en masse at fortælle
om landskabet og gør det dygtigt og smukt.

PS

Træsår
På billedet ses en ca. 40 årig poppelstamme,
hvor man i sin tid har. afsavet en stor gren,
der formodentlig har dannet en tveje i for¬
bindelse med hovedstammen. Svampe med
mere har hurtigt nedbrudt veddet, så der nu
er en stor hulhed, der går helt ned til rødder¬
ne. Kun en nøjere undersøgelse kan afgøre,
om der er fare for at træet kan vælte. Det kan
fastslås, at det ikke var nogen god ide at
afsave grenen. Det havde været bedre, om
man havde sat grenen tilbage over tn side-

Det enstammede træ bliver oftest ældre end det
flers tammede.

gren, eller endnu bedre, om den var blevet
fjernet i træets barndom.

Det sorte hul far mig til at henlede op¬
mærksomheden på, at direktør Niels Hvass'
amerikanske forbindelser har fundet ud af, at
man ved afskæring af store grene ikke må
lægge snittet i flugt med stammen. For en
ordens skyld må jeg nævne, det er nævnt i
min bog s. 63, men med anden begrundelse.

Ved større sidegrene dannes en hals eller
krave, hvor stamme og sidegren mødes, den
danner grenens fundament. Denne hals kan
danne en kemisk barriere, der er i stand til at
standse veddets nedbrydning (dannelse af
tyller?).

RIGTIGT SNIT

GRENHALS

FORKERT SNIT

Afskæring af en stor gren.

Derfor skal store grene afskæres lige uden¬
for denne hals eller krave, hvor afsnøringen
begynder, herved bliver desuden sårfladen
mindre. Afskæres store grene i flugt med
stammen, kan det ske, at tykkelsesvæksten
fjerner kallusdannelsen fra snitfladen, så kal-
lusdannelsen gør sig forgæves anstrengelser
for at lukke såret. Kun unge grene afskæres i
flugt med stammen.

Da poppelved nedbrydes hurtigt, havde
det næppe hjulpet, om snittet var blevet lagt
ved en eventuel afsnøring. Hvis en større gen
skal afsaves, og grenen ikke har dannet en

hals, kan man muligvis afskære grenen over
en passende sidegren, for at afvente en hals-
dannelse. Det må der nok eksperimenteres
med.

Vedrørende smøring af træsår skriver
dr. agro. A. Yde Andersen i Ugeskrift for
Jordbrug 22/23 79, at alle kendte midler er af
ringe eller ingen værdi. Skyldjes det, at såre¬
ne kun smøres en gang?

Følgende iagttagelser meddeles: på grav¬
sten kan man se, at der ikke sker algedannel¬
se under broncebogstaverne, det må skyldes,
at regnen opløser lidt af de giftige kobbersal¬
te. Tydeligere ses på eternittage, at der er
lyse striber under luftventiler af zink, blyaf¬
dækninger o.l. Under luftledninger over græs
ses om foråret afsvedne striber.

Hvis sårfladen blev forsynet med et pas¬
sende antal kobbersøm, kunne de muligvis
danne en barriere mod svampe med mere.
Da kallusdannelse kan ske over zink, kan
den formodentlig også ske over kobber.

Litteratur: dr. A.Shigo (1979) Tree Decay,
USDA Forest Service, Agricultural Informa¬
tion, Bulletin number 419.

Willy F. Hansen
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Summary
Educational Playgrounds in Århus p. 73
by Anders Birch Iversen and
Jens O.Daugbjerg
At the end of the 60s a political decision was
taken i Århus Municipality to elaborate
plans to satisfy the unfulfilled demand for
play and after-school activities for children
not in actual need of looking after, who
therefore do not make use of the facilities of
day institutions.

The desire was to create some really good
play facilities to be used without restriction
by the children according to their needs and
wishes, and where they did not have to be
registered or make any form of payment.
Traditional play equipment was envisaged
as well as outdoor and indoor creative ac¬
tivities of various kinds. The playgrounds
were to be suitable for after-school activities
all the year round whatever the season or the
weather.

The Municipality's long-term goal was to
ensure that all children had equal access to
public playgrounds. Thus, these were placed
as close as possible to the schools, the path of
the children to and fro being made safe from
the traffic by means of special path networks
connected with the schools.

Experience from previously established
educational playgrounds show that about
8-12 per cent of the children who live within
a radius of 3-500 m from the playgrounds
mak'e constant use of their facilities.

Every playground is under the leadership
of a specially trained playground teacher,
who is assisted by a number of helpers, all
with teaching experience or experience of
working with children. The number of hel¬
pers varies from 1-3, all according to the
number of children visiting the playground.

An example ofan area allocated for educa¬
tional playgrounds is an area originally com¬
prising the farmhouse and garden of a large
farm. The farmhouse used to lie precisely
where the playground lies now.

The exact position of the original trees was
noted prior to projection, so that it has not
been necessary to fell more than two trees.
The original lawn lay in a 30 m broad belt
leading southwards from the house, for
which reason there are no trees on this area.
It seemed reasonable to place those func¬
tions requiring hard surfaces, and thereby
excavation, in this belt.

The detailed equipment of the playground
together with the necessary means will be
left to the consumers to complete.

The Conversion of an Århus Square p. 78
by Morten Eriksen
The square surrounding the Church of Our
Lady in Århus has changed appearance in¬
numerable times. Once there were buildings
in close proximity to the church, and at
another time it was used as a churchyard.

The square ought first and foremost to

give the impression of a tranquil spot in the
middle of the oldest part of the city, with
benches in sun and shadow.

With the education the citizens of the
town have received during the past 40-50
years, when benches have been inseparable
from flowers, it was difficult to dispense with
the flowers. Flowers are always nice, flowers
brighten things up, there always have been
flowers here before, etc.

Briefly - this time no flowers were planted
but, instead, about 1000 box plants and 1900
plants of greyish-green Festuca crinum. The
box was to be clipped into regular shapes
about 50-70 cm tall, and the Festuca crinum
was to cover the bottom. A few existing
birches have been preserved as well as the
decorative remains of some very heavily
pruned acacias whose days are numbered.

The project also comprised a fountain or
some other kind of ornamentation.- Three
sculptors were approached, and Jens-Flem-
ming Sørensen's proposal was chosen. The
sculpture, consisting of four slim, granite
columns constantly sprinkled with water, to¬
gether with some bronze spheres with sculp¬
tural attachments, all arranged in a pool,
was unveiled in 1979, and there is no doubt
that it is ideally suited to the square.

Garden and Play Areas at
Uglegård School p.80
by Peder Borup
The school buildings are placed in the east¬
ern part of the site along the broad main
path, Mosestien, which leads northwards to
Solrød Centre. The school's sports and play
areas are in the western part; The entire area
is surrounded by paths bordered with trees
planted on banks raised about IV2 m above
the sports and play area, whereas, on ac¬
count of the high groundwater level, the
school buildings have been placed on a
plateau slightly above path level.

Mosestien's broad centre strip provides
room for a cycle park, from which paths
running from east to west lead to the sepa¬
rate school blocks placed on either side ofa 7
m broad canal.

The surfacing is mostly composed of pav¬
ing-stones, 7.5 X 30 cm, cast of cement to
which a little colour has been added.

The school has been provided with ramps
to facilitate the passage of wheel-chairs. At
the entrance and bridges the ramps are gent¬
ly curved into raised shapes; these form
natural pierheads for the bridges.

The Landscape of East Bothnia p. 85
by Gretel Hemgård and Jorma Panu
East Bothnia and its landscape, its changing
countryside and its environmental and plan¬
ning problems, is to be the theme of this
year's Congress of Scandinavian Landscape
Architects.

The coastal waters of East Bothnia are

very shallow and, because the land is rising,
the coast is constantly changing. The land
has risen about 85 cm in 100 years - a

natural phenomenon quite unknown in other
parts of the world.

The rising land causes changes in a shelv¬
ing coast which are clearly perceptible with¬
in the space of one generation. For botanists
and others interested in plants the East
Bothnian coast is something ofan Eldorado.

The landscape's built-in ecological sy¬
stems - the stream and river valleys with
their contributory area delimited by water¬
sheds - provide the framework for the careful
adjustment of human culture. The original
settlements were near the mouths of the
watercourses, but the rising of the land has
pushed these mouths farther and farther
west.

Anyone visiting East Bothnia today will
soon discover that the more recent building
has taken place without much concern for
the overall view; little notice has been taken
of existing cultural environment of a later
date or of the inherent values of the natural
landscape.

Hinge River Valley p. 88
by Bo Vestergaard
Hinge river valley, north of Silkeborg in
Jutland, is an approx. 1 km broad subglacial
stream trench connected in the east with
Gudenå valley. Its beauty has become
threatened, however, for the valley is suffer¬
ing to an increasing extent from agricultura¬
lists' lack of interest in making use of or

maintaining these marginal areas.
Normally the first land to be abandoned is

on the slopes, which during the last 25 years
have gradually become planted with coni¬
fers. Three different nurseries bear witness to
the fact that this intensive form ofcultivation
is one way of making use of poor soil. An¬
other possibility, mostly found in the bottom
of the valley, is to stop cultivating altogether
and suffice with harvesting whatever comes
within range. On these areas willow and
alder thickets spread.

Despite the tendency to become over¬
grown or re-planted it is still possible in
Hinge river valley to experience a number of
qualities, the most important of which are
natural landscape elements such as terrain,
lakes and rivers.

In the author's opinion, a landscape plan
for Hinge river valley must ensure a produc¬
tion suited to its natural assets, scientific
care of the environment, as well as adequate
usage for recreative purposes.

The population of Hinge river valley
should naturally have an influence on the
landscape plans. It is they who have to live
there, and they who ought to attend to the
details, so that it is possible to see that
people live there. But perhaps some pro¬
paganda for better building and layout cus¬
toms would not be out of place. The possi¬
bilities for realizing this project have not
been gone into; the present legal basis is
insufficient unless all parties demonstrate
their good will.

Paula Hostrup-Jessen
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KH Industristenen
Giver en billig belægning
med fremragende holdbarhed,
selv under den tungeste trafik
Høj industrialiseringsgrad
gør KH Industristenen billig
Den billige pris fremkommer ved at helt ny
teknik ertaget i brug. En teknikder betyderen
rationalisering og yderligere industrialisering
af fremstillings- og leveringsprocessen.

Modstår tung trafik i alle retninger
KH Industristenen har stjerneform med en
lille fuge, der giver den udseende som 3
sekskantede sten.
Med stjerneformen opnås en stærk, fastlåst
belægning med fremragende holdbarhed,
der modstår tung færdsel med køretøjer og
maskiner.

KH Industristenen for bl.a. industrien
KH Industristenen er velegnet til belæg¬
ninger i forbindelse med industrianlæg og
andre steder hvor der stilles krav om en
stærk og billig belægning: til bus- og taxa¬
pladser, kørebaner, gårdspladser i land¬
bruget, kajanlæg, tankstationer, lastbil¬
terminaler m.m.

Let og billig at lægge
KH Industristenen lægges over et modulnet
på 175X152 mm.
Det arbejdsvenlige format gør stenen let at
håndtere og let at lægge.

Specifikationer
Farve grå Tykkelse 60 mm
Antal pr. m1 36 stk. Vægt pr. sten 3,8 kg
Lægningsmodul 175X152 mm Vægt pr. m2 135 kg
Levering løst i hele læs Trykstyrke 600 kg/

Ingen specialsten

Ring til centeret
for Betonvarer

■7354100
KH BETONVARER
Salg og service:
Betonvarefabriken Sjælland A/S
Havsteensvej 34
4000 Roskilde
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Diverse

Industristen
Ved at kombinere anvendelse af den mest moder¬
ne produktionsteknik med et meget forenklet pro¬
duktsortiment (kun een type sten) er det lykkedes
KH BETONVARER at reducere omkostningerne
ved fremstillingen af den pr. l.maj introducerede
INDUSTRISTEN så meget, at denne kan mar¬
kedsføres til en pris, som er 15-20% under den
normale pris for beton-belægningssten.

KH BETONVARER opførte i slutningen af
1980 en ny produktionshal til 5 mio. kr. på Beton-
varefabrikken »Sjælland« i Roskilde. Hallen har
en lagerkapacitet (reoler) på godt 500 tons, sva¬
rende til ca". 3.800 m2 belægningssten.

Ved at foretage en totalinddækning af lager¬
reolerne er der skabt et så velegnet hærdeklima for
betonbelægningsstenene, at disse, efter 1 '/2-2
døgns ophold her, har opnået så høje styrker, at de
kan føres direkte til udendørs lagerplads via trans¬

portbånd. Dette medfører, at den traditionelle og
omkostningskrævende palletering kan undgås.

Fra det udendørs lager læsses INDUSTRISTE¬
NEN direkte på lastvogn ved anvendelse af en
speciel læssegrab, og læsset vejes på egen vogn¬
vægt.

INDUSTRISTENEN markedsføres for at tilgo¬
dese det stadigt stigende behov for en prisbillig
kvalitetsbelægning.

INDUSTRISTENEN holder samme høje tryk¬
styrker som KH BETONVARERS populære be-
lægningssystem FISKEN, og den lavere salgspris
er således alene et resultat af en rationel produk¬
tions- og distributionsform samt, at der ikke findes
fordyrende varianter.

Anvendelsesområdet er industriarealer og an¬

dre arealer, hvor de funktionelle krav til belægnin¬
gen prioriteres højere end de æstetiske krav.

INDUSTRISTENEN's form gør det let at fore¬
tage tilpasningen til de »faste« elementer i et
belægningsareal (brøndkarme og -riste, kantsten,
bygninger m.v.), ligesom det er relativt let at
udføre afslutninger langs belægningens ydre be¬
grænsninger.

Interesserede kan aflægge besøg på Betonvare-
fabrikken »Sjælland« i Roskilde, hvor der er ud¬
lagt et prøveareal.
Kilde: KH Betonvarer, Havsteewvej 34, 4000 Roskilde,
Tlf. (02) 354100

Sikkerhedsfliser

Hvert år kommer mange børn til skade ved fald på
legepladser fordi belægningen under legeredska¬
berne er asfalt eller beton.

Løsningen har hidtil f.eks. kunnet være at op¬
stille legeredskaberne i et sandbassin.

Nu er der imidlertid kommet en ny mulighed.
Firmaet PlayFair markedsfører nemlig nu en sik-
kerhedsflise af gummi.

Hver flise måler 61X61X7,5 cm, hvilket svarer
til standardfliser, når disse lægges med en lille
fuge.

PlayFair-flisen har en skridsikker overflade af 7
mm tyk stærk gummi. Herunder ligger selve det
stødabsorberende lag. Flisens kerne er beton.

Flisen er modstandsdygtig over for varme og

syre og elasticiteten forandres ikke ved tempera¬
tursvingninger. Hvis der skæres i dem holder de
stødabsorberende felter godt sammen.

Play-Fair-flisen lægges som almindelige betonli-
ser på et jævnt underlag af sand eller grus og
omsluttes med en betonkant. På grund af flisernes
vægt er det ikke nødvendigt, at lægge cement eller
andet bindemiddel mellem dem - de skal blot
skubbes sammen. Hvis en enkelt flise bliver beska¬
diget, kan den blot skiftes ud.
Kilde: PlayFair International, Ellehøj 4, 2900 Hellerup,
tlf. (01) 611258.

HAGS
ANEBY-SWEDEN

AB HAGS MEKANISKA
Box 185, 578 00 ANEBY, Tel 0380/404 30

En gunga gor ingen lekplats
En kal yta mellan bostadshusen blir ingen riktig lek¬
plats bara for att man skaffar genomtånkta lekredskap.
Det år forst når lekplatsen delas in i "rum" - med
pergolor och gronska - som miljon får liv, blir stimu¬
lerande och utvecklande. Den riktiga utrustningen kan
vi stålla upp med - produkter, som ansluter sig till

och kompletterar miljon. Såkra redskap som
håller. Minst lika viktigt år att vi har många års

av hur man loser den totala lekmiljon.
Losningar som år
utvecklande for
barnen och tanke-

våckande for den
som ska skapa nya

lekmiljoer. Tala gårna
med oss om gungan. Och
ånnu hellre om lekmiljon.
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FRIAREALPROJEKTER
Tilbydes: Arbejde på lille landskabstegnestue med meget svingende opgavemængde

og stort spænd i opgavernes art. Tegnestuen beskæftiger sig med friareal¬
planlægning i forbindelse med offentlige institutioner, boligbebyggelser,
fabriksanlæg, idrætsanlæg, kirkegårde, gårdrydninger, med mere.

Ønskes: Iderigt menneske med energi og lyst til at skitsere og anskueliggøre skitserne
for bygherre, projektere, føre tilsyn og udføre almindeligt kontorarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold: I henhold til gældende regler, idet jeg indtil videre kun kan tilbyde ansættelse
på timelønsbasis.

Ansøgning: Skriftlig med relevante oplysninger til

Valdemar Carlsen, landskabsarkitekt m.d.l., Odensegade 4, 8000 Århus C.

Københavns
Kommune
GENOPSLAG

Stadsingeniørens direktorat, Stadsgartnerens kontor, Tomsgdrdsvej 35, 2400 København NV

søger

VICESTADSGARTNER og 2 INSPEKTØRER
med uddannelse som landskabsarkitekt, hortonom eller anden jordbrugsvidenskabelig uddannelse.

Stadsgartnerens kontor er en afdeling under stadsingeniørens direktorat og beskæftiger ca. 600 medarbejdere, heraf ca. 400 ved gartnerisk arbejde;arbejdsområdet omfatter administration, vedligeholdelse og tilsyn med de kommunale offentlige parker, haveanlæg og plantninger samt de offentligelegepladser. Endvidere foretager kontoret al projektering og udførelse af nyanlæg inden for de nævnte områder og varetager driften af kommunens
blomstergartneri og planteskole m.v.

I øvrigt beskæftiger kontoret sig med stillegader (§ 40-gader), gårdsaneringer og andre opgaver af kommuneplanm,æssig art.Med henblik på kontorets forestående organisationsomlægning agtes kontorets tekniske afsnit opdelt i følgende tre funktionelle afdelinger.
A. Projekteringsafdelingen: Projektering af nyanlæg og større omlægninger af parker, grønne områder og legepladser m.m. samt sektorplanlægning;byggesagsbehandling, gårdsaneringer og overslagsberegninger etc.

Lederen af denne afdeling bør være landskabsarkitekt eller arkitekt med afgang fra kunstakademiet e l.
B. Planlægningsafdelingen: Planlægning af gartnerisk forbrug, disponering af mandskab, maskiner og materiel (ressourceforbrug).Lederen af denne afdeling bør have jordbrugsvidenskabelig uddannelse eller anden hermed ligestillet uddannelse.
C. Drifts- og anlægsafdelingen: Tilsyn med ren- og vedligeholdelse af parker og legepladser m.m.; udførelse af nyanlæg, tilsyns- og konsulenttjenestevedrørende andre institutioner m.fl.; parkopsynstjeneste samt administration af egne bygninger etc.

Lederen af denne afdeling bør have jordbrugsvidenskabelig uddannelse og stor erfaring i overordnet praktisk arbejdsledelse.
Til at forestå de nævnte afdelinger søges 3 velkvalificerede medarbejdere med indgående kendskab til de omhandlede sagsområder og længere tidslederfunktioner fra tidligere ansættelsesforhold; ansøgere må være i besiddelse af omfattende erfaringer i offentlig administration, gode mundtlige ogskriftlige formuleringsevner og udprægede samarbejdsevner. De 3 stillinger er normeret således:
1 vicestadsgartner i lønramme 35 + særligt tillæg 5.400 kr. - Denne stilling er en tjenestemandsstilling.
2 inspektører (overgartnere) i lønramme 34 + særligt tillæg 13.285 kr.
Alle 3 stillinger kan eventuelt ændres til en overenskomstmæssigt aflønnet stilling med passende tillæg.

Ansøgninger til de ledige stillinger skal indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere ansættelser og erfaring samt hvilken af de pågældende stillinger,vedkommende søger.
Såfremt tidligere reflektanter ønsker deres ansøgning opretholdt, bedes dette skriftligt meddelt, inden den nedennævnte ansøgningsfrists udløb med

angivelse af, hvilken af de nævnte stillinger, der søges.
I øvrigt må ansøgninger være vedlagt kopi af eksamensbevis og eventuelle anbefalinger og fremsendes til

STADSINGENIØRENS DIREKTORAT

personalekontoret, Farvergade 27A, 1463 København K

senest den 5. oktober 1981.
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Hexablok
Hurtigere nedlægning af betonlægningssten
SF-Sten aktieselskab indviede den 20. maj en ny

fabrik i Toksværd til 12,5 mill, kroner og introdu¬
cerede samtidig en ny metode til lægning af beton¬
sten, der tredobler læggehastigheden.

Det nye anlæg »Holmegaard Betonvarefabrik«
ligger på en 25.000 m2 stor grund i Toksværd,
Holmegaard Kommune.

Fabriksanlægget er det mest moderne, der fin¬
des i dag. Der er specielt taget hensyn til, at
produktionen af det nye belægningselement Hexa¬
blok kan finde sted på rationel måde, og at de mest
vidtgående kvalitetskrav kan opfyldes.

Hexablok er en sekskantet betonsten, der udstø¬
bes flexibelt sammenhængende i elementer på ca.
0,45 m2.

Eet element nedlægges pr. gang med lægge-
vognen.

For entreprenøren betyder den nye teknik, at
læggekapaciteten forøges til ca. det tredobbelte, og
at den fysiske belastning af læggemandskabet re¬
duceres væsentligt.

Dette sker uden investering for entreprenøren,
idet læggevognen udlånes fra fabrikken, og der
gives uden beregning instruktion i arbejdets rette
udførelse.

Læggevognen er patenteret i Danmark, og såvel
gribetang som produktionsmetode er patentsøgte.
Kilde: SF-Sten Aktieselskab, Postboks 93, 4000 Roskil¬
de, tlf (02) 757788.

Med læggevognen tages elementerne direkte fra
pallen og nedlægges.

Legelandskaber
Tømrermester Leif Andersen, Køge, har udviklet
en ny serie legeredskaber, hvor grundenheden er
et sekskantet legehus med en diameter på 200 cm.
Firmaet kalder sit produkt Greve Serien.

Huset er opbygget af høvlet, trykimprægneret

fyrretræ, sider og tag af vandfast Bodex, som er
malet i moderne børnevenlige farver.

Huset kan udbygges med overetage, udsigts-
platform, gangbro og rutchebane.

Et sekskantet legetårn og en ligeledes sekskantet
sandkasse indgår i systemet, således at der kan
opbygges et sammenhængende legelandskab.
Kilde: Leif Andersen, tømrermester, Tigervej 9, 4600
Køge, tlf. (03)661011.

Nye typer fibertex geotextil
FIBERTEX - det eneste dansk producerede geo¬
textil — er blevet et begreb, når der er tale om så
mangeartede anvendelsesområder som f.eks.

Stabilisering af vej- og pladsfundament samt un¬
der fliser, betonsten og lign., filter omkring dræn¬
rør, stendræn og i taghaver, blomsterkasser etc.,
kyst- og skræntsikring, asfaltarmering - f.eks. som
vandtæt membran i vandbassiner underlag for
betonstøbning m.m.

Som supplement til - og måske i nogen grad til af¬
løsning af- de kendte typer FIBERTEX S-170, S-
300 og S-400 har fabrikken udviklet 4 nye typer
geotextil.

Robust og justerbart

opbindingssystem
Der skåner de unge traser
Det helt perfekte opbin¬
dingssystem til hei-
stertræer. Fremstillet i
gummi med en kraftig
afstands»pude«, der
sikrer skånsom opbind-
ing af unge træer og
nem justering i opbind-
ingsperioden. Passer til
pæle 4-6 cm eller 6-8
cm og stammediameter
på op til 35 mm. Båndet
kan også leveres uden
afstandsklods (f.eks.

' 'ved anvendelse af flere
r

■'»ag pæle pr. træ).
Et system der er lidt dy¬
rere nu - men meget bil¬
ligere i det lange løb.

Husk - vi leverer stadig opbindingspæle - afdrejede
og trykimprægnerede - med eller uden spids - i

' ønsket længde og dimension - samt cylindrisk
afdrejede pæle til f.eks. palisadevægge,

fodhegn, lege-redskaber o.s.v.
Ring og få et godt tilbud

» - eller specialbrochure hos
s T »•

HEDESELSKABETS
TRÆINDUSTRI

Vejlevej. 7330 Brande. tlf. (07) 1810 88

faerdigt:

^ Nu*1
Øvej 10, Kappendrup,
5550 Langeskov
tlf. 09 97 26 56
kontortid kl. 7-16.30

afhentning af planter kl.7-15.30 eller efter aftale.
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»Plant et træ« 1982? 1983?
DL har involveret sig i kampagnen »Plant et
træ«.

Initiativet stammer fra arkitekt Ib Møller,
direktør Søren Ryge Petersen, læplantnings-
konsulent Frode Olesen, dendrolog Søren
Ødum og arkitekt Poul Abrahamsen og er
lanceret med udsendelse af en lille, smukt
illustreret folder, hvori der gøres rede for
tanken om at starte en kampagne »Plant et
træ 1982« med indkaldelse til stiftende møde
i landstingssalen på Christiansborg.

Tanken om at lave en sådan kampagne i
Danmark er god. Gode hensigter alene gør
dog ikke meget. At formidle en holdbar kon¬
takt mellem på den ene side alle de grønne
fags forskellige grene og på den anden side
befolkningen og ikke mindst de bevilgende
myndigheder er et omfattende arbejde, som
kræver såvel tid som en god organisation.

DL har på opfordring allerede deltaget i et
gruppearbejde, som havde til formål at af¬
klare de præmisser, hvorefter kampagnen
kunne afvikles fagligt forsvarligt, d.v.s. mål¬
sætning, organisering og tidsramme - kam¬
pagnens kommissorium og det for dens gen¬
nemførelse nødvendige styrende (og ansvar¬
lige) organ.

Resultatet foreligger som et notat fra ar¬

bejdsgruppen og lyder:
— »I den senere tid har været ført forhand¬

linger mellem aktionsgruppen, der har lan¬
ceret »Plant et træ 1982«, og en række orga¬
nisationer, som har lignende målsætning, og
som derfor bør inddrages i et samarbejde.

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe
bestående af:

Erik Hoffmeyer, nationalbankdirektør, for¬
mand; Bent Søegaard, aboretforstander,

Landskab udkommer med nr. 1-8 om året.

ISSN 0023-8066

Fonden for Træer og Miljø; Sune Ebbesen,
direktør, Danmarks Naturfredningsforening;
Helge Vedel, professor, DN; Lars Borgen,
arkitekt, DL; Karen Permin, cand.hort., DL
og SK; P. C. Mortensen, stadsgartner, SK og
Kommunernes Landsforening; Søren Ryge
Petersen, direktør; Ib Møller, arkitekt.
I arbejdsgruppen er der opnået enighed om,

at kampagnens væsentligste mål er at skabe
en mere positiv holdning til træer m.v.,

at en tilfredsstillende tilrettelæggelse af kam¬
pagnen kræver mere tid end oprindelig
antaget, således at plantning tidligst kan
forventes at begynde i 1983,

at kampagnen bør ledes af en styrelse, der
består af personer udpeget af:

1. Amtsrådsforeningen i Danmark
2. Biologforbundet
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danske Arkitekters Landsforbund
5. Dansk Skovforening
6. De Danske Haveselskaber
7. Det Danske Hedeselskab
8. Fonden for Træer og Miljø
9. Foreningen af Danske Landskabsarki¬

tekter
10. Kommunernes Landsforening
11. Landboorganisationerne ved Land¬

brugsrådet
12. Natur og ungdom
13. Sammenslutningen for Bygnings- og

Landskabskultur
14. Stadsingeniørforeningen
15. Stads- og Kommunegartnerforeningen

Styrelsen er kampagnens øverste organ. Den
vælger en formand, eventuelt uden for med¬
lemskredsen. Styrelsen kan med to tredjede¬
les majoritet rette henvendelse til foreninger

eller organisationer om at udpege et styrel¬
sesmedlem. Styrelsen kan knytte sagkyndige
til sig, dog uden stemmeret.

Styrelsen vælger et forretningsudvalg og
etablerer et sekretariat.

Styrelsen drager omsorg for kampagnens
gode og fagligt velfunderede gennemførelse,
ligesom styrelsen søger at sikre de gennem
kampagnen opnåede nye beplantningers
fortsatte heståen ved pleje etc.

Styrelsesposter er ikke bundet til enkelt¬
personer, men alene til den førnævnte fore¬
ning/organisation.«

Siden da har der været afholdt stiftende
møde på Christiansborg, hvor bl.a. kommis¬
sorium for kampagnen blev tiltrådt, det
lyder:

1. Det er kampagnens primære mål at sti¬
mulere til en udbredt positiv holdning til
træer.

2. Kampagnen søges gennemført ved eta¬
blering af lokale komiteer af interessere¬
de personer, som skal samarbejde med
myndigheder og private om for de på¬
gældende passende plantningsopgaver.

3. Kampagnen indledes med en planlæg¬
ningsfase i 1982 med henblik på plant¬
ning i 1983.

Det er et stort arbejde, som nu skal gøres i
styrelsen for kampagnen »Plant et træ« for at
sikre et fagligt godt resultat.

DL's styrelse har fremhævet vigtigheden
af at deltage i dette arbejde, og ser på grund¬
lag af ovenstående frem til et positivt kon¬
struktivt samarbejde med de øvrige styrel¬
sesmedlemmer om en velgennemført kam¬
pagne »Plant et træ« til gavn for vort grønne
miljø.
Lars Borgen, landskabsarkitekt, m.d.l., m.a.a.
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KONKURRENCER

Når ikke andet er anført, rettes alle henvendelser
vedrørende konkurrencer til Konkurrenceudval¬

get, Danske Arkitekters Landsforbund, Bredgade
66, 1260 København K.

Program kan rekvireres skriftligt eller ved hen¬
vendelse i Konkurrenceudvalgets sekretariat (ikke
telefonisk).

Såfremt der findes bilagsmateriale, kan dette
rekvireres ved at udfylde en i programmet vedhæf¬
tet registreringsblanket. Materialet vil herefter bli¬
ve tilsendt fra reproduktionsanstalten (almindelig
ekspeditionstid ca.6 dage).

Studiemateriale vedrørende konkurrencer

Studiemateriale vedrørende løbende konkurrencer
er fremlagt i Bygningsteknisk Studiearkiv, Tor¬
denskjoldsgade 10, København K. Hjemlån er

tidsbegrænset, men kontakt- og/eller fotokopier
kan købes.

Konkurrence om sanering og byfornyelse
Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af 19.3.1970
har udskrevet en offentlig idékonkurrence om sa¬

nering og byfornyelse i henholdsvis Esbjerg, Her¬
ning og Holbæk. Samlet præmiesum 600.000 kr. -
Fristen for 1 .spørgerunde den 4. august 1981. Fristen
for 2. spørgerunde den 13. september 1981. Indlevering
senest den 3. november 1981. Depositum for bi¬
lagsmateriale 200 kr. for hver by.

Det Neuhausenske Legats konkurrence 198t
Konkurrencen er udskrevet af Akademirådet og
henvender sig til arkitekter, billedhuggere og ma¬
lere. Der ønskes forslag til en N. L. Høyen Medalje
samt eventuelt et etui dertil. Præmiesum ialt
40.000 kr. Indleveringsfrist senest 17. januar 1983.
Konkurrencebetingelser las på Akademiraadets
kontor, Kgs. Nytorv 1, telefon (01) 1268 60.

Legepladskonference
I dagene 28., 29. og 30. oktober afholdes en lege¬
pladskonference på Haraldskter, Skibet ved Vejle. For
arrangementet står Dansk Legepladsselskab og
Boligselskabernes Landsforening. Konferencen
henvender sig til alle, der planlægger, indretter og
administrerer fritidsområder og legepladser. Pri¬
sen for konferencen er 655 kr. incl. ophold, kost og

kompendiemateriale.
Blandt foredragsholderne er: Havearkitekt Poul

Erik Hansen fra Foreningen Socialt Boligbyggeri.
Mogens Nielsen, konsulent for legeredskabsfirmaet
»Kompan«. Formanden for Børnekommissionen,
folketingsmedlem Helle Degn. Læge Søren Christen¬
sen, Århus.

Program og tilmelding: Boligselskabernes Lands¬
forening, Lindevangs Alle 6, 2000 Kbh. F. Tlf.
(01)864980.

Tilmeldingsfrist: snarest.

IGA trees are growing -

initially without soil
6000 large trees have already been planted on the
grounds of the IGA 83 Munich and they are
thriving magnificently, They were placed with
root bales on the existing gravel base and well
anchored. The IGA gardeners then poured pul¬
verized bark material around the root bales.

Height of the root bales including mulch covering
is around 60 to 80 cm. Abundant air in the root

area and adequate precipitation in the summer
months of the past two years permittet the trees to
become acclimatized rapidly to their new location.
As soon as the utility lines will have been laid on
the IGA grounds in the near future, the quite
visible gravel base seen on the picture will be
covered with topsoil.
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Gårdhave mellem blok D og E. ■ Courtyard garden between block D and E.
Arkitekt: Preben Hansen,

„ kgl. bygningsinsp. m.a.a.
Frederiksborg Amtsgård Landskabsark.: Agnete Muusfeldt, m.d.l.

Medarbejder: Dorthe Husby.
Friarealer for mennesker Anlægsgartner: Erik Rasmussen.

Adresse: Kongens Vænge, Hillerød.
Af Agnete Muusfeldt Opførelsesår: 1970-72.

Som i så mange andre tilfælde drejer denne
opgave sig om at yde sit bedste for at andre
mennesker kan fa større indhold i deres til¬
værelse gennem de grønne omgivelser.

Og her i Amtsgården har usædvanlig
mange deres gang. Omkring 250 ansatte ar¬
bejder her dagligt, og af dem sidder de fleste
ved et arbejdsbord, hvorfra de kan se ud af et
vindue, ud i det grønne. Et noget mindre
antal mennesker kommer dagligt udefra til
møder og samråd.

Det har betydet en tilskyndelse i arbejdet,
at så mange mennesker var afhængige af
resultatet, og nu, efter ni vækstsæsoner ser
det ud, som om tankerne bag arbejdet kan
blive til virkelighed.

De ydre rammer
Store Dyrehaves lange, markante skovbryn
er områdets bærende landskabselement.
Men den hårdt trafikerede Overdrevsvej
mellem skoven og Amtsgårdens arealer, og

støjvoldene mod de tre omgivende veje af¬
skærer mulighederne for tilknytning til land¬
skabet og understreger en fornemmelse af
isolation. Kun fra kantinens vinduer er der
en overrumplende nærhed til skovbrynet.

Støjvoldene, der danner ydre rammer om
friarealerne er tilplantet med krat og enkelte
lystræer, som beskedne, lægivende mure.

På voldenes ydersider kom der under byg¬
geriet en stærk selvsået opvækst af gyvel, der
fik lov at blive stående trods alle ulemper
med nedfrysning, bare pletter uden nyvækst
og nu og da et noget rodet ndseende. Men
oprindeligt og gult, det er det.

Den store plads syd for bygningerne med
hovedindgang og med parkering til 230 biler
udgør den ene halvdel af friarealerne med
forbindelsesbygning og vold som stærke si¬
der i rummet.

Der er derfor lagt megen vægt på at gøre
denne plads til en helhed, overskuelig' og
meget grøn. Den har et fald på over 3 m på

langs uden aftrapninger, holdebanerne er

fliselagte med pladsmarkering af sorte fliser,
vejbanerne er sort asfalt, og en bevidst,
spredt fordeling af plantefelterne hindrer en
visuel opdeling af hele rummet. Takket være
hybridaspens ukuelighed har parkerings¬
pladsen nu sit grønne tag. Intet andet træ
ville kunne klare ulemperne efter de omfat¬
tende jordflytninger og byggearbejder så
godt. Bundplantningen af Berberis verr. Jyt-
tii, den altid flaskegrønne, klarer sig hæder¬
ligt, trods salt og ukrudtsmidlers hærgen.

Hovedbygningen ligger på områdets høje¬
ste del med indgang, rådssal og kantinebyg¬
ning omkring et torv, der først vil få det
tilsigtede urbane præg, når broforbindelsen
til det planlagte center mod vest engang
bliver til virkelighed.

Fra torvet fører en hovedsti østpå mellem
vold og gavle, og herfra er der grønne passa¬
ger ind til de fem stille haver, der tilsammen
udgør den anden halvdel af friarealerne.
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Parkeringspladsen til godt 200 biler ligger som en stor ubrudt skrånende
flade, overskygget af spredte hybridasp i grønne fodpuder.

■ The car park for over 200 cars lie like a large unbroken sloping plane
overshadowed by scattered araerican aspens in green foot cushions.

Adgangsstien fra busstoppet går tæt forbi kantinebygningen, hvis store
sydvendte glasflade far dæmpet grønt lysindfald gennem en åben skærm af
hybridasp, der også danner forgrund i udsigten mod Store Dyrehave.

■ The access path from the busstop passes close to the canteen building
where large, south-facing, glass surfaces recieve subdued green light penetra¬
tion through an open cover of american aspen which also form the foreground
to the view towards Store Dyrehave.

Gårdhave mellem blok H og A.

■ Courtyard garden between block H and A.

Gårdhaverne
Det er gode, rigelige haverum, hver på ca.
18X50 m, nok til at rumme de mange træer,
som kan få genbofacaden til at syne længere
borte.

I den lange forbindelsesgang mellem kon¬
torfløjene og hovedbygningen er der gennem
glaspartier udblik over haverne, og her pas¬
ser så godt som alle husets ansatte hver dag
på vej til og fra kantine og kontorer. Det er
en lang vej, op mod halvandethundrede me¬
ter, og alle ser uvilkårligt ud mod det grønne
så snart lysindfaldet fortæller, at murværk
afløses af glas. Også derfor har hvert have¬
rum sin egen, tydelig genkendelige karakter,
sit eget mønster af flisebånd, græs og plante-
bede, hver sit vækstsamfund med karakter¬
træ, letgrenede, blomstrende buske, vinter¬
grønne, mange bundplanter, men også en¬
kelte, robuste stauder og mange blomsterløg.

På denne måde er stilet mod at nå den
righoldige variation indenfor planteverde¬
nen, dér er så nødvendig, hvor mange men¬
nesker hver dag, sommer og vinter, gennem
mange år, kikker ud af de samme vinduer.
Agnete Muusfeldt, landskabsarkitekt m.d.i. Privat¬
praktiserende i Virum.
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Situationsplan, mål 1:1200. Her er hovedbygnin¬
gen med indgang, rådssal, kantine og mødeloka¬
ler. En smal forbindelsesgang fører til kontorfløje¬
ne ABCDE.
Store Dyrehave og Overdrevsvejen ligger umid¬
delbart uden for den sydlige støjvold. Parkerings¬
plads mellem denne vold og bygningerne. Have- <j>
rum mellem kontorfløjene

■ Situationsplan, scale 1:1200. Here is the main
building with entrance, council chamber, canteen
and meeting rooms. A narrow connecting corridor
leads to the office wings A-B-C-D-E.
Store Dyrehave and Overdrevsvejen lie immedia¬
tely beyond the southern noise embankment.
Car park between this embankment and the office
wings. Garden room between the office wings.

Plan over de to af de fem stille haver mellem

kontorfløjene. Hver have har sit eget mønster, sit
karaktertræ og sin'specielle bundplantning. Mål
1:600.

■ Plan showing two of the five tranquil gardens
between the office wings. Each garden has its own

design, its characteristic tree and its special
ground cover planting. Scale 1:600.
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Gårdhave mellem blok B og C.

■ Courtyard garden between block B and G.

Acer saccharinum

Cornus mas

Cotoneaster salicifol. flocc.
Prunus laur. Otto Luyken.
Epimedium pinnatum.
Omphalodes verna.
Helianthus rig. Miss Mellish.
Papauer orientale Marcus Perry.
Lamium galeobdolon.
Tulipa fosteriana Purissima
Tulipa fosteriana Easter Parade.
Tulipan, Orange Wonder, Golden Harvest, Olaf

Gårdhave mellem blok A og B.

■ Courtyard garden between block A and B.

Robinia pseudoacacia
Sinarundinaria murielæ
Rhododendron catawbience:

Grandiflorum, Roseum elegans, Curningharms
white, Parsons gloriosum, Evenestianum

Magnolia shellata
Lonicera pileata
Anemone hupehensis
Anemone jap. Honorine Joubert
Hedera helix hibernica

Scilla campanulata
Narcissus Verger

100 LANDSKAB 5-1981



Blomsterhaven i Lyngby bymidte
Af Box 25 arkitekter

Situationsplan med den planlagte stiforbindelse
og blomsterhaven.

■ Situationsplan showing the planned path con¬
nection and (lower garden.

Terrassen er belagt med farvede betonfliser i møn¬

stre, som krydses af pergolaens skygger.

■ The terrace is paved with coloured concrete
paving slabs which are traversed by the shadows
from the pergola.

I årene 1978-81 udformede vi - i tæt samar¬

bejde med stadsgartner S.A.Hansen og
landskabsarkitekt Søren Bjerregaard, Lyng¬
by kommune — en blomsterhave i Lyngby
bymidte. Da skitseringsfasen ikke var tidsbe¬
grænset, kunne vores ideer afprøves ved mo¬
delforsøg i fuld størrelse.

Havens hoveddisposition
Blomsterhavens hovedfunktion har været at

skabe en attraktiv gangpassage mellem
Lyngby storcenter og Lyngby Hovedgade og
at give Lyngby bymidte et lukket og frodigt
haverum. Haven har 3 hovedelementer:

Stendiget, pergolaen og parterrehavens
blomsterbede.

Stendiget
Haven grænser på de nordlige sider op til en
ældre kirkegård, der er kantet med et bryst-
ningshøjt stendige. Diget er beplantet med
en bred bøgehæk. Stendiget udgør havens

faste ramme og er samtidig væg for bænk¬
møbleringen.

Pergolaen
Foran storcentrets højhus er pergolaen pla¬
ceret. Den har faet en størrelse og et udtryk,
der skal dæmpe centrets dominans. Desuden
danner den introduktion og port til blom¬
sterhaven fra storcentret. Pergolaen er udfor¬
met som en luftig hvælvingekonstruktion
placeret på en fliseterrasse, og den giver en
let skygge. I løbet af en årrække vil pergolaen
være overgroet med blåregn, men for at fa et
grønt udtryk i starten er der foreløbig plantet
hurtigtvoksende slyngplanter ved hveranden
søjle.

Parterrehaven

Syd for pergolaen er blomsterbedene anlagt i
en grusbund og indrammet med kantsten.
Bedene er udformet i et enkelt geometrisk
mønster og gennemskåret af den diagonale

stiforbindelse. Stadsgartnerens kontor har
udformet beplantningsplanen med en stor
variation af løg- og staudevækster, som giver
blomstring hele sæsonen. Desuden er nogle
ældre frugttræer bevaret.

Materialer og konstruktioner
Pergolaen består af præfabrikerede kvartcir¬
kulære »stiger« af sandblæste aluminiums-
rør. Buerne samles i toppen med et koblings-
led, og i bunden overføres kræfterne ved et
jernkryds til væggen i et betonkloakrør. Der¬
ved undgås en indstøbning af pergolaens
søjler, og et godt plantehul fremkommer.

Box 25 arkitekter: Peter Holst, Karen Kristiansen,
Peder Duelund Mortensen og Hans Peder Pe¬
dersen.
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Foroven til højre: Pergolaens hvælvingekonstruk¬
tion.

Til venstre: Parterrehavens løg- og staudebede og
de gamle frugttræer.
Nederst: Plan af blomsterhaven.

■ Top right: The pergola's arch construction.
Left: The parterre garden's bulb and perennial
bed with the old fruit trees.

Bottom: Plan of the flower garden.
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Øverst: Blomsterhavens pergola bag kirkegårdens
hække.'
Til højre: Parterrehavens blomsterbede gennem¬
skåret af den diagonale stiforbindelse.
Nederst: Pergolaens forankring til det nedgravede
betonkloakrør.

■ Top: The flower garden's pergola behind the
churchyard hedge.
Right: The parterre garden's flower beds traver¬
sed by the diagonal path connection.
Bottom: The pergola's anchoring to the buried
concrete pipe.

w
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Løgumkloster - en sønderjysk flække
Af Maj Scharff og Preben Skaarup

Enhver by har sine specielle forudsætninger
— landskabelige som kulturelle — for at ligge
som den gør og for at se ud som den gør.

Indtil for godt 20 år siden voksede de fleste
byer nogenlunde sindigt og harmonisk, men
i 60'erne eksploderede udviklingen for alvor:
De gamle bykerner sprængtes og nye veje,
parcelhuse, gågader og smarte facader blev
kendetegnet for enhver by med respekt for
sig selv.

Oftest har man i udviklingsiveren overset
de gamle værdier og karakteristika, med det
resultat at mange af Danmarks byer - større
som mindre - har faet deres egentlige præg
udskiftet med en mere ligegyldig ensar¬
tethed.

I de seneste år synes udviklingen imidler¬
tid at være ved at vende - det gamle var slet
ikke så tosset endda - og man styrer ofte
direkte i nostalgiens dybe grøft med udpen¬
slet hygge, buede vinduer og andre sym¬
boler.

Men hvor er balancen? Og hvordan kædes
fortid og fremtid sammen til et harmonisk og
ærligt hele?

Løgumkloster - en lille sønderjysk by med
3-4000 indbyggere - har sit særpræg dels på
grund af sit nok så berømte kloster med den
store korsformede kirke, dels på grund af at
udviklingen her, som i andre sønderjyske
byer, der har været under tysk herredømme,
først inden for de allerseneste år er sat ind.

Derfor er den gamle bykerne i hovedtræk¬
kene bevaret - med al sin charme og sine

104

mange muligheder at bygge videre på.
Vi var en dag dernede for at se på nogle

ting omkring klostreret, hvor I. P.Junggreen
Have i mange år har været rådspurgt som
landskabsarkitekt, når noget skulle laves.

Det blev til en lærerig tur med Junggreen
Have som en vidende vejviser, ikke bare til
klosteret, men rundt i hele byen. Det var

påfaldende at se, at mens man omkring kirke
og kloster har behandlet tingene med respekt
og følsomhed og dermed fastholdt og videre¬
udviklet områdets kvaliteter, så stod det an¬
derledes til ude i byen. Byen har eller har
haft meget fine karaktertræk i byplanen, be¬
byggelsen og byens gader og pladser. Meget
står tilbage som åbne muligheder og noget er
desværre tabt på gulvet. De følgende sider er
et forsøg på en kalejdoskopisk gengivelse af
vore indtryk gode som dårlige - det mest
kedelige har vi dog udeladt, idet vi henviser
til et hvilket som helst parcelhuskvarter i
dette land.

Klosterets historie

Det var cisterciensermunke, der omkring
1170 grundlagde klostret og kirken. Moder¬
klostret var Herrisvadkloster i Skåne. Cister¬
cienserordenen havde hovedsæde i Citeaux i

Bourgogne i Frankrig, og "ordenens klostre
blev fortrinsvis opført i øde skov- og vandrige
egne.

lait 11 klostre blev opført herhjemme,
bl.a. Esrum, Sorø, Vitskøl, Øm og Rye.

Et så vældigt bygværk har ikke kunnet

opføres uden hjælp udefra, og et landsby¬
samfund er herved gradvist opstået i tilknyt¬
ning til byggeriet.

Klostret fungerede gennem ca. 370 år og
udviklede sig til en rig og dominerende
magtfaktor, hvis store besiddelser utvivlsomt
har givet det både kirkelig og politisk magt.
Ved reformationen blev alt kirkeligt gods be¬
slaglagt. Klostret blev endeligt nedlagt i
1548 og bygningerne overtaget af hertug
Hans den ældre.

Af det egentlige kloster er nu kun den ene
fløj samt kirken tilbage. En senere, middelal¬
derlig tilbygning kaldet Slottet rummer nu
præstehøjskole.

Klostret og kirken har præget byen på
mange områder, et præg der kan spores end¬
nu og som yderligere er forstærket med de se¬
nere års oprettelse af refugium, præstehøj¬
skole, bibelhøjskole og nu sidst klokkespil-
skole, alt med udgangspunkt i et af de mest
storladne kirkerum i landet.

Maj Scharff og Preben Skaarup. Maj Scharff er land¬
skabsarkitekt og medlem af Landskabs redadtions-
udvalg.

Løgumkloster 1:15.000.
Reproduceret efter kort 1-25.000 med tilladelse fra
Geodætisk institut A525/81 © copyright 1981.
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Løgumkloster ligger i et hedeslettelandskab, som

trods dræning, å-udretning og tilplantning stadig
er karakteristisk med store mosestrækninger og å-
systemer.
Det mærkes i byen, som mod vest afgrænses af
Brede å (1) og i den sydlige del gennemskæres af
Slotsbækken (2). Den gamle bykerne markeres
tydeligt af vejenes »skæve« forløb mellem kirke (3)
og mølle (4) - et forløb, der gør markedspladsens
(5) trekantform naturlig.
Byens nyere udvikling er fortrinsvis sket mod nord
og øst, men efterhånden er der også bygget meget
syd for Slotsbækken.
Det var væsentligt ved placering af og beplantning
omkring refugium (foroven til venstre) og bibel¬
højskole (foroven til højre), at det rolige indtryk af
eng og åløb bevaredes urørt.
Dette er lykkedes meget fint, både yed bygnings-
udformning og ved i udstrakt grad at bevare eksi¬
sterende bevoksning.

■ Løgumkloster lies in a flat moorland landscape
which, despite drainage, water course re-align-
ment and planting, is still characterised by large
moor stretches and river systems.
This is felt in the town which is bounded to the

west by Brede å (1) and traversed to the south by
Slotsbækken (2). The old town center is clearly
defined by the »crooked« course of the roads
between the church (3) and the mill (4) — a course
which makes the market place's (5) triangular
form natural.

Later development in the town has primarly taken
place towards the north and east, although a great
deal has also been built south of Slotsbækken.
When planting around the refuge (top, left) and
The Bible High School (top, right) it was impor¬
tant to preserve the peaceful impression of mea¬
dow and river course.

The result has been a success, both through the
building forms and by extensive preservation of
existing planting.

Idræts -

plads /

\Skole\

Sølåtec&ård

GravsfegL
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Der er en højtidelig og fin stemning omkring
kirken. Fra byen kommer man til området ad en
allé mellem lave småhuse (1).
Den gamle kirkegård (2) er i sin enkle form med
små grave og smalle gange så smuk og beskeden,
at dens system og anlæg bør forblive urørt uanset
påstande om, at den er upraktisk.
En gammel vedbend (3), der før dækkede klostrets
østre mur, skulle fjernes af hensyn til reparations¬
arbejde på muren. Den blev i stedet efter råd fra
Junggreen Have trukket fri af muren og lagt ned
foran den og gror nu videre som en stor vandret
flade.

Indkørslen (4) til slottet fra vest har Junggreen
Have med meget begrænsede virkemidler formet
til en fin og beskeden helhed.
På denne baggrund virker parkeringspladsen (5)
nordvest for kirkegården helt uforståelig, dårlig
udformet og skæmmende for områdets helhedska¬
rakter. Den strækker sig, som en urimelig stor,
ubrudt asfaltflade, hele vejen fra hovedgaden til
den nye kirkegård. Belysningen er som på en
befærdet vej og beplantning mangler fuldstændig.
Det er kommunen, der har ansvaret for parke¬
ringspladsens anlæg og udformning.

Til højre: Plan af området omkring kirke og refugi¬
um, mål ca. 1:2300. 1. Allé, 2. gi. kirkegård, 3.
nedlagt vedbend, 4. indkørsel, 5. parkeringsplads,
6. slottet, 7. mindelund, 8. ny kirkegård, 9. klo¬
stret, 10. refugiet, 11. Slotsbækken, 12. engen, 13.
bibelhøjskole, 14. lærerboliger, 15. elevboliger, 16.
mødeplads, 17. planlagt mødeplads.

■ There is a ceremonious and important atmo¬
sphere around the church. From the town one
comes to the area via an avenue between small,
low houses (1).
The old churchyard (2) is so attractive and mo¬
dest, in its simple form of small graves and paths,
that the grounds should be left untouched despite
claims that it would be impractical.
An old ivy (3) which used to cover the monastery's
east wall was to have been removed to allow for

repair work. Instead, it was pulled free and layed
down in front of the wal> where it now grows as a

large horizontal surface.
Junggreen Have has formed the entrance (4) to
the castle to a delicate and modest entity using
extremely limited resources.
With this in mind, the car park, (5) north-west of
the churchyard, seems unexplainably badly de¬
signed and damaging to the area's coherent cha¬
racter. It stretches as an unreasonably large, un¬
broken tarmac surface all the way from the main
street to the new churchyard. The lighting would
be more appropriate on a busy road and any form
of planting is lacking. The Council has been re¬
sponsible for the design of the car park.
■ Right: Plan of the area surrounding the church
and refuge, scale approx 1:2300. 1. Avenue, 2. Old
churchyard, 3. Preserved ivy, 4. Drive, 5. Car
park, 6. The castle, 7. Memorial grove, 8. New
churchyard, 9. The monastery, 10. The refuge, 11.
Slotsbækken, 12. The meadow, 13. The Bible High
School, 14. Teacher's housing, 15. Student hous¬
ing, 16. Assembly place, 17. Planned assembly place.
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Refugiet er bygget i 1961 med Rolf Graae og
Richard Aas som arkitekter og med I.P.Jung-
green Have som landskabsarkitekt.
Refugiets have er ifølge Junggreen Have ikke
tænkt som en have, men som en gård, der skal
være enkel og rolig, og som kan blive gammel og

tidløs, nien hvor en stram form klart skal adskille
den fra det milde, naturlige landskab, der omgiver
refugiet.
1. Gårdhaven set fra refugiets opholdsstue. Tre
egetræer fra et eksisterende hegn blev bevaret inde
i gården. (Foto Fritz Hermansen)
2. Gårdhaven er plantet med bøg og taks. Taks¬
blokkene tænkes med tiden klippet i skulpturelle
former.

4. Den nuværende rosenhave var oprindelig til¬
plantet med riddersporer, der gav en finere kon¬
trast til den strenge gård.
5. Gårdhavens nordvesthjørne er hævet op til ind¬
gangsniveauet.

I modsætning til andre steder i området kom¬
mer der i gårdhaven en stærk kunstnerisk vilje til
udtryk. Ved de øvrige nyanlæg og omlægninger
omkring kirke, kloster og refugium er tingene for¬
met så enkelt og selvfølgeligt, at man næppe be¬
mærker den professionelle indsats. Den åbne gård
(3) mellem refugium og kloster er et eksempel
herpå blandt de andre, som vises. Især på grund af
den omhu hvormed eksisterende beplantning er
bevaret og udnyttet i nye sammenhænge, er det
lykkedes at indpasse alle nybygninger og -anlæg,
så de ikke virker nye.
Til højre: Plan af gårdhaven. Fra havekunst 1962.
Nord nedad!
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■ The refuge was built in 1961 by Architects Rolf
Graae and Richard Aas with I. P. Junggreen Have
as Landscape Architect.
According to Junggreen Have, the refuge garden
was designed as a simple, tranquil courtyard
which could grow old and timeless and where a

disciplined form would clearly separate it from the
gentle, natural landscape surrounding the refuge.
1. The courtyard garden seen from the refuge's
living room. Three oak trees, from an existing
hedgerow, were preserved in the garden (photo
Fritz Hermansen).
2. The courtyard garden is planted with beech
and yew. It is intended that the yew blocks will, in
time, be clipped into sculptural forms.
4. The present rose garden was originally planted
with Larkspur which gave a much better contrast
to the rigid form.
5. The north-west corner of the courtyard garden
is raised to the same level as the entrance.

In contrast to other places in the scheme, a

strong artistic purpose expresses itself in the court¬
yard garden. The remaining new grounds and the
alterations around the church, the monastery and
the refuge are formed with such simplicity and
truth that the professional contribution can hardly
be noticed. The open courtyard (3) between the
refuge and the monastery is shown here as just one

example of this. The existing planting is preserved
and re-used with such care in the new context that

all the buildings and their surroundings are acco¬
modated without seeming new.

Right: Plan of the courtyard garden. From Have¬
kunst 1962. North downwards!
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1. Stien, som fører over engen, går langs et dige
med store træer, som er bevaret umiddelbart op
mod refugiet til højre. I bagrunden bibelhøjskolen.
2. Kirkegården er anlagt på et opfyldt areal. Ne¬
den for opfyldningen er bevaret en række frugttræ¬
er langs stien.
3. Mindelunden var oprindeligt anlagt med grus¬

gange og en stenhøj omkring den store mindesten.
Ved anlæg af den nye kirkegård blev en del træer
ryddet, stenenes opstilling blev ændret og hele
arealet udlagt i græs.
4. Den nye kirkegård er anlagt i græs og med
østvendte grave. Den var tænkt som en beskeden
ting, der var beslægtet med den gamle kirkegård
med gravsten og hække af forskellig højde. Jung¬
green Haves forslag er ikke blevet fulgt, kirkegår¬
den er ved at blive for ensrettet og pæn, men det
kan rettes endnu.

5. Klokkespilhaven er plantet som to lunde af
egetr&er på en stor græsflade. Umiddelbart om¬

kring klokketårnet er plantet en krans af linde, der
ifølge Junggreen Have til sin tid skal gro op og

ligesom bære klokkespilplatformen på sin krone.
Egene skal udtyndes stærkt og stå på en græsflade.

■ 1. The path, which leads over the meadow,
follows a dike with large old trees which are

preserved directly beside the refuge on the right.
In the background - The Bible High School.
2. The churchyard is built on a filled area. Along
the path, a row of fruit trees have been preserved
below this fill site.

3. The memory grove was originally layed out
with gravel paths and a rockery around the memo¬
rial stone. When the new churchyard was esta¬
blished, some of the trees were felled, the rocks re¬

arranged and the entire area sowed with grass.
4. The new churchyard is layed out in grass with
east-facing graves and was planned as a modest
affair related to the old churchyard with grave
stones and with hedges at different heights. Jung-
green Have's proposals have not been followed
and the churchyard is becoming too regimented
and neat but it can still be put right.
5. The carillon garden is planted as an oak grove
in a large lawn. A garland of limes is planted
directly around the bell tower which, in time, will
grow up and carry the bell platform upon their
crown. The oak trees will be heavily thinned out
and stand on a grass carpet.
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Fra gammel tid er Løgumkloster kendt for sit
årlige marked, som stadig finder sted på den
særprægede, trekantede markedsplads.
Karakteristiske huse, de ældste fra 1700-tallet om¬

kranser pladsen, der i det store og hele er meget
velbevaret med åben grønning, stynede lindetræer
og brolægning.
Før i tiden angav beskedne fodstier ganglinierne

■ From olden times, Løgumkloster is known for its
annual market fair which still takes place on the
distinctive, triangular market place.
Characteristic houses, the oldest from the 18th
century, encircle the green which is still largely
preserved with its open grass areas, pollarded lime
trees and granite paving.
Previously, modest foot-paths indicated the traffic
movements over the green sward which was then
concieved as one large surface. Today, broad tar¬
mac paths have been established so the entirety is
broken into several smaller grass areas.
A car park has recently been placed in the south
eastern wedge of the market place, facing the
town. The spacial harmony, in relation to the
street scene, is substantially depreciated by this
intrusion — the green no longer grows slowly into
the town as it used to.

The newly planted limes, the granite paving and
the sculpture cannot hide that a serious error has
been made resulting in a fundemental deteriora¬
tion of the unique entirety previously enjoyed by
the market place.
LANDSKAB 5-1981

over grønsværen, som derfor opfattedes som én
stor flade. I dag ér der anlagt brede asfalterede
stier, så helheden sønderdeles i flere mindre
græsplæner.
For nylig har man indrettet parkeringsplads i
markedspladsens sydøstlige kile ind mod byen.
Herved er pladsens samhørighed med gadebille¬

det væsentlig forringet - pladsen gror ikke på
samme måde som tidligere langsomt frem i byen.
De nyplantede linde, granitbelægningen og skulp¬
turen kan ikke tilsløre, at der her er sket en

alvorlig fejltagelse, som stærkt forringer den ene¬
stående helhed, som markedspladsen før ud¬
gjorde.
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Nord og øst om den gamle bymidte løber Alléen,
markeret på kortet side 105 som nr. 6. »Alléen« er
en sti »b§g om byen« — i næsten hele sin længde
tilplantet med elmetræer, så den far allékarakter.
Fra Alléen er der adgang til hovedgaden og til
markedspladsen ad smalle slipper. Bebyggelsen
vender væk fra stien, således at en tur giver lejlig¬
hed til at se livet bag husene, hvor der mest findes
frodige haver, men enkelte steder også garager og

lagerbygninger.
Alléen er et temmelig upåagtet, men meget værdi¬
fuldt led i Løgumklosters bystruktur. Et træk som
bør påskønnes og behandles varsomt.
Den er plantet omkring 1900, men er antagelig
langt ældre som sti eller vej til de landbrug, som
de tilstødende ejendomme oprindeligt har været
en del af. Desværre er der efterhånden fældet en

del træer i alléen. Dette bør ikke ske igen fremover.

Desværre er der flere steder i byen eksempler på,
hvordan muligheder og kvaliteter helt kan sættes
over styr. Byens skæve gadeforløb afskærer flere
trekantede småpladser, som har været eller kunne
blive karaktergivende steder.
Holmen, markeret på kortet side 105 som nr. 7,
var indtil for ganske nylig en lille smuk plads med
en kuriøs klippet beplantning af forskellige stedse¬
grønne buske og uden den nu opstillede figur af en
munk. Pladsens trekantede form, som før var mar¬

keret med en lavtsiddende planke, flyder nu helt
ud, fordi man har lavet et »anlæg« med rosenbede.
Ødelæggelsen fuldendes med en urimelig belys¬
ning og en opstilling af papirkurv, forbudsskilt,
bænk og brandhane, som burde være utænkelig.

■ The avenue shown on the map on page 105 as
no. 6 runs north and east of the old town center.

The »avenue« is a path »behind the town« which
is planted with elm trees. Access from the avenue
to the high street and market place is attained via
narrow alleys. The house fronts face away from
the path so that a walk enables one to see the life
behind the dwellings where fertile gardens predo¬
minate with the occasional garage or wharehouse
building. The avenue is a rather obscure but very
valuable link in Løgumkloster's town structure. A
feature which ought to be appreciated and treated
with care.

It was planted around 1900 but is probably much
older having been used as a path or track to the
adjoining properties which were originally part of
the estate. Regretably, some of the avenue trees
have been gradually felled.

■ Unfortunately, there are many examples in the
town where possibilities and qualities can be lost.
The town's crooked streets pass through several
small triangular spaces which have been or could
become character-giving places.
The island (holmen) shown on the map on page
105 as no. 7 was, until recently, a small attractive
space with a curious variety of clipped evergreen

plantings minus the present-statue of a monk. The
triangular place was previously demarcated by a
low plank but now has lost its form because a
»garden« has now been established with rose
beds. The destruction is completed by an unrea¬
sonable lighting scheme, by waste paper baskets, a

prohibition sign, a bench and fire hydrant.

.

HK
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Studstrupværket og alléen set fra Studstrupvej. »The Studstrup Works and the avenue seen from
Studstrupvej.

Fjernvarmeledninger igennem landskabet
Af Ib Møller

I de nærmeste år skal der føres mange kraft-
varmeledninge'r frem gennem landskaber.
Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan det sker.

Århus kommunale Værker har allerede på
skitsestadet ønsket at tage videst mulige hen¬
syn til de landskabelige forhold, og har der¬
for i den arbejdsgruppe, der skulle undersøge
traceringsmuligheder, også inddraget fred¬
ningsmyndigheder og landskabsarkitekter.

Fra Studstrupværket nord for Århus skal
føres 4 rør hver på ca. 1 m i diameter ind til
Århus by. De skal løbe gennem en strækning
på ca. 15 km med mange smukke landska¬
ber, hvoraf flere er højt boniteret set ud fra et
fredningsmæssigt synspunkt. Ledningerne
skal transportere op til 15.000 m3 varmt
vand i timen fra værket og ind til ^ernvarme¬
nettet i Storårhus.

Lægges disse 4 transmissionsledninger un¬
der jorden på samme måde som fordelings¬
nettet, vil anlægsudgifterne blive godt 200
mio. kr. dyrere, end hvis de lægges direkte
oven på jorden. Ud fra samfundsmæssige
betragtninger må opgaven være at finde en
måde at føre ledningerne på, som kan accep¬
teres af.alle myndigheder — ikke mindst fred¬
ningsmyndighederne. •

Tværfaglig arbejdsgruppe
Staten, Århus amt og Århus kommune valg¬
te at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle
fremkomme med forslag til ledningsføring og
detailudformning. Gruppen består af repræ¬
sentanter for Århus amts planlægningsafde¬

ling og fredningskontor, nemlig afdelingsar-
kitekt Carl Nielsen og landinspektør P.
H. Knuthsen, for Århus kommunale værker,
overingeniør H. Matthiessen samt som til¬
knyttede konsulenter, landinspektør E. K-
. Kold samt Møller & Grønborg.

Tracering
Arbejdsgruppen skulle naturligvis forsøge at
finde den billigste og enkleste måde at føre
ledningerne frem på, men med behørig hen¬
syntagen til andre interesser, såsom region-

i ! | Jernbane Railway
===== Planlagt motorvej Planned motorway
——. Fjernvarmeledning District heating pipeline

og byplanforhold, fredningsinteresser, land¬
bruget m.m.

Opgaven koncentreredes om to forhold:
Dels at finde en acceptabel linieføring, dels
en detailudformning. Den foreslåede - og
senere af alle myndigheder heriblandt fred¬
ningsstyrelsen godkendte linieføring - er ikke
den absolut korteste forbindelse mellem vær¬

ket og byen. Ledningen slår nemlig sving
undervejs.

Mod nord føres ledningerne således vin¬
kelret væk fra kysten. Herved følges de alle¬
rede eksisterende højspændingsledninger og
man går herved også uden om de frednings¬
mæssigt særligt interessante områder.

Senere følger ledningerne eksisterende of¬
fentlige veje eller større markskel, så land-
skabsrum og landbrugsjorder ikke opdeles
yderligere. Inde ved byområderne går led¬
ningerne i grænsen mellem by og land.

Tværsnit

Detailudformningen tænkes som en mellem¬
ting mellem en nedgravet og en overjordisk
placering, vel at mærke med anlægsudgifter
nærmest svarende til sidstnævnte, billigere
løsning.

Rørene er således foreslået i princippet
gravet halvt ned. Den opgravede jord lægges
til den ene - undertiden til begge sider som
et dige. Skrænterne beplantes med buske.
Indhegningen udføres af såkaldt DSB-hegn
med lave egestolper og 3 rækker glat tråd.

Denne udformning medfører, at lednin-
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1. Den halvtnedgravede løsning med beplantning
på skrænterne vil skjule rørene set ude fra. Servi¬
cevejen kan blive en rekreativ sti — som en allé.
2. Placeres rørene på terræn og hegnes de med 2 m
ståltrådsnet vil anlægget virke uheldigt domine¬
rende i landskabet.
3. Graves rørene ned skjules anlægget, men denne
løsning koster ca.250 mill. kr. ekstra.

■ 1. The half-buried solution with planted slopes
will hide the pipelines from the observer. The
service road can become a recreative path - as an
avenue.

2. The lay-out will be adversly dominant in the
landscape if the pipelines are layed on the surface
and fenced-in by a 2 m high steel net fence.
3. Burying the pipes will hide them but this solu¬
tion costs approx. 250 million Kroner more.

gerne næppe ses ude fra landskabet.
Langs med ledningerne skal anlægges en

såkaldt servicevej. Den skal bruges til in¬
spektion af ledningerne og i forbindelse med
eventuel reparation og udskiftning af rørele¬
menter. Men denne servicevej vil værkerne
være villige til at åbne for gående, cyklende
og eventuelt også for ridende.

Ved at placere servicevejen på toppen af
volden og samtidig beplante den vil der kun¬
ne skabes en ny, attraktiv udflugtssti med
gode udsigtsmuligheder over de omgivende
landskaber. Der kan herved fås en trafiksik¬
ker og en sammenhængende sti fra Århus
byområde ud til de skønne naturområder
mod nord.

Detaillerlng
Under detailbearbejdelsen - hvor ingeniør¬
firmaet Rambøll & Hannemann har været

projekterende - har der været lagt vægt på at
betragte det samlede anlæg, som det vil tage

sig ud i landskabet. Udover at betragte an¬
lægget snævert i dets egen tracé, er der lagt
stor vægt på dets fremtoning set fra omgivel¬
serne.

Langs servicevejen vil der blive plantet en
allé, hvis største træer vil kunne få en højde
på op til ca. 25 m. Det bliver dem fremfor
ledningerne, der vil være markante i land¬
skabet. De beplantede diger vil nemlig skjule
ledningerne set udefra.

Den projekterende ville være fristet til
først at finde den mest hensigtsmæssige tra¬
cering for ledningerne og først derefter lade
stien - med alleen - forløbe langs med disse.
Men det ville give højst uheldige virkninger.
Med passende mellemrum skal ledningerne
nemlig knække og sideforskydes så en vis
udvidelse og sammentrækning kan ske. Føl¬
ger stien - og dermed alleen - slavisk lednin¬
gerne vil resultatet således blive højst ejen¬
dommeligt.

Derfor bør alleen gives en første prioritet

m.h.t. traceringen. Den bør føres igennem
landskabet uden - tilsyneladende tilfældige -

knæk. Ledningerne bør knække på tværs af
alleen, således at ledningerne forløber skifte¬
vis på den ene og den anden side.

Da varmeledningen kun kan traceres i en
brudt linie, bør den normalt ikke placeres
nær veje eller jernbaner, som forløber i kur¬
ver. Hvor en sådan nærhed ikke kan undgås,
bør den størst mulige parallelitet tilstræbes.

Så vidt muligt placeres stien altid på den
landskabeligt mest attraktive side af rørled¬
ningen, således at udsigten fra stien ikke
generes af rørene.

Normal-tværprofilet skal ikke gennemfø¬
res slavisk på den 15 km lange strækning.
Dybden af nedgravningen vil variere, nogle
steder forsænkes ledningerne i deres fulde
diameter, langs Egåen på de flade engarealer
med høj grundvandstand lægges ledningerne
på jorden.

På en ca. 2 km lang strækning langs Gre-
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Uheldig tracering

iF
Rigtig tracering

Uheldig tracering

Rigtig tracering

Rigtig tracering / alternativ
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Åbent land By / bane / vej

Allé Avenue
Ledninger Pipelines
Vej/bane Road/rail
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Alléen traceres således, at den udjævner rørenes

»tilfældige« knæk og så vidt muligt følger en even¬
tuel vejs eller jernbanes forløb.
Stien placeres så vidt muligt således, at attraktive
udsigter ikke generes af rørene.

■ The avenue is routed so that it evens out »ran¬

dom« bends in the pipeline and, where possible,
follows roads or railway lines.
Whenever possible, the path will be placed so that
attractive views are unspoiled by the pipelines.

Beplantningen tilpasses de forskellige land¬
skabstyper langs ledningen. Buskadset skal være

et tilflugtssted for vild flora og fauna og anvendes
desuden til at åbne eller lukke udsigter.
1. Herregårdslandskab. Store træer og åbne ud¬
sigter.
2. Bynært landskab med store træk. Mellemstore
træer, udsigten delvis lukket.
3. Nær landsby. Små træer, udsigten åben til den
ene side.
4. Langs Grenåvej. Enkel række mellemstore træ¬
er, udsigten over Egådalen holdes helt aben.

■ Planting adapts to the different landscape types
along the pipeline. The thickets will become a

refuge for wild flora and fauna and will also be
used to open and close views.
1. Open park landscape. Large trees and open
views.

2. Semi-urban landscape with large elements.
Medium large trees, the view partially closed.
3. Near village. Small trees, view open to one side.
4. Along Grenåvej. Single row of medium sized
trees, the view over Egådalen kept completely
open.

nåvej er der under detailleringen valgt at
lægge ledningerne i tunnel for derved at
bevare den nuværende udsigt mod vest over
landskabet intakt.

Eksisterende stier benyttes lejlighedsvis
enten til såvel sti som servicevej eller kun til
sti. I sidstnævnte tilfælde følger alleen stien,
mens servicevejen følger rørene. Disse løs¬
ninger er valgt, hvor der har været tungtve¬
jende trafikale, økonomiske eller landskabe¬
lige grunde, og er gennemført uden at tanken
om en gennemgående rekreativ landskabsti
har måttet opgives.

Beplantningen
Digernes buskadser tænkes tilpasset jord¬
bundsforholdene, det omgivende landskab,
skråningshøjden samt ønskerne om at åbne
for smukke eller skjule grimme udsigter. Sti¬
forløbet kan derved yderligere få en afveks¬
lende udformning og blive rigt på oplevelser.

Varmeledningen passerer gennem flere

forskellige landskabstyper, nogle med store,
stærke linier, andre med små, mere ydmyge
træk. Det har været ønsket at skabe en be¬
plantning, som på en gang tilpasser sig de
forskellige landskabsrum og samtidig har et
gennemgående træk, som forener hele stræk¬
ningen. Det er valgt at gøre dette ved at
supplere kratplantningen på digerne med en
gennemgående allé langs stien. Ved at ændre
træart og planteafstand gøres alleen mere
eller mindre markant, alt efter hvilket land¬
skab, den passerer igennem.

Langs Grenåvej, hvor ledningerne lægges i
tunnel, plantes kun en enkelt række træer.

Valget af træer vil ske ud fra en vurdering
af de landskabelige virkninger, hensyn til
naboer og ud fra jordbundsmæssige og kli¬
matiske muligheder.

I princippet anvendes følgende træer på
de forskellige strækninger:

Lave træer: Hæg, navr, røn og æble.
Mellemstore: Ahorn og lind.

Store træer: Smalkronet poppel og bred¬
kronet poppel.

Går alt som vi påregner, vil de fremtidige
varmeledninger ikke virke skæmmende i
landskabet, men snarere give anledning til et
nyt rekreativt sti-tilbud til befolkningen og
en ca. 15 km lang allé. Den vilde flora og
fauna kan få nye tilflugtssteder til kompensa¬
tion for mange sløjfede markhegn. Dette er
dog kun muligt, fordi bygherren fra starten
ønskede at varetage landskabsæstetiske hen¬
syn, og fordi der hos alle implicerede har
været et ønske om at opnå en optimal
løsning.

Ib Møller, arkitekt m.a.a. og landskabsarkitekt m.d.l.
Møller og Grønborg.
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Sydområdet set fra Slangerupvejen. ■ The southern area seen from Slangerupvejen. Til højre: Planche med ideer som kommunens
borgere kunne tænke over.

Rekreation - produktion i det åbne land
- En opgave udarbejdet i faget »landskabsplanlægning«
af studerende på 6. semester på K.V.L. 1981

■ Right: Placard with ideas which the local resi¬
dents could take up to discussion.

måske endnu 20 m.

I det syd-østlige hjørne af området ligger
råjordsbjerge med millioner af m3, og de
rager op til 72 m.o.h.

Forbindelsesvej mellem Slangerupvejen
og Allerød er under opbygning gennem
området.

Sydområdet afgrænses selvsagt mod nord
af Slangerupvej, mod øst af Terkelskov, mod
syd af Mølleådalen og mod vest af dyrk-
ningsland.

Området er sammensat af arealer med

igangværende gravning, arealer, som er ef¬
terbehandlet, landsby, landbrugsland og
skov. Forbindelsesveje mellem Farum, Ny¬
mølle og Bastrup går gennem området. Mod
øst ligger den største grav i området, hvor
der i øjeblikket grav.es ca. 8 m under grund¬
vandsspejlet. På en halvø i graven ligger en
drive-in-biograf.

Planforslagenes indhold
Planforslagene for det nordlige område, så¬
vel store som lille sø, har til hovedidé at styre
gravningen for at mindske de samfundsøko¬
nomiske omkostninger ved en efterbehand¬
ling af området. Allerede i gravefasen skal
grusgravningsfirmaet være samarbejdsvil¬
ligt! Forslagene omfatter også en mængde
ideer, som kommunens borgere kunne tænke
over. Desuden er der forslag til løsning af de
forskellige tekniske problemer.

Planforslaget for det sydlige område tager
sit udgangspunkt i områdets beliggenhed
mellem bolig-erhvervsbebyggelse og decide¬
ret rekreative områder. Dette gør området til
en zone, hvori der skal være mulighed for at
færdes i rekreativt øjemed. Desuden ligger
området i en zone mellem landbrug og skov¬
brug. Grusgravene skal derfor ifølge plan¬
forslaget retableres, helt eller delvist til pro¬
duktion, samtidig med at der ved stier gives
offentlig adgang gennem disse.

Foruden dette lægger planforslaget op til,
LANDSKAB S-1981

Med dette indlæg vil vi i korte træk beskrive
og vurdere forløbet af opgaven og dens mod¬
tagelse af de implicerede parter. Indlægget
er bygget op over afsnittene:
- Karakteristik af området
- Planforslagenes indhold
- Fremlæggelse af opgaven
- Afslutning

Da vi som emne ville beskæftige os med
konflikten i det åbne land, valgte vi Lynge
p.g.a. de store landskabelige konflikter og de
mange implicerede parter. Interesserne i
området udgøres af: Landbrug, skovbrug,
råstofudvinding, rekreation og byudvidelser
til bolig og industri.

For at udvide vores kendskab til de mange

problemstillinger og konflikter, som en så¬
dan opgave omfatter, debatterede vi sidelø¬
bende med opgaveforløbet forskellige artik¬
ler og gæsteforelæsninger, som havde rela¬
tion til emnet. Især beskæftigede vi os her
med problematikken omkring bymennesket i
forhold til almindeligt produktionsland og
den måde, hvorpå man i stedet oplever natu¬
ren. Som oftest sker det i dag i specielt
anlagte reservater som f.eks. sportsarealer,

Reproduceret med tilla¬
delse nr. A.474-81 fra

Geodætisk Institut.

parker og de nye plastiklandskaber med til¬
hørende bjerge.

Skal vi indføre endnu en sektor, kaldet
rekreation? — eller skal vi i fremtiden kunne
kombinere arbejde og fritid?

Tanker og spørgsmål som disse har ofte
været fremme under udarbejdelsen af vores
forslag.

Karakteristik af området
To arbejdsgrupper på 8 og 10 studerende har
behandlet hver deres område på ca. 150 ha,
et nord for og et syd for Slangerupvejen.

Nordområdet afgrænses mod nord af et •
endnu ikke udgravet område med landbrug,
mod øst af industri, mod syd af Slangerupvej
og mod vest af en fremtidig boligbebyggelse
(byudvidelse af Lynge).

Området udgøres hovedsagelig af ét stort
hul med en sø, hvori gravningen foregår
metodisk og intensivt. Sorterings- og knuse¬
anlæg findes her.

Oprindeligt terræn i morænelandskabet
har varieret omkring 50 m.o.h., grundvands¬
spejl ligger omkring 30 m.o.h., og der graves
ca. 20 m under grundvandsspejl, i fremtiden

Opgaveområderne nord
og syd for Slangerupve¬
jen. 1:100.000.

■ Project area north and
south of Slangerupvejen.
1:100.000.



 



at der, via graveplaner for fremtidig grav
ning, kan ske en løbende opfyldning og der¬
med udnyttelse af påtænkte udgravningsom-
råder.

Fremlæggelse af opgaven
Da vi under projekteringen samlede oplys¬
ninger mange steder, syntes vi, at de perso¬
ner, vi havde indhentet informationer fra,
skulle have mulighed for at se opgaven i
sammenhæng, og de blev derfor inviteret til
fremlæggelse. Den fremlæggelse, der normalt
afholdes internt mellem studerende og lære¬
re, blev nu til en fremlæggelse for personer
fra mange forskellige instanser: Frednings¬
styrelse, Hovedstadsrådets råstof- og losse¬
pladskontor, statsskovrideren, Allerød kom¬
munes byplanafdeling, Amagerforbrænding,
Naturfredningsforeningens lokalkomite i
Lynge, Farum Sten og Grus Co. A/S, Kunst¬
akademiet - ialt 13 personer.

Så stor en interesse har vi aldrig før ople¬
vet, og konfrontationerne mellem de menne¬
sker, der sad inde med specialviden om vores
planforslag, var meget interessante.

Det er klart, at vi i en studieopgave nogle
gange må fastholde nogle forudsætninger for
at komme videre. En forudsætning, vi havde
brugt var, at affalds- og slaggedeponering
var en ren guldgrube. En forudsætning, som
desværre viste sig ikke at holde. Her blev
problematikken belyst af flere af de frem¬
mødte. En anden forudsætning var, at grus¬
gravningen i hele området kunne foretages
efter en samlet ressourceøkonomisk grave¬
plan. Her havde vi ikke taget højde for for¬
skellige ejerforhold, som i denne forbindelse
var ensbetydende med store interessemod¬
sætninger.

Sådanne justeringer og kritiske blikke er vi
sjældent vant til, men det vigtigste i denne
forbindelse var alligevel forskellen på vores
planløsning og på de besøgendes specielle
ideer. De så løsningen ud fra ét bestemt
synspunkt, hvor vi havde prøvet at være
sammenfattende.

De økonomiske faktorer kan ikke gøres
sammenfattende. Det var her, at vi især skil¬
te os ud. Ved fremlæggelsen kom det tydeligt
frem, at interessemodsætninger, som vi hav¬
de ønsket os at beskæftige os med, i høj grad
afhang af de forskellige økonomiske interes¬
ser både nu, men også i fremtiden.

Fremlæggelsen forløb godt og ud af den
livlige debat fik vi bekræftet og anskuelig¬
gjort nogle af vores forestillinger om interes¬
semodsætninger. Vi erfarede, at økonomien
far stor betydning, når vi taler om efterbe¬
handling af grusgrave. - Endelig blev vi af
lokalkomiteen inviteret til at udstille på »Na¬
turens dag« samt på rådhuset.

Afslutning
Resultatet af opgaven var ikke en færdig
konklusion, snarere åbnede opgaven for en
strøm af spørgsmål og problemstillinger.
• Hvorledes stiller man sig ved afvejningen
af de mange interesser der, der er involveret,
— accepterer man de meget stærke økonomi-
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Øverst: Tilfældig grusgrav uden efterbehandling -

Plantevækst fremkommer ved naturlig succesion.
Midten: Tilplantet grusgrav.
Nederst: Grusgrav som efter endt udnyttelse er
både terrænreguleret og tilplantet.

■ Top: Random gravel pit without rehabilitation —

plant growth develops through natural succession.
Middle: Planted gravel pit.
Bottom: Gravel pit which has been both graded
and planted after extraction.

ske interesser, eller skal man forfølge et ideo¬
logisk mål så langt som muligt?
• Er det overhovedet rimeligt at ofre
ressourcer på en egn med så store og gode
rekreative områder, mens andre dele af ho¬
vedstadsregionen har en anderledes dårlig
forsyning?
• Grusgravningsområdernes naturlige suc¬
cesion - kan vi stimulere en tilvækst? - såle¬
des at det er økonomisk overkommeligt at

omdanne grusgravene på en rimelig tid. For¬
søg og erfaringer er meget spredte og usyste¬
matiske, samtidig med at de er personlige og
dermed svært tilgængelige.

Der er et væld af tekniske problemer, som
det må være landskabsarkitektens arbejde at
løse - specielt utraditionelle metoder må fin¬
des, idet en realisering af planer for sådanne
områder kræver gode ideer, der er billige.

Mogens, Mette, Torben og Per
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Bogomtaler

Gammeldags rosor i dagens
trådgård
av Valdemar Petenen. oversatt från danskan av
Bror Tunblad. LTs forlag, Stockholm 1980. 140 s.,
rikt illustrerad i farg. Inb. ca 115 kr inkl. moms.

På senare år har intresset våckts for de gam¬

meldags rosorna, kanske som en reaktion
mot plantskolors och garden-centers begrån-
sade utbud av visserligen granna men ofta
stela och doftlosa tehybrider och floribund-
rosor. Vi har borjat svårma for »Maidens
Blush«, »Louise Odier« och »Mme Plan¬
tier«, sorter som finns tillgångliga och kan¬
ske just dårfor blivit de som vanligen for-
knippas med det romantiska begreppet gam¬
meldags rosor - frodiga och hårdiga buskar
med ett overmått av intensivt doftanden
blommor.

Den kande, och långt utanfor Danmarks
grånser beundrade rosenodlaren Valdemar
Petersen i Love utenfor Korsor gav genom
Det Jydske Haveselskab i Aarhus 1968 ut
boken »Gamle roser i nye haver«, som blev
mycket kånd och uppskattad.

Denna bok har nu utkommit i svensk over-

såttning från LTs forlag i Stockholm.
Fil dr Nils Dahlbeck har skrivit ett entusi-

astiskt forord och beråttar bl a om hur han
for några år sedan besokte Valdemar Peter¬
sen, ett mote som var »som att komma in i en

trådgårdskulturens sagovårld«. For den som
verkligen vill låra sig något om de underbara
gammeldags rosorna år ingen bok mer låm-
pad an Petersens, anser Nils Dahlbeck.

Valdemar Petersen har ågnat hela sitt lån-
ga liv åt att samla in, driva upp och sprida
kånnedom om de allra åldsta rosensorterna,
forfader till dagens hyperforådlade skonhe-
ter. Mer an 500 av dessa mårkliga, anrika
sorter - några med rotter 2 500 år tilbaka i
tiden - blommar i hans plantskola och mån-
ga har dårifrån funnit vågen till dagens dan-
ska småhuståppor.

I hans bok finns inte bara grundlåggande
uppgifter om rosornas hårstamning och
gruppering — vål åskådliggjorda i »stamtav-
lor« — utan också spånnande och livfull kul-
turhistoria med rosenanknytning. Denna in-
skrånker sig inte bara till inledningskapitlet
»Glimtar ur rosens historia« utan ingår ock¬
så på ett mycket intressevåckande sått i varje
kapitel. Vaije kapitel omfattar en grupp tex
Rosa gallica, R. damascena, R. centifolia
osv. Bokeri som helhet upptar ca 400 arter
och namnsorter.

Det år en innehållsrik och givande bok
som såkert passar både fackmannen och

hobbyodlaren. For fackmannen kan natur¬
ligtvis en oversåttning till svenska forefalla
onodig, men for att denna vårdefulla bok
skulle nå en bredare krets var det såkert en

forutsåttning. For ovrigt år oversåttningen
genomford på ett charmant sått av fil mag
Bror Tunblad.

Bokens bildmaterial - ett 60-tal hel- och
halvsidesbilder i farg, av sållsynt lyster och
skonhet - kommer såkert att inleda många
rosenvånner i' frestelse. Aage Gylling och
Egon Larsen heter fotograferna, som i hog
grad fortjånar att rosas.

John Dormling

Byggelegepladser i Danmark
Redaktion: Max Siegumfeldt. Udgivet af Dansk
Legeplads Selskab. 97 sider, ill. Pris kr. 60,00 +
forsendelse. Fås hos Dansk Legeplads Selskab,
Virkefeltet 2, 2700 Brønshøj. Tlf (01)288484.
Arkitekt Max Siegumfeldt har samlet en bog
om danske byggelegepladser. Bogen udmær¬
ker sig ved, at hver byggelegeplads (ialt 20)
selv har skrevet og illustreret hver sine fire
sider. Bogen har til formål at udbrede kend¬
skabet til danske byggelegepladser, og det
gør den således ikke ved at vise prototyper
på, hvordan en byggelegeplads bør opbyg¬
ges, men ved at vise eksempler på, hvordan
byggelegepladser oprettede under forskellige
administrative forhold - boligselskaber,
kommuner, private foreninger og selskaber —
kan opbygges og fungere, først og fremmest
på børnenes egne vilkår, men under en ledel¬
ses ansvar.

Bogen illustrerer levende og broget, at
C. Th. Sørensens tanke fra 1931 endnu har
livskraft og stadig udvikles. Byggelegeplad¬
sen af i dag er derfor noget andet og mere
end den oprindelige Emdrup-legeplads.

Den vigtigste nydannelse er ganske givet
legepladsernes dyrehold. Bogens billeder vi¬
ser, at dyrene appellerer til forståelse, om¬
sorg og ømhed hos børnene, ligesom bygge¬
riet appellerer til aktivitet og kreativitet.

PS

Lokalplanlægning i landsbyer
Ved Ib Andersen og E. Juul Møller. Landsbykom¬
missionen 1981. Pris 30,00 kr. incl. moms. 108
sider, ill. ISBN 87-503-3658-4.

»... væsentlige ændringer i bl.a. bebyggelses-
mæssige forhold i landzone-landsbyer bør
løses gennem udarbejdelse af en landzonelo¬
kalplan. Herved sikres en planmæssig hel¬
hedsløsning, og ansvaret for bevaring af
landsbyerne lægges i højere grad ud til kom¬
munalbestyrelserne og den lokale befolk¬
ning.«

Ud fra denne betragtning gennemgås i
rapporten i detaljer, hvordan en sådan lo¬

kalplanprocedure tilrettelægges og gennem¬
føres.

Dette gøres grundigt og lettilgængeligt i en
række veldisponerede afsnit.

Første afsnit forklarer, hvordan offentlig¬
hedsproceduren startes og argumenterer for
en tidlig inddragelse af den lokale befolkning
— allerede inden udarbejdelse af de første
planskitser.

Derefter fortælles om de registreringer og
analyser som bør gå forud for udarbejdelsen
af lokalplanen.

I ti efterfølgende afsnit beskrives lokalpla¬
nens indhold. Disse afsnit rummer en række

inspirerende og engagerede synspunkter på
hvordan en række af landsbyernes udvik¬
lingsproblemer bør løses. Hvert afsnit sluttes
med en huskeliste med de hovedspørgsmål,
som må besvares i lokalplanen.

For en landskabsarkitekt er især rappor¬
tens synspunkter på bevarelsen af landsby¬
ens ydre miljø af direkte faglig interesse,
fordi det her drejer sig om vejforløb, belæg¬
ninger, beplantninger og ubebyggede area¬
ler. Der er tale om en meget læseværdig
vejledning.

PS

Journal of Garden History
An international quarterly. Editor Professor John
Dixon Hunt. Udgives afforlaget Taylor & Francis
Ltd, 4 John Street, London WC 1 N 2ET, tlf 01-
4052237. Telex 858540. 30 pund for 4 numre
årligt, 120 sider, ill. ISSN 0144-5170.
Et internationalt havekunsthistorisk tids¬
skrift er begyndt at udkomme i år.

Baggrunden for tidsskriftet er den stadig
større forskningsindsats, der gøres, og som
efterhånden er ved at gøre havekunstens hi¬
storie til en selvstændig akademisk disciplin.

Emnet har dog hidtil tiltrukket fagfolk fra
et bredt spekter, og dette ønsker man at
fastholde og styrke gennem det nye tidsskrift.
Samtidig ønskes det med tidsskriftet at skabe
et internationalt forum for styrkelse og udvi¬
delse af erfaringsgrundlaget inden for forsk¬
ningen i havekunstens historie. - Ambitions¬
niveauet er altså højt.

Det ses også af redaktionsudvalgets sam¬
mensætning. Det omfatter navne på eksper¬
ter fra institutioner og universiteter i både
Italien, Tyskland, USA, Frankrig og Eng¬
land. Udstyret og opsætningen er fornemt.

Artiklerne i det første nummer behandler

følgetide emner: The Central Garden of Ca-
serta, Pope's Garden, John Evelyns Garden
at Albury, Thomas Wright's Drawings for
Garden Buildings, The »Hortus Palatinus«
at Heidelberg.

Desuden er der en række særdeles grundi¬
ge anmeldelser af nye bøger om havekun¬
stens historie.

For de fa, der her i Danmark beskæftiger
sig med emnet på et videnskabeligt niveau,
vil tidsskriftet utvivlsomt være nyttigt.

PS
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Summary

Frederiksborg County Headquarters p. 97
by Agnete Muusfeldt
This project required that the designer ren¬
dered his best to ensure that other people
would enjoy a better quality of life through
their surrounding environment.

About 250 people work at The County
Headquarters daily and most of them are
deskbound with a view out of the windows to

the surrounding landscape. Other people
come to meetings or appointments. A major
design consideration was that so many peo¬
ple would be affected by the result and, now,
after nine growing seasons, it would appear
that the ideas behind the project can become
a reality.

Thanks to the competitive american as¬
pen, the car park now has its green ceiling.
No other tree could have thrived so well

despite the disadvantages of comprehensive
earth moving and building works.

Each of the courtyard gardens has its own
recognisable, distinctive character, its own
paving design, grass and plant beds, each its
own plant community with characteristic
tree, flowering bushes, evergreens, numerous
ground cover plants, the occasional hardy
perennial and many flowering bulbs.

Through these gardens, the designer has
attempted to achieve the abundant variation
within the plant world which is so necessary
where many people, every day, summer and
winter, year after year, look out of the same
windows.

The Flower Garden at Lyngby Town Center
p. 101
by Box 25 Arkitekter
The primary objectives for the garden have
been to create an attractive footway between
Lyngby Main Center and Lyngby High
Street and to provide Lyngby Town Center
with an enclosed, fertile garden space. The
garden has three main elements - the rock¬
ery, the pergola and the parterre garden's
flower beds.

The rockery forms both the garden's
boundary and the backdrop for bench ar¬
rangements.

The pergola is positioned in front of The
Main Center building and has been designed
with a size and impression with which it can
reduce the dominance of the center. It also
forms the introduction and entrance to the
flower garden from The Main Center. The
pergola is designed as an airy arch construc¬
tion situated upori a paved terrace, where it
casts a weak shadow. Within a few years, the
pergola will be over-grown with Wistaria.

The parterre garden's beds are designed
in a simple geometric pattern traversed by a
diagonal footpath connection. The Parks
Dept. have produced the planting plan and a
great variety of bulbs and perennial plants,
120

which flower throughout the season, have
been selected. Some older fruit trees have
also been retained.

Materials and construction: The pergola
is made of pre-fabricated, sand-blasted
aluminium pipes in the form of quarter cir¬
cular »ladders«.

Løgumkloster - A Small Town in Southern
Jutland p. 104
by Maj Scharff and Preben Skaarup
Løgumkloster - a small town in southern
Jutland with 3-4000 inhabitants - has its
distinctive character from the famous

monastery with the great cross-formed
church and from the fact that changes here,
as in other southern Jutland towns once
under german occupation, have only begun
to make an impact within the last few years.

The town center is, therefore, still largely
preserved with all its charm and with all its
possibilities with which to build on in the
future.

This article is the result of a visit to the
town and is offered as an attempt at a
kaleidoscopic rendering of the authors' im¬
pressions, both good and bad. The worst
examples have, however, been omitted as
they could apply to any modern housing
estate in this country.

District Heating Pipelines Through
the Landscape p. 113
by Ib Møller
Many district heating pipelines will be layed
through the landscape in the Coming years
and it is not unimportant how it takes place.

Four pipelines, each approx. 1 m in dia¬
meter are to be layed from Studstrup Power
Station, north of Århus, into the city of
Århus. They will stretch over a distance of
15 km through many attractive landscapes of
which several have a high preservation
value.

If these pipes are layed underground, like
the distribution net, construction costs will
be 200 million kroner more than for pipes
layed directly on the surface.

The task is concentrated on two relation¬

ships. Firstly, to find an acceptable routing
and secondly, to produce a satisfactory detail
solution. The suggested route, now approved
by all bodies including the preservation au¬
thorities, is not the shortest connection be¬
tween the plant and town - the pipeline
bends on route.

In principle, it is suggested that the pipes
should be half-burried, the resulting earth
being layed up on one side - sometimes on
both sides - of the pipeline as a mound. The
slopes will be planted with bushes with the
intention that the pipes should be almost
indiscernable in the landscape.

A so-called sevice road will be built beside
the pipelines to enable inspection for possib¬
le repair or replacement of pipe sections to
be carried out. The Power Plant manage¬
ment will allow these service roads to be
used by pedestrians, cyclists and possible by

equestrians.
Consequently, this road enables the es¬

tablishment of a continuous traffic-free path
from Århus out to the attractive countryside
to the north.

An avenue will be planted along the ser¬
vice road where the largest trees are ex¬

pected to reach a height of up to 25 m. It will
be these trees, rather than the pipeline,
which will be emphasised in the landscape
whilst the planted mounds will hide the
pipelines from the observer.

First priority should be given to routing of
the avenue. It should be planted through the
landscape without apparent random bends.
The pipeline should traverse the avenue so
that it progresses on alternate sides of the
tree line.

It has been a main objective to provide a
planting which both suits the different land¬
scape spaces and which has a characteristic
trait for the entire stretch. It is the intention
that this can be achieved through the above
named avenue. By changing tree species and
planting distances, the avenue can be made
more or less pronounced depending on
which landscape it passes through.

Recreation - Production on the Open Land
p. 116
by students on the 6th semester at The
K.V.L., 1981
As the topic deals with conflicts on the open
land, Lynge was chosen to be the study area
because of the numerous landscape conflicts
and the many implicated parties involved.
These parties are represented by agriculture,
forestry, raw-material extraction, recreation
and urban expansion for housing and in¬
dustry:

Character of the area: Two seperate work
groups comprising 8 and 10 students have
each dealt with an allocated area of about
150 hectares - one to the north and one to

the south of the Slangerup Road. The origi¬
nal terrain in the moraine landscape used to
be about 50 m o.s.l. and the water table is

approx. 30 m o.s.l. At present, excavation is
being carried our approx. 20 m under the
water table and it is possible that extraction
will proceed a further 20 m.

The area is composed of sites with active
excavation, sites which are now rehabili¬
tated, towns, agricultural land and forests.

The plan proposals include a number of
ideas which the local residents can take up to
discussion. In addition, there are suggestions
for resolution of the differing technical prob¬
lems.

The conclusions did not result in a final

project solution but instead opened up a
stream of unanswered questions and prob¬
lem definitions.

There are a wealth of technical problems
which will be the landscape architect's job to
resolve and special, untraditional methods
must be found to realise plans for areas like
this which demand creative, inexpensive
ideas.

Jeremy Dean
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DET BARNEN
VILLHA

— det har vi på "SCM". Vi har det stora, breda sortimentet — ett av Skandinaviens
storsta. Det ger enastående mojligheter att kunna forma variationsrika miljoer som år

stimulerande och aktiverande for barnen.
Se till att du har våra olika katalogbroschyrer som fårgrikt och informerande

beskriver vårt stora sortiment. Dår hittar du bl a "OSTERGYLLEN", vår senaste
succé — en modulserie som år anpassningsbar for de mest skiida typer av lekplatser.

Tag kontakt med oss på "SCM" — vi har det som kråvs for en lyckad lekmiljo.

REPRÆSENTANT NORGE
NORSKE SPORTSBYGG A/S

Gran 1830
Yttre Enebakk

Tel 02-924435

REPRÆSENTANT DANMARK
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Glamhøjvej 2, Lyngby
8220 Brabrand
Tel 06-260411

AB SVENSKA CYKELSTALLFABRIKEN
59121M0TALA TEL. 0141-31170 TELEX 5540 SCM S.
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Diverse

Ny græsarmeringsflise fra KH beton
KH-Beton er begyndt at producere en ny græsar¬

meringsflise. Den nye flise adskiller sig fra den
kendte KH-græsarmeringsflise, som stadig frem¬
stilles, ved at have mindre græsareal i toppen og til
gengæld et større rodareal, nemlig 28%. Dette
kunne tyde på en græsarmeringsflise, som skulle
give en robust grøn befæstelse. KH skriver selv:

KH græsarmeringsfliser er fremstillet som fliser
med gennemgående huller for græsset.

KH græsarmeringsfliser er en fortrinlig løsning
overalt, hvor man ønsker at bevare eller skabe et
græsareal og samtidig har brug for en fast belæg¬
ning for køretøjer uanset vejrliget.

KH græsarmeringsflisens mål er tilpasset eksi¬
sterende byggemoduler.

KH græsarmeringsfliser er lette at håndtere og

lægge. Anvendelsemulighederne for KH græsar¬

meringsfliser er talrige og kan løse mange forskelli¬
ge problemer, såvel æstetiske som tekniske i for¬
bindelse med f.eks.: Parkeringsarealer, brandveje
ved boligkomplekser, rabatter og vejsider, ind¬
kørsler til garager, carporte etc., befæstigelse af

skråninger ved grøfter, vandløb, regnvandsbassi¬
ner etc.

Modulmål 40x30x9,5 cm. Vægt pr. stk. 16,3
kg. Forbrug pr. m2 8,3 stk. Græsareal i top 44%.
Rodareal 28 %.
Kilde: Betonvarefabrikken Sjælland AIS, Havsteensvej

34, 4000 Roskilde. Telefon (02)354100.

Gødningspæle og håndbog
fra Agro-kemi
Agro-kemi markedsfører nu et produkt, hvormed
man enkelt og let kan gøde solitære træer og buske
- nemlig »Jobe's gødningspæle«.

»Pælen«, der er ca. 14 cm lang slås med en aim.
hammer i jorden omkring træet eller busken. Et
træ med f.eks. en stammediameter på 6,5 cm
behøver kun 3 pæle. »Jobe's gødningspæle« er N-
P-K gødninger med et meget lille chlor indhold,
og indeholder derfor alt, hvad træer og buske har
behov for i en normal vækstsæson. Næringsstoffer¬
ne frigives langsomt i den mængde, træer og buske
har brug for. De kan ikke fejldosere og trærødder¬

ne svides ikke. »Jobe's gødningspæle« er testet af
eksperter. Leveres til både nåle- og løvfældende
træer og buske - en enkel og let løsning med god
økonomi.

Institutionsafdelingen har netop udgivet en om¬
fattende og udførlig håndbog i plantepleje og -

beskyttelse for grønne områder, skove, plantesko¬
ler, vej- og industrianlæg m.m. Interesserede er
velkommen til at henvende sig hos Agro-kemi,
hvorefter »Håndbogen« vil blive tilsendt.
Kilde: Agro-kemi AIS, postbox 80, Gammelager 1, 2600

Glostrup. Tlf. (02) 452111.

Betonfliser til mange slags færdsel
Duo Trafikflisen er Roskilde Betonvarefabriks be¬

tegnelse for en ny betonflise, der kan anvendes på
terrasser, i indkørsler, havegange, gågader og på
cykle- og gangstier. Altså en ret alsidig flise. En
enkelt flise er sammensat af to enheder, nemlig en
140x140 mm del med afskårne hjørner og en
90X90 mm kvadratisk del. Hvilket er baggrunden
for den supplerende betegnelse Duo. Tykkelsen er
65 mm, måske nok lidt kraftig til en almindelig
terrasse, men velegnet til arealer med behersket
kørsel som en indkørsel eller et gågadeområde.
Fliserne lægges forskudt, så den store del i én
fliserække kommer ud for den lille flisedel i den

næste række. Herved opnås blandt andet, at de
afskårne hjørner hele tiden mødes diagonalt, og at
fliserne låser sig sammen. Producenten fremhæ¬
ver, at der med trafikflisen opnås et enkelt og

roligt geometrisk mønster.
Kilde: Roskilde Betonvarefabrik. Tlf. (02) 757575

PETER BROBERG

STRUKTURALISME
Bogen er et indlæg for at fastholde og videreudvikle den arki¬
tekturteori, som har sin oprindelse i Otterlo-konferencen i
1959. Peter Broberg har evnen til at fremstille en teori, så den
bliver let forståelig - og måske også lidt provokerende. Bogen
er på 100 sider, uindbundet. Pris kr. 36,50

ARKITEKTENS FORLAG, Nyhavn 43,1051 København K
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Arkitektskolen i Aarhus
Lektorat i landskabs- og havekunst

Siden Sven Hansens udnævnelse til professor
i landskabs- og havekunst i 1976 har der ved
Arkitektskolen i Aarhus været et ledigt lekto¬
rat i landskabs- og havekunst.

Behovet for besættelse af dette lektorat
blev aktualiseret ved Sven Hansens fratræ¬
den som professor i 1980 og Skolerådets
beslutning i forbindelse med behandling af
budgettet for 1981 om ikke at genbesætte
professoratet i 1981. (Skolerådet er arkitekt¬
skolens øverste organ).

Skolerådet besluttede derfor at opslå lek¬
toratet ledigt.

Samtidigt nedsattes et fagkyndigt bedøm¬
melsesudvalg, som kom til at bestå af: Sven-
Ingvar Andersson, professor, landskabsarki¬
tekt; Johannes Exner, lektor, arkitekt; Nils-
Ole Lund, rektor, arkitekt.

Bedømmelsesudvalget indstillede enstem¬
migt landskabsarkitekt I.P.Junggreen Have
til lektoratet, og fra 1. oktober 1981 har han
været ansat på skolen.

Junggreen Have er født 1915 og uddannet
som gartner og landskabsarkitekt. Fagligt
har Junggreen Have haft et bredt virkefelt.
Han er praktiserende landskabsarkitekt og
er kirkeministeriets kirkegårdskonsulent for
Haderslev stift. Han har derudover arbejdet
som konsulent med restaureringsopgaver for
Nationalmuseets 2. afdeling og for Fortids¬
mindeforvaltningen .

Blandt mange udførte arbejder er de kend¬
teste feriekolonier for Dansk Folkeferie, have
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ved refugiet i Løgumkloster og land¬
skabsplanlægning ved Hammershus. De to
sidstnævnte projekter har i år været præsen¬
teret i Landskabs spalter.

Ved siden af sit arbejde som landskabsar¬
kitekt harJunggreen Have udført skulpturer,
et virke der også er smittet af på hans inter¬
esse for havens tredimensionale former bg
givet hans anlæg et særligt præg. Det gælder
for eksempel anlæg som gårdhaven i refugiet
i Løgumkloster og den forsænkede have for¬
an Sønderjyllandshallen i Åbenrå.

Fra 1957-61 var Junggreen Have timeløn¬
net undervisningsassistent på Kunstakade¬
miets arkitektskole under professor
C. Th. Sørensen. I 1961 var han i ét år lektor
samme sted.

De seneste par år har han fungeret som
konsulent på Afdelingen for landskabs- og
havekunst ved Arkitektskolen i Aarhus.
Hans pædagogiske indsats har dels været at
holde forelæsninger, dels at vejlede flere
grupper studerende, dels at deltage i af-
gangsbedømmelser.

Junggreen Have har ikke dyrket fagets
forskningsmæssige og teoretiske sider, men
har et stort kendskab til landskabsplanlæg¬
ningens biologiske forudsætninger.

Junggreen Have er 65 år og har gennem
en mangesidig virksomhed som landskabsar¬
kitekt oparbejdet en erfaring, der dækker de
fleste af fagets aspekter. Med en meget solid
viden om planter og jordbundsforhold har
han udviklet et selvstændigt syn på havens
og landskabets arkitektoniske muligheder.

Der er god grund til at lykønske både
Junggreen Have og Arkitektskolen med be¬
sættelsen af lektoratet. Særlig bør Junggreen
Have ønskes held og lykke med den opgave

han har påtaget sig.
At fastholde og videreudvikle den afde¬

ling, som nu er opbygget på Arkitektskolen
gennem de 15-16 år skolen har fungerer, er
en stor opgave. Og vilkårene er vanskelige.

Som på næsten alle andre uddannelsesin¬
stitutioner sker der i disse år hårde nedskæ¬

ringer i Arkitektskolens bevillinger.
Det går ud over alle skolens aktiviteter,

men der er en fare for at det skal ramme de
små fagområder særlig hårdt. Det overskud,
der skal til for at hævde sine interesser i
skoleråd og udvalg findes nemlig ikke på de
små fagområder, hvor den samlede lærerstab
måske kun er på to mand, sådan som det er
tilfældet på Afdelingen for landskabs- og ha¬
vekunst.

Det var en væsentlig styrkelse af fagområ¬
det landskabs- og havekunst, der opnåedes
med Sven Hansens professorat i 1976. Derfor
er det beklageligt, at professoratet ikke kun¬
ne fastholdes på afdelingen ved Sven Han¬
sens afgang. Netop det forhold, at der i
Danmark er en lang og stærk tradition for at
uddanne landskabsarkitekter på arkitektskoler¬
ne har haft afgørende betydning for udviklin¬
gen af den forståelse for samspillet mellem
bygning, have og landskab, som er en af
kvaliteterne ved dansk arkitektur.

Forståelsen skal udvikles både hos land¬
skabsarkitekter og arkitekter, og derfor er det
vigtigt for Arkitektskolen som helhed, at
landskabs- og havekunst indgår i det samle¬
de undervisningstilbud. Junggreen Have
kender den opgave, han har at slås med.
Man må så håbe, at Arkitektskolen kan og
vil give ham og de studerende på afdelingen
tilstrækkeligt gode arbejdsbetingelser.

Preben Skaarup

A47



Rustik

præcisionsbelægning
i Solrødserien.
udarbejdet af landskabsarkitekterne
Måns Ginman. Søren Harboe. Peder Bo¬
rup.
Rustik præcisionsbelægning er den ideelle
betonbelægning med
- små enheder, der giver belægningen god

tilpasningsmulighed.
- en farve- og strukturkombination, der

gør belægningen arkitektonisk let at ind¬
passe.

- tilbehørsdele, således at enhver belæg-
ningsopgave kan løses som en samlet
helhed.

- et materialevalg og en produktionsmeto¬
de, som giver stor slidstyrke og bestan¬
dighed.

Rustik præcisionsbelægning er velegnet til
løsning af § 40 opgaver.

1. Bump type A med pullerter 72 R
2. Bump type B med pullerter 72 R
3. Belægningsskift som parkeringsaf'mærkning
4. Taxi holdeplads v/ Solrød Station
5. E.G.V. Strandlund
6. Rådhuspladsen i Solrødcentret

IBnimlt Kolon "
Tobaksvejen 13, 2860 Søborg, Tlf. (01) 69 17 00



En allé af kastanier fører op til hovedindgangen. ■ An avenue of chestnuts leads up to the main entrance.

Radio-TV hus i Århus
Af Sven Hansen

I 1967 erhvervede Danmarks Radio en

grund i den nordligste udkant af Århus by,
hvor et radio-tv hus for Danmarks Radios

provinsafdeling kunne etableres. Arealet,
som er højtliggende, ca. kt 84,00, afgrænses
mod øst af Randersvej, mod syd og vest er
det nabo til henholdsvis Århus Tekniske Sko¬
le og Danmarks Journalisthøjskole. Mod
nord er afgrænsningen indtil videre det åbne
land - Egådalen.

Det 7,5 ha store areal havde fra nordøstli¬
ge til sydvestlige hjørne et diagonalt fald på
ca. 9 m. Imidlertid blev der fra bygherrens
side stillet krav til bygningens udformning
om funktionssammenhængende grupper op¬
delt i en række enkeltbygninger af forskellig
størrelse placeret på et fuldstændigt plant
terræn.

Sidstnævnte krav betød et relativt stort

jordformningsarbejde. Det 9 m store terræn¬
fald blev delt således, at det helt domineren¬
de plateau, der skulle give plads for alle •
bygningskroppe, dækkede omkring halvde¬
len af det samlede grundareal. Plateauets
niveau blev af flere grunde fastlagt til
kt. 84,00, hvilket medførte en afgravnings-

dybde på ca. 4 m i arealets nordøstlige hjør¬
ne og en deraf følgende skrænt parallel med
Randersvej i hele byggegrundens udstræk¬
ning. I det sydvestlige hjørne, hvor plateauet
møder naturligt terræn i kt. 81,00 fremkom
en påfyldningsskråning på ca. 3 m.

Hovedindgangen kunne ved dette arran¬

gement fastholdes i oprindeligt terræn,
ca. kt. 81,00.

For at samle et så stort antal enheder af

forskellig størrelse i en arkitektonisk helhed,
tilpasset såvel landskabs- som bybillede måt¬
te det samlende og afsluttende landskabelige
element forenkles.

Mod øst, nord og vest afgrænses området
med en samlende plantning af egetræer med
underplantning af æbleroser, slåen og tjørn.
Mod syd er der plantet en række asketræer i
håb om, at der på det over for liggende areal
ind mod Teknisk Skole kan gennemføres en
lignende plantning, således at Halmstadsga-
de med tiden vil fremstå som en boulevard -

et element, der virker landskabeligt styrende
i de på stedet noget »brogede« omgivelser.

Selve bygningsplateauet, der skyder sig
ind mellem bygningskroppene som flade

græsarealer, afsluttes mod syd og vest af en
chaussestensbelagt vold. 1

Beplantningen på dette plateau skulle væ¬
re skovfyr - smukt ludende over sikringsvol-
den, men byggepladsbetingelser, hårdt kli¬
ma og i det hele taget mindre gode vækstbe¬
tingelser bevirkede, at træerne ikke udvikle¬
de sig som ønsket.
Grønnegårdene mellem de enkelte bygnings¬
elementer er i henhold til bygherrekrav ud¬
formet med henblik på mindst mulig vedlige¬
holdelse. De har hver især faet en speciel
karakter i form-, belægnings- og beplant-
ningsmæssig henseende, hvilket foruden at
være til glæde for det store personale også
befordrer og letter orienteringen for besøgen¬
de i bygningskomplekset.

Parkeringspladsen mod vest er markeret
og skærmet af bøgehække i 130 cm højde
med iplantede bøgetræer, der med tiden
danner et overliggende tag. Selve parke¬
ringsområdet er befæstet med chaussesten
med brostensopstribning, medens alle ad¬
komst- og køreveje er asfalterede.
Sven Hansen, professor, landskabsarkitekt m.a.a.,
m.d.l. Tegnestue I Århus.
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■ Outside the main access road from Halmstadgade is an approx. 13 ft tall
rampart of clay, surfaced with sett stones. It encircles the building plateau,
leaving space for a courtyard beside the main entrance. Here the crater-

shaped plant containers, constructed of the same cobbles used for the
courtyard, lead to the main entrance and foyer with its identical surfacing
and plant containers.

Ud for hovedadgangsvejen fra Halmstadgade brydes den ca. 4 meter høje
chausséstensbeklædte lervold, der omslutter bygningsplateauet, for at afgive
areal til forplads med hovedindgang. Kraterformede plantekummer, opbyg¬
get af pladsmaterialet - brosten - leder til hovedindgang og foyer med samme

belægning og samme plantekummer som på forpladsen.

Bygherre: Danmark Radio
Arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers tegnestue
Ingeniør, konstruktioner: Rambøll & Hannemann
a/s . ,

Ingeniør, installationer: Fællestegnestuen -

H. Wied & søn og R & H a/s
Landskabsarkitekt: Sven Hansen, medarbejdere
Per Ellekjær, Per Christensen, Ove Leth Jør¬
gensen
Fotos: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Ved forpladsen udformes voldafslutningerne som
stærke rumdannende formationer. Mellem byg¬
ningen og de pyramidelignende voldafslutninger
fører trapper fra forplads (kt. 81) til det ca. 37.000
m2 store byggeplateau (kt.84).

■ Beside the front square the ends of the rampart
are so formed as to create the feeling of space.
Between the building and the pyramidal-shaped
ends of the rampart, steps lead from the courtyard
to the approx. 9 acre building plateau.
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Halmstadgade

Situationsplan. Mål 1:1500.
1. Favnende plantning af egetræer. 2. Plateauafsluttende chaussestensbelagt
jordvold. 3. og 4. Hovedindgang (3. Gangtrafik. 4. Kørende trafik). 5.
Parkering bag hække og stamhække i bøg. 6. Forplads. 7. Radiobånd. 8.
Kontorbånd. 9. TV-bånd. 10. Teknikbånd. 11. Studier. 12. Kantinehave. 13.

Grønnegårde i forskellig udformning til orientering ved passage på de lange
gange i båndene.

■ Site plan. Scale 1-1500.
1. Oak plantations, 2. Rampart surfaced with sett stones, 3. & 4. Main
entrance (3. Pedestrian traffic, 4'. Motorized traffic), 5. Carpark behind beech
hedges and trees, 6. Courtyard, 7. Radio belt, 8. Office belt, 9. TV belt, 10.
Technical belt, 11.. Studios, 12. Canteen garden, 13. Individually designed
courtyards facilitating orientation in the long passages connectiong the belts.
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Til venstre: Alle grønnegårde har forholdsvis store
belagte arealer for at kunne tjene som sikringsare-
aler ved siden af den egentlige funktion - ophold
og udsigt. Her er det pigstensbelægning omkring
lave tuer beplantet med Cotula, Vinca og enkelte
Hjortetakstræer. Plan mål 1:200.

■ Left: All the courtyards have comparatively
large paved areas providing not only sitting areas
and views but serving as safety'areas. Here small
mounds planted with Cotula, Vinca and a few
Rhus typhina are surrounded with pebbled areas.

Plan, scale 1:200.

Til højre: Forsænket gangareal, hævede plantebe-
de og plantekummer opbygget i brosten. Plant¬
ning i bedene er Vinca og bregner. Plantekum¬
merne er tilplantet med blomstrende slyngplanter
i arter — klatrende ad stålwirer for at danne et let

og farvestrålende løvtag. Bundplantning Ved¬
bend. Plan 1:200.

■ Right: Sunken passages with raised plant beds
and receptacles built of cobbles. The beds are

planted with Vinca and bracken. The plant recep¬
tacles are planted with various species of flowering
twiners - climbing up steel wires to form a light
and colourful leafy roof. Ground planting of ivy.
Plan, scale 11200.
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Plan og snit
mål 1:200
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Terrænet i denne grønnegård har faet en svagt
bevæget form med højeste område omkring de fire
udluftningskanaler. I gårdens midte er udformet
et mønster af chaussésten og pigsten, og hele
arealet er tilsået med græs. Beplantningen er her
grupper af Rhododendron og enkelte frugttræer.
Plan 1:200.

■ The terrain in this courtyard is slightly undulat¬
ing, with its highest point around the four ventila¬
tion channals. In the centre of the courtyard is a

pattern composed of sett stones and pebbles, and
the whole area is planted with grass. The planting
here consists of groupings of Rhododendron and a
few fruit trees. Plan, scale 1:200.

Detailudsnit af chaussestensmønster i grønnegård
med ventilationskanaler. Mål l:8o.

■ Section of sett stone pattern in the courtyard
with ventilation channels. Scale 1:80.
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Øverst: Chaussestensbelagt grønnegård med et
mønster i klippede hække. Enkelte frugttræer som
overstandere.

■ Above: Courtyard laid with sett stones, and
clipped hedges forming a pattern. A few standard
fruit trees.

Til højre: Kanalhave med springvand, beplant¬
ning af Taks og Vinca med Amelanchier som
overstandere.

■ Right: Canal garden with fountain, plantings of
Yew and Vinca with standard Amelanchier plant¬
ings.

LANDSKAB 6-1981 127



Øverst, til venstre: Gang- og opholdsarealer be¬
lagt med røde og blå Ølandsfliser i skakmønster,
takshække mellem gangareal og mur og Hanespo-
retjørn som overstandere. Belægningen føres ind i
vinterhaven for enden af haven.

■ Top left: Path and sitting areas paved with
checkboard pattern of red and blue Øland tiles. A
hedge of yew between the pedestrian area and the
wall and standard plantings. The paving con¬
tinues into the wintergarden at the end of the
garden.

Øverst, til højre: Opholdshave, klinkebelagt, med
bøgehække om opholdsarealer. Enkelte Aza¬
leagrupper og grupper af Taks og Buksbom som
senere kan formes.

■ Top right: Garden paved with clinkers, and
beech hedges surrounding the sitting area. Single
groups of azalia, with groups of Yew and Box
which can later on be formed.

Nedenfor: Pigstensbelagt gang- og opholdsareal
mellem Buksbom, som senere skal formklippes.
Plan 1:200.

■ Below: Pebbled path and sitting areas between
box plantings which can later on be formed. Plan,
scale 1:200.

■+—©
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Chaussestensbelagt gang- og opholdsareal mellem
espalier tilplantet med blomstrende slyngplanter.
Stephanandra incisa 'Crispa' som tæppe langs mu¬
re, enkelte Japanske ahorn som overplantning.
Plan 1:200.

■ Path and sitting areas paved with sett stones
between trellis-work planted with flowering twin¬
ers. Stephanandria incisa 'Crispa' forming a carpet
alongside the wall and surmounted by a few Japa¬
nese maples. Plan, scale 1:200.
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Louisianas haver
Rum og skulptur

Af Edith Nørgård

Når man færdes ad Strandvejen fra Køben¬
havn til Helsingør, far man i et glimt en
oplevelse af en idyl ved Humlebæk, hvor en
lille sø spejler træerne på stejle skrænter.
Denne fredelige lille plet har engang været
fuld af krigerisk aktivitet. Under napoleons¬
krigene havde en modstandsbevægelse sat
sig for at udgrave en kaperhavn for herfra at
opsnappe fjendens handelsflåde.

Kaperhavnen blev aldrig færdigbygget,
men jordarbejdet har været med til at udfor¬
me terrænet omkring havneanlægget, hvor
en skanse til kanonbatterier kom til udfø¬
relse.

Denne store menneskeskabte jordskulptur
har siden været et sted for livsudfoldelse ved

kyst og skov. Standvejsvillaen Louisiana op¬
førtes som landsted for en adelsmand, der
plantede de mange, nu store træer, der dan¬
ner rammen om den smukke plæne. Bøgen
har indfundet sig på Øresundskystens
skrænter. Louisianaparken ligger således
omgivet af sund, sø og bøgeskov.

Siden 1958 har det gamle landsted for
adelsfolk dannet indgang til Louisiana, mu¬
seet for moderne kunst.

Fra villaen forskyder arkitekterne Jørgen
Bo og Vilhelm Wohlerts fine bygninger sig
gennem parken helt ud på den gamle kanon¬
skanse mod Øresund og Hveen.

De spinkle bygninger danner skel mellem
to vidt forskellige terrænformer: den udstrak¬
te have, der opleves gennem vandregangens
glasside, og den forsænkede søhave, der som
et vældigt syn fylder den høje glasvæg i
sidelyssalen. Yderst ude mod Øresund slut¬
ter museets rumforløb i en terrasse, hvor
Calders skulptur tegner sig som et sømærke
mod himmelrummet og inddrager himmel
og hav i Louisianas haver.

Parken er et herligt sted for en skulp¬
tursamling, hvor et utal af muligheder kan
udfolde sig: Calders skarpe metalformer,
Moorefigurernes vældige tyngde, Sekines
sten, paradoksalt svævende mellem trækro¬
ner, holdt oppe af spejlbilledet af luft, vand
og løv.

Øverst: Henry Moore: Liggende figur V, bronze,
1963-64.

Nederst: Haven set fra vandregangen.

■ Above: Henry Moore: Reclining Figure V,
bronze, 1963-64.
Below: Garden seen from the path.
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OL STRANDVEJ

Landskabsplan 1979. 1. Parkering. 2. Hovedindgang. 3. Søhave. 4. Bassin. 5.
Pergolaterrasse. 6. Calderterrassen. 7. Bregnekløften. 8. Plæne. 9. Skulptur¬
gårde. 10. Heeruphaven.

■ Landscape plan 1979. 1. Carpark, 2. Main entrance, 3. Lake garden, 4.
Pool, 5. Pergola terrace, 6. Calder terrace, 7. Gulley with bracken, 8. Lawn,
9. Sculpture courtyard, 10. Heerup garden.

Landskabsplan 1982. 1. Parkering. 2, Hovedindgang. 3. Søhave. 4. Bassin. 5.
Pergolaterrasse. 6. Calderterrassen. 7. Bregnekløften. 8. Plæne. 9. Skulptur¬
gårde.
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■ Landscape plan 1982. 1. Carpark, 3. Main entrance, 3. Lake garden, 4.
Pool, 5. Pergola terrace, 6. Calder terrace, 7. Gulley with bracken, 8. Lawn,
9. Sculpture courtyard.



Skulpturterrasserne
Knud W.Jensen arbejdede i begyndelsen af
1960'erne på at fa den store skulptursamling
fra det belgiske Middelheimmuseum til Lou¬
isiana.

Af denne tanke opstod ideen om i højere
grad end hidtil at inddrage Louisianas haver
som en aktiv del af museets udstillingsareal.

Målet var, som i alt hvad der foregår på
Louisiana, at skabe de bedst mulige betin¬
gelser for oplevelsen af kunst.

Godt gemt i havens fjerneste hjørne lå
dengang en rest af en gammel frugthave
ubenyttet hen. I et nært samarbejde mellem
Knud W.Jensen og Ole Nørgård opstod tan¬
ken om at iscenesætte et rumforløb af skulp¬
turgårde med grønne vedbendvægge i denne
del af haven.

Der var ikke tale om en permanent skulp¬
turopstilling. Gårdene skulle ligesom udstil¬
lingssalene kunne rumme kunstværker af
vidt forskellig karakter og dimensioner.

Kravet til den enkelte skulpturs placering
måtte være at skabe tid og rum til perceptio¬
nen af det sete.

Æblehavens mangekantede afgrænsninger
danner sammen med områdets ydre rammer
en serie af rum, der er understreget ved en
terrassering af det skrånende terræn.

Terrænforskellene optages af lave ved¬
bendgærder, der forsvinder i skovbunden, og
granittrin, der fører den besøgende fra rum
til rum. Ikke stramt opbyggede rum, men
snarere en antydning af rum, som med sine
vandrette flader og rette vinkler kan støtte de
enkelte skulpturer, og som gør det muligt at
se dem uden en forstyrrende baggrund.
Rummenes vægge udgøres til den ene side af
det tætte vedbendtæppe, til den anden side
af skovbund og slanke bøgestammer. Rum¬
menes tag er bøgekroner, hvorigennem lyset
danser ned over skulpturerne og terrassernes
gulv af granit, brosten og strandsten.

Terrasserne omgiver den gamle frugtlund,
hvor Heerupsamlingen i, lang tid har haft et
hjemsted under de krogede træer i det lange,
frodige græs.

Rummet med Heerupstenene og de store
møllesten har været et yndet pauserum for et
publikum, der her har kunnet finde læ og slå
sig ned på de store sten.

Heerupstenene groede sammen med ste¬
det og fast i publikums bevidsthed.

Men intet på Louisiana er statisk. Louisia¬
namuseets udvidelse inddrager, foruden
Heeruphaven, også de lange ubrugte arealer
langs bøgehækkene og plankeværket ud mod
GI. Strandvej. Nye skulpturgårde og nye
pauserum med nye oplevelser vil åbne sig for
publikum. Museet tør slippe traditionelt
smukke oplevelser for at møde nye og større
udfordringer.

1 og 2. Skulpturterrasser. 3. Heeruphaven.

■ 1. & 2. Sculpture terraces. 3. Heerup garden.
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Nobuo Sekine: Faser af intethed, 1970.

■ Nobuo Sekine: Phases of Nothingness, 1970.
Foto: Aa. Striiwing.



Søhaven

Som optakt til børneåret 1979 viste Louisia¬
na udstillingen »Børn er et folk«. Ligesom
»Alternativ Arkitektur« inddrog også denne
udstilling hele museet og dets omgivelser.

Søhaven vågnede op af sin århundredlan¬
ge tornerosesøvn. Kunstnerisk udfoldelse og
udfoldelse i leg forenedes i søhaven, hvor
skulpturer og legeredskaber var een og sam¬
me ting. En svævebane henover søen var en
kæmpemobile fuld af glædesgysende børn og
enkelte modige voksne. Børn fløj fra træ til
træ i svingtove og landede i hængekøjer af
tovværk.

Ude på søen blev en færge trukket af
børnekræfter fra bred til bred. Færgen var
virkeliggørelsen af ethvert barns frodigste
fantasi om, hvad man kunne lave, hvis man
havde brædder nok, reb nok.

Anders Thygesens »Sidneyopera« fra »Al¬
ternativ Arkitektur« blev flyttet ned i søha¬
ven, skulptur og legehus på een gang. Søha-
vens legeskulpturer er udført af kunstnere.
Børnenes begejstring og brug afdem er et led
i disse kæmpemobilers udtryk.

Det var en landskabsarkitektopgave at for¬
midle adgangen til søhaven fra museet. Gen¬
nem skræntens buskads førte en rutsjebane
ned i bunden af søhaven som en dramatisk

adgang til denne del af udstillingen. Land¬
ingspladser for svævebanen og færgen udfør¬
tes af sveller og sikrede fodfæste langs søens
sumpede bredder. En bålplads var et sam¬
lingssted for snakkende, spisende børn.

Louisianas dialog med børnene afsluttedes
ikke med lukningen af denne udstilling. Sø¬
haven er på vej til at blive et sted med åbne
muligheder for børnenes egne skabende ud¬
foldelser. Det står endnu ikke helt klart,
hvilke fysiske udtryk dette vil fa for haven,
men børnene vil selv være med til at vise vej.
Edith Nørgdrd, landskabsarkitekt m.d.l. Tegnestue I
København.

1. Svævebanen.

2. Færgen.
3. Rutsjebanen.
4. Bålplads i søhaven.
5. Med udstillingen »Alternativ Arkitektur« i 1977
var hele haven inddraget som museumsområde.
Mærkelige bygninger groede op af græsplænen, og

. det viste sig, at Louisiana har et stort, interesseret
sommerpublikum, der tiltrækkes af udendørs
kunstoplevelser.

■ 1. Arial ropeway.
2. Ferry.
3. Switchback.

4. Bonfire site in the lake garden.
5. At the »Alternative Architecture« exhibition in

1977 the whole garden was incorporated in the
museum area. Strange buildings grew out of the
lawn, and Louisiana was found to have a large,
interested summer public, which was attracted by
art in outdoor surroundings.
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Decorative pools,Spejldammene.
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Privathave i Holte
Af Svend Kierkegaard
for professor, arkitekt MAA Knud Holscher

Jeg er blevet opfordret til at vise en have i
Holte-området, som vel dækker et beskedent
område af landskabsarkitektens virke.

I starten af 1970'erne blev arbejdet med
udformningen af hus og have igangsat, hvor
især iagttagelser af grundens eksisterende
vegetation, terræn og lysforhold blev stu¬
deret.

Havens hovedtræk

Haven blev udformet som en række rumlige
forløb med relationer til husets forskellige
funktioner.

Kravene til haven var dels at omdanne
terrænet til et mere præcist terræn, afstemt
til bygningskoteforhold og den eksisterende

vegetation og terræn, dels at etablere frodige
afgrænsninger mod indblik udefra.

Udformningen blev valgt blandt en række
alternative løsninger, hvor rolige, enkle og
opfattelige virkemidler blev foretrukket.

Herudover blev det ønsket at udvikle ha¬
ven over en række udbygningsetaper.

Adgangsrummet
placeret i direkte forlængelse af den lukkede
vej, fungerer som et græsarmeret fordelingS-
areal med adgang til husets hovedindgang,
carport, redskabskerne samt til den sydlige
have. Mod den lukkede vej er ankomsten
udformet som en »sluse«, dels for at begræn¬
se indblik fra vejen, dels for at skabe et

kontrastfuldt overgangsled ind til hus/have.

Gårdhaven

Denne fungere som en opholds-spisé-solgård
med direkte sammenhæng til køkkenafdelin¬
gen via en glasskydedør. Som afskærmning
mod carportarealet er opstillet en skærm
udført af standard højtryks eternitrør skåret
på langs i kvarte- og ottendedele. Disse er
under opstillingen samlet med ståldorne.

Beplantningen i gårdhaven består hoved¬
sageligt af slyng- og klatreplanter på murfla-
serne, et solitært træ samt slyngplanter i
eternitkrukker, opstillet på carport-taget.

Som et bindeled mellem husets inde- og
udebeplantning er valgt kraftige lerkrukker
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Plan, mål 1:300.
A. Adgangsrummet.
B. Gårdhaven.

C. Udendørsarealer ved børneafdelingen.
D. Spejldammene.
E. Grundens afgrænsning.

■ Plan, scale 1:300.
A. Approach area,
B. Courtyard,
C. Outdoor areas with children's department,
D. Pools,
E. Demarcation of the site.

Gårdhave med eternitskærme.

■ Courtyard with screen of asbestos cement.
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1. Grundens afgrænsning ud for børneafdelingen. 2. Indgangsarealet. 3. ■ 1. Demarcation of the site outside the children's department, 2. Entrance
Adgangsrummet. area, 3. Approach area.

med forskelligartet vegetation.

Køkken-urtehave

Denne er udformet som afgrænset kvadratisk
bed i græsfladen og anvendes dels til børne¬
nes havedyrkning, dels som krydderurte¬
have.

Udearealer ved børneafdelingen
Udearealet ved børneafdelingen står i direk¬
te forbindelse til hvert børneværelse samt til

boligens glasoverdækkede alrum. Den skif¬
tende anvendelse af arealet har peget på en
generel udformning, bestående af en præcis
belægningsmæssig afgrænsning mod de om¬
kringliggende græsniveauer.

Ud for børneafdelingens østlige facade
blev et værdifuldt egetræ sikret mod meka¬
nisk overlast dels under byggeriet dels ved
udformning af »svævefundament« over en
del af træets rodzone. Træet opleves især fra
det glasoverdækkede alrum med udblik op
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gennem den krogede egekrone.

Spejldammene
»Vandparterret« ud for opholdsstuen med
arbejde-soveafdeling på balkonetage blev
udformet med ønsket om at danne et roligt
motiv med oplevelsesmulighed fra stue og
balkonetage.

Det materialemæssige valg af vandfladen
muliggjorde ud over spejlefFekten også at
forbedre lysforholdene i den østlige del af
huset.

Som baggrund for »vandparterret« blev
opbygget lodrette »planteskiver«, beplantet
med vedbend og få rosablomstrende clema¬
tis. I en følgende etape påregnes arealet mel¬
lem »planteskiverne« udformet for udeop-
hold.

Grundens afgrænsning
blev udformet som nogle enkle, letopfattelige
grænser mod syd af en vedbendbeklædt vold,

tilplantet med bambus, mod øst og vest af
klippede lærkehække, mod nord af den eksi¬
sterende ungbøgebeplåntning, der blev be¬
skåret som hæk på de nederste 2 meter.

Materialevalg
Beplantningen består hovedsageligt af græs,
vedbend, bambus, lærk og bøg samt slyng-
og klatreplanter på facader og vækstmure.

Befæstelser består af pladsstøbte afsyrede
betonfelter, søsten og i indgangs- og carport¬
området af græsarmering.

Spejldamme er udført i ca. 35 cm dybde
med membran af sort butylgummi.

Skærm i gårdhaven er udført af eternithøj¬
tryksrør, gennemskåret på langs og samlet
med ståldorne.

Svend Kierkegaard, landskabsarkitekt m.d.l.
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■ Main entrance drive - avenue with double row of plane trees. Path beneath
the avenue. On the right, wall surrounding the chapel garden.

Hovedindkørslen med dobbeltalle af plataner. Gangsti under alleen, til højre
i billfedet muren, der indrammer kapelhaven.

Risbjerg Kirkegård
Af Eywin Langkilde

Havearkitekt: Eywin Langkilde
Medarbejdere under projektering: Ole Klåborg
Medarbejdere under detailprojektering: Ulrika

Mourier, John Henriksen
Arkitekt for kapel m.v.: Helge Schønnemann

Den indledende projektering af kirkegården,
som er beliggende i Hvidovre Kommune,
fandt sted i begyndelsen af 1960'érne.

På dette tidspunkt disponerede man pri¬
mært efter overvejende kistebegravelser, me¬
dens urnerne var noget sekundært.

Dette forhold har, som bekendt, ændret.
sig gennem årene, således at der i dag er
større behov for plads til urner end til kister.

Naturligvis betyder dette, at den forvente¬
de udvidelse af kirkegården er udskudt på
ubestemt tid.

Det oprindelige skitseprojekt blev tilrette¬
lagt således, at man på det samlede areal
anlagde 22 gravgårde indrammet af en

skovplantning, der gav mulighed for urne¬
nedsættelser under enhver form — altså også
direkte i skovkirkegården.

Hoveddispositionen gik i øvrigt ud på, at
de enkelte gravgårde blev indrammet af dob-
140

belte bøgehække, »skoven« bestod af gran,
lærk, birk og fyr, medens de så fremhersken¬
de alleer blev tilplantet med Plataner.

Dette betyder, at man færdes i et meget
lyst og venligt parkmilieu - man går i skygge
og ser ud på de smukke bøgehække.

De interne gravgårde og gravrum er så
disponeret i en stedsegrøn karakter, med
hække af Tax og Thuja samt med karakter¬
træer af Ceder, Ilex, Pinus og Cypres.

I.steanlægsafsnit:
Dette består af 4 gravgårde til kistebegravel¬
ser og 5 urnegrave, på tegningen A, B, C, D,
E.

Der er i princippet fastlagt ret så strenge
servitutter, men inden for disse er der fri
valgmulighed.

Som eksempel kan nævnes, at i gravrum A
må kun benyttes flade sten, nedsænket i

græs. Der må ikke plantes individuelt, og
kirkegården har den fulde vedligeholdelse.

I de øvrige gravrum varieres, så man kan
vælge traditionelle urnegrave med valgfri
sten og beplantning efter eget ønske - natur¬
ligvis inden for visse faste rammer.

På kirkegården er der såvel åbnet mulig¬
hed for fælles urnegrave og fælles kistebegra¬
velser.

Kapellet er, som nævnt, tegnet af arkitekt
m.a.a. Helge Schønnemann, der i øvrigt i vid
udstrækning har været med til at præge kir¬
kegårdens fremtid.

Eywin Langkilde, landskabsarkitekt m.d.l. Privat¬
praktiserende, Hellerup.
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Plan mål 1:3000.

Den fuldt udbyggede kirkegård. Første etape er den østlige del, fra den
punkterede linie, med kapel, 4 gravgårde og 5 urnegravrum.
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■ Plan, scale 1:3000.
The fully extended cemetery. The first stage is east of the dotted line, with
chapel, four graveyards and five urn bural areas.
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Gravgård 3, med Ceder som karaktertræ, Thuja som baghække og Taks som ■ Graveyard 3, characterized by Cedars. Hedge of Thuja at the back and
sidehække. side hedges of Yew.



Øverst: Gravrum D, er traditionelle urnegrave.

Græspartierne mellem gravene er permanente.

■ Above: Grave area D consisting of traditional
urn graves. The grassed areas between the graves
are permanent.

Midten: Plan 1:500 af gravrum E, der tænkes
videreført i samme karakter som gravrum D, men
med Ilex som karaktertræer.

■ Centre:-Plan, scale 1:500, of grave area E, with
same design as grave area D, though with Ilex as
its characteristic tree.

Nederst til venstre: Bøgehækkene holdes i en højde
af 1,80 m og ca. 1,2 m brede.
Nederst til højre: Lys og skygge veksler. Man
spadserer under platanerne og ser ud på den lyse
kirkegård.

■ Below left: Beech hedges kept at a height of 6 ft
and about 4 ft broad.

Below right: Alternating light and shadow. Strol¬
ling along under the plane trees you have a view of
the light cemetery.
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Østerbotten - et kulturland¬
skab i forandring
Den 20. nordiske landskabsarkitekt¬

kongres afholdt i Vasa, Finland i
tiden 10.-13. august 1981.

Finland var i august måned i år værtsland
for den tyvende nordiske landskabsarkitekt¬
kongres.

Et farveorgie
Kongressen holdtes i Vasa det selvstændige
Finlands første hovedstad. Byen blev grund¬
lagt i 1600 tallet, nedbrændte i 1852 og ti år
senere genopbygget 7 km længere nordpå.
Byen, der i dag har ca. 50.000 indbyggere,
ligger nær den østerbotniske slette, Finlands
kornkammer og størst sammenhængende
jordbrugsområde. Et udstrakt slettelandskab
gennembrudt af grøfter og åbne kanaler,
buskklædte stier og frodige kornmarker —
efter finske udskiftningsprincipper - opdelt i
langstrakte parallelle agre. Set fra luften, da
maskinen lagde an til landing i Vasa luft¬
havn, et betagende farveorgie i gult, blåt og
grønt.

Med Østerbotten, som eksempel på et
landskab i stadig forandring, havde vore fin¬
ske kolleger ønsket at fokusere på kultur¬
landskabets problemer, ikke blot ud fra
snævre landbrugsinteresser, men i lige høj
grad ud fra berørte interesseområder, miljø¬
mæssigt, rekreativt o.s.v.

Bag nedrullede gardiner
Til at belyse dette problemkompleks var ind¬
budt specialister af forskellig observans: ar¬
kitekter, landskabsarkitekter, museumsfolk,
en fiskeribiolog og en miljøforvaltningseks¬
pert, folk som med stor faglig indsigt rede¬
gjorde for forskellige delemner.

Som introduktion til den lokalregion, hvor
kongressen blev holdt, hørte vi om det øster-
bottniske natur- og kulturlandskabs udvik¬
ling og særpræg. Om byggeskikken i lands¬
byerne som del af det østerbotniske kultur¬
miljø og om regionens begrænsede naturres¬
sourcer. Og der pegedes på de miljøkonse¬
kvenser en ændring af landskabets nuværen¬
de status ville resultere i.

I takt med den ændring, der i disse år er
sket i landbruget med affolkning af landsby¬
erne til følge, har man overalt i Finland i
løbet af 70'erne, gennem lokale smågrupper,
bevidst forsøgt at sikre lokalbefolkningen ek¬
sistensmuligheder i landsbyerne og give dem
medindflydelse på den fysiske planlægning.
Som passiv tilskuer er der kun at håbe, at
visionerne om en forenklet planlægningspro¬
cedure er realistisk, og at overgangen fra den
nuværende bureaukratiske til en smidigere
beboerorienteret planlægningsmodel gen¬

nemføres uden for mange sværdslag. At det
ikke skorter på god vilje fra planlæggerside,
fremgik klart af foredragsholderens engage¬
rede indlæg.

En gennemgang af et forsøgsprojekt -

Maxmoprojektet - hvor lokalbefolkningen
havde været med til at udforme landsbyens
omgivelser og fremtidige miljø, afsluttede
denne del af forelæsningsrækken.

På arkitektafdelingen ved Tekniska Høg-
skolan i Helsingfors var netop afsluttet et
forskningsprojekt om de finske landsbyer og
deres planlægning. Hensigten med projektet
har dels været at kortlægge landsbyernes
fysiske struktur før et planlægningsindgreb,
dels at studere samfundsplanlægningens
konsekvenser for disse småbyer med et ind¬
byggertal i størrelsesordenen 300-400 per¬
soner.

Vækstsociologien, som et arbejdsredskab i
landskabsplanlægningen, var emnet for
kongressens sidste forelæser, der opstillede
nogle brugbare arbejdsmetoder og en klassi-
ficeringsmodel til brug i planlægningsfasen
og ved udarbejdelse af beplantningsplaner
og alternative plejeprogrammer.

Ud 1 det fri
Efter halvandet døgn bag nedrullede gardi¬
ner i forelæsningslokalet var det godt at kom¬
me ud i det fri. På kongressens heldags-
ekskursion (sydøst for Vasa) studerede vi
inddæmningsproblemer ved Kyro elv. Land¬
brugets afgrødeproblemer på slettens store
oversvømmelsesområde. Besøgte en gammel
herregårdspark, et bygdemuseum og Storky-
ro gråstenskirke bygget i 1304 og indvendig
rigt dekoreret med kalkmalerier fra begyn¬
delsen af 1500 tallet.

Ufrugtbare kanalskråninger, som givetvis skyldes
saltkoncentrationen i jorden, er et uløst problem,
som finnerne er ret så opgivende overfor. Måske
var det en idé at indhente hollandske erfaringer
om plantevegetation i polderen.

■ Infertile canal slopes, undoubtedly due to the
salt concentration in the soil, present an unsolved
problem the Finns are inclined to regard as hope¬
less. Perhaps it would be a good idea to take
advantage of Dutch experience ofvegetation in the
polder.

Uden mad og drikke
Al denne faglige snak skal ikke forlede nogen
til at tro, at finnerne havde glemt at sørge for
mad og drikke. Der blev serveret østerbotni¬
ske specialiteter på gæstgiveriet »Jussin-
kievari« i Ilmajoki, og formiddagskaffe med
lækkert hjemmebag i hembygdsmuseet i
Storkyro, for blot at nævne nogle af de målti¬
der vi blev sat overfor. Og mon ikke »mor¬
genduppen« i søen ret uden for hotelvinduet
og svedeturen i den berømte finske sauna på
alle tider af døgnet var indlagt i kongrespro¬
grammet for at styrke almenvellet og skærpe
appetitten?

Jo alt var i den skønneste orden på den
20. nordiske landskabsarkitektkongres.

Veltilrettelagt. Dygtigt styret. Afslappet
afviklet.

Og kongreskomiteens trekløver (Christi¬
na, Gretel og Kari) til megen ære.

Lidt efterreflektioner

Vasakongressen 1981 er historie nu og ind¬
går som sidste led i rækken af nordiske kon¬
gresser.

Kimen til de nordiske havearkitektkon¬

gresser (som de engang kaldtes) blev lagt i
København i 1933 under meget uformelle
former, da den svenske forening bad profes¬
sor C. Th. Sørensen arrangere en ekskursion
i Københavnsområdet. Her kørte svenske og
danske kolleger rundt og så på rigmandsvil¬
laernes haveanlæg, nød årgangsvine og hen¬
gav sig til diverse kulinariske nydelser, hvis
man skal tage referentens artikel i Have¬
kunst for pålydende. Besøget var så vellyk¬
ket, at danskerne året efter drog på genvisit i
Sverige. Men inden man skiltes, enedes man
om fremtidig at invitere finske og norske
havearkitekter med på rejserne, og sådan
blev der tradition for, at man med mellem¬
rum og på skift arrangerer faglige kongresser
i de nordiske lande. Emnerne, der har været
debatteret er mange: Parkpolitik, Fritidsbe¬
byggelse, Boligbyggeri, Fjeldlandskabets
sårbarhed er nogle af de tyve emner, der
umiddelbart falder mig ind.

Deltagerantallet har skiftet alt efter kon¬
gressens tema og geografiske placering. Men
man skal nok ikke overse, at også økonomien
har været og stadig er en begrænsende faktor
for mange kollegers deltagelse.

Af deltagerlistens 50 navne i år var 30
landskabsarkitekter. I denne sammenhæng
et pænt resultat. Men set i lyset af, at det kun
er 4 % af det samlede medlemstal i de nordi¬
ske landskabsarkitektforeninger, er det for¬
bløffende lavt. Måske er tiden inde til at

undersøge årsagen hertil!
På studenterniveau ser det ikke ud, som

om interessen for nordisk samarbejde er i
aftagende. Tværtimod - der mødes man år¬
ligt til faglige arrangementer af høj kvalitet.
Og fremmødet er stort. Man må derfor håbe,
at de unge fortsat møder op til nordiske
kongresser, også når de er færdige med ud¬
dannelsen og er blevet medlem af de respek¬
tive landes faglige organisationer.

Kongressen i 1983 skal holdes i Sverige.
Karen Permin
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Summary

Radio-TV House In Århus p. 121
by Sven Hansen
In 1967 Radio Denmark acquired a site in
the northernmost extremities of Århus with
the purpose of establishing a Radio-TV
House for its provincial station.

From the northeastern to the southwest¬
ern corner of the 18-acre site there was a

diagonal drop of about 30 ft in the level of
the terrain. Radio Denmark, however, ex¬

pressed the wish for a number of houses of
various sizes on a perfectly flat terrain in
which the related functions could be distri¬
buted. This demanded relatively extensive
earthworks, the difference in level being dis¬
tributed so that the dominating plateau,
which was to provide room for all the build¬
ings, covered about half the total area.

Towards the east, north and west the area
is bordered by an oak plantation in a bed of
sweetbriar, blackthorn and hawthorn. In be¬
tween the buildings the plateau itself has
been grassed and is bordered in the south
and west by a rampart of sett paving.

The green courtyards between the separ¬
ate buildings have been designed with a view
to the minimum of maintenance. Each has
its own individual character as regards form,
paving and planting, which is not only of
benefit to the large staff but also makes it
easier for visitors to find their way about the
complex.

The carpark in the west is closed in by 4 ft
high beech hedges planted with beech trees,
which will eventually form a roof. The park¬
ing area itself is laid with sett paving with
cobbled dividing-lines, whereas the ap¬
proach roads and driving lanes are as¬
phalted.

Louisiana Museums Gardens p. 130
by Edith Nørgård
Since 1958 Louisiana villa in Humlebæk on

the coast road from Copenhagen to Elsinore
has formed the entrance to Louisiana
Museum of Modern Art. It was originally
the country home of a nobleman, who was
also responsible for planting the numerous,
now giant, trees which form a setting for the
beautiful grass lawns. Beech trees now adorn
the steep slopes bordering the Sound, and
thus Louisiana park is surrounded by
Sound, sea and beechwoods.

At the beginning of the 1960s the museum

director was engaged in acquiring for
Louisiana a large collection of sculpture
from a Belgian art museum. Hidden in the
furthermost corner of the gardens at that
time were the remains of an old disused
orchard. With the close co-operation of the
architect concerned it was decided to lay out
a series of sculpture gardens with ivy-co¬
vered walls in this part of the garden.

Together with the area's external bound¬
aries the apple orchard's polygonal borders
form a series of rooms, which have been
emphasized by terracing the sloping terrain.

The differences in level of the terrain are

taken up by low, ivy-covered fences disap¬
pearing into the forest floor, and by granite
steps leading visitors from room to room.
These latter are not formal rooms, but rather
convey the impression of rooms, with their
horizontal surfaces and right-angles contain¬
ing the sculptures and making it possible for
them to be viewed without any background
interference. On one side the walls consist of
a carpet of ivy and, on the other, of the forest
floor and the slender beech trunks. The
rooms are roofed in by crowns of beech
through which the light falls gently on to the
sculptures and the granite, pebbles and cob¬
bles of the terrace floors.

The terraces surround the old fruit grove
where, for a long time, the Heerup collection
has been housed. This room, with the
Heerup stones and the large millstone, has
been a favourite spot for the public; here
they could sit down on the huge stone and
enjoy shelter and shade.

But nothing at Louisiana is static. The
museum extension incorporates not only the
Heerup garden but the long, unused areas
alongside the beech hedges and the fencing
facing Gamle Strandvej. New sculptures and
new sitting-areas with new visfas will be¬
come available for the public. Traditional
beauty will give place to new and bigger
challenges.

As an introduction to the Year of the Child
in 1979, Louisiana arranged the exhibition
»Children are People«. As in the case of
»Alternative Architecture«, this exhibition
also incorporated the museum and its entire
surroundings. Even the lake garden awoke
from its slumbers: here art and play were
united and sculptures and play equipment
became one and the same thing. Up above
the lake an aerial ropeway became a giant
mobile full of excited children and a few

courageous adults: here children flew from
tree to tree in swinging ropes and landed in
hempen hammocks.

It was the job of a landscape architect to
design the entrance to the lake garden from
the museum. From the shrubbery on the
slope a switchback led down into the bottom
of the lake garden, forming a dramatic en¬
trance to that part of the exhibition!

Louisiana's dialogue with children did not
come to an end with the closing of this
exhibition. The lake garden is on its way to
becoming a place with many possibilities for

childrens' own creative impulses. It is not
yet sure what concrete effect this will have on
the garden, but the children themselves will
help to point the way.

Private Garden in Holte p. 136
by Svend Kierkegaard
The work on the house and garden started in
the 1970s with a study of the existing vegeta¬
tion, terrain and light conditions. The object
was to re-design the garden, partly so that
the terrain was more in keeping with the
buildings and the existing vegetation, and
partly to provide more privacy by planting
luxuriant vegetation.

The courtyard is used for sitting, eating
and sunbathing, and is directly connected
with the kitchen via a sliding glass door. In
order to separate the area from the carport, a
screen has been erected, which consists of
standard high-pressure tubes of asbestos ce¬
ment cut longitudinally into four or eight
pieces.

The »water parterre« outside the sitting-
room was designed in order to create a rest¬
ful motif visible from the ground and bal¬
cony floors; the balcony floor contains work¬
ing and sleeping areas. Vertical »plant-
plates« covered with ivy and pink flowering
clematis have been erected as a background
for the »water parterre«.

The ground is bordered in the south by
some simple, easily visible, ivy-covered
banks planted with bamboo. In the east and
west it is bordered by a hedge of clipped
larch and, in the north, by the existing plant¬
ings of young beech.

Risbjerg Cemetery p. 140
by Eyvin Langkilde
The initial projecting of the cemetery, situ¬
ated in Hvidovre Municipality, took place at
the beginning of the 1960s - at a time when
coffin burial was the most common form of

burial, urn burial being somewhat second¬
ary.

This state of affairs has gradually changed
throughout the years, until nowadays more

space is required for urn burial than for
coffin burial. This has naturally led to the
indefinite postponement of any extension to
the cemetery.

The original sketch project set out to di¬
vide up the total area into 22 graveyards
framed in by forest plantings, thus providing
various forms of interment including forest
burial.

Each graveyard was to be hedged in by a
double row of beech; the »forest« was to
consist of fir, larch, birch and pine, whereas
the eye-catching avenues were planted with
plane trees. This provides a light and friend¬
ly park environment where it is possible to
walk in the shade and look at the beautiful
beech hedges.

The first part of the layout consists of 4
graveyards for coffin burial and 5 for urn
burial.

Paula Hosrup-Jessen
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Gartneriteknikeruddannelsen på
Havebrugshøjskolen Vilvorde

Anlægslinien
Baggrund. Spiren til en mellemteknikeruddannelse
i gartnerfaget fremkom allerede i 1911 i form af et
11 måneders kursus på Vilvorde. Dette kursus
var, sammen med to andre af kortere varighed, i
mange år den faglærte gartners eneste mulighed
for at dygtiggøre sig gennem en teoretisk uddan¬
nelse, når der ses bort fra Landbohøjskolens hor¬
tonomuddannelse. I mange år virkede hortono¬
merne da også på niveauet lige over de faglærte
gartnere.

I 1973 blev der nedsat et Gartneriteknikerud-

valg, som fik til opgave at samle eksisterende,
videregående kurser inden for gartnerfaget til en
egentlig gartneriteknikeruddannelse. I uddannel¬
sens første år, fra 1973 til 1977, blev undervisnin¬
gen afviklet med forskellige kurser på såvel Vilvor¬
de som på Søhus og Beder gartnerskoler, men er
nu samlet som een uddannelse på Havebrugshøj¬
skolen Vilvorde i Tølløse.

Uddannelsens længde og indhold
Uddannelsen omfatter 4 semestre å 20 uger, eller 2
år med månederne januar og juli undervisnings-
frie. Nye hold studerende starter hvert år pr. 1.
februar.

Gartneriteknikeruddannelsen er opdelt i tre li¬
nier, nemlig en væksthus-, planteskole- og anlægs¬
gartnerlinie. Anlægsgartnerlinien kører en lang
række fag_ særskilt fra de to andre linier på grund

af fagets særlige forhold. Dog undervises der fælles
i en række almene fag, f.eks. talbehandling, ma¬

skinskrivning og lov og ret.
Groft kan anlægsteknikeruddannelsen opdeles i

tre hovedområder:
— gartnerisk faglige fag.
— arbejdsledelsesfag. •
— økonomiske fag.

De gartnerisk faglige fag indeholder en udvidet teo¬
retisk overbygning af den faglige gartneruddan¬
nelse og har foruden kulturtekniske grundfag som

kemi, botanik og plantepatalogi også fag som an¬

lægsteknik, landmåling, plantekendskab, tegning,
kulturteknik og landskabslære.

Arbejdsledelsesfagene: virksomhedsorganisation og

personaleledelse har laet anerkendelse i merko¬
nomuddannelsen, og udgør sammen med økono¬
mifaget virksomhedsøkonomi, de tre grundfag i
denne.

Til arbejdsledelsesfagene hører også undervis¬
ning i emner som ergonomi og arbejdsstudier.

I de økonomiske fag indgår som nævnt merkonom¬
kurset virksomhedsøkonomi, medens den videre¬
gående økonomiske undervisning udelukkende
drejer sig om økonomi i relation til vores fremtidi¬
ge arbejdsområder, bl.a. ved fagene anlægsøkono¬
mi og offentlig økonomi. Der er tidligt i økonomi-
undervisningen indlagt et statskontrolleret kursus
i bogføring.

På tværs af de tre hovedområder undervises der i

I uddannelsen indgår fag som anlægsteknik, land¬
måling, tegning og landskabslære.

projektbehandling og planlægning, hvori der ind¬
går emneområder fra flere fag. I projektbehand¬
ling gennemgås projekter af forskellig art, og der
lægges stor vægt på økonomi, tilsynsføring og

byggesagsstyring.
Ved afslutningen af fagene arbejdsledelse, an¬

lægsteknik, kulturteknik og projektbehandling ud-

Eksempler på landskabs- og havekunst
SVEN HANSEN
Bogen rummer et udvalg af egne arbejder gennemgået i tekst, tegning og foto til belysning af landskabs- og
havekunstens muligheder. Bogen er på 96 sider, uindbundet. Pris kr. 120,-. Udgivet af Sven Hansens
tegnestue, Århus. Bestilles ved henvendelse til tegnestuen, J. P. Larsensvej 74, 8220 Brabrand,
tlf. (06)26 23 55.
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Jubilæumsaktiviteter

»Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
kan den 19. december 1981 fejre sit 50 års
stiftelsesjubilæum.«

Med denne indledning har Jubilæums-
komiteen gennem det sidste år indledt ad¬
skillige henvendelser til stiftelser, fonds og
enkeltpersoner i forsøget på at skabe aktivi¬
tet og fest omkring DL's 50 års stiftelsesjubi¬
læum, som bl.a. markeres med udsendelse af
dette dobbeltnummer af LANDSKAB.

Parkpolitik 1981?
Gennem de forløbne 50 år siden C. Th. Sø¬
rensens »Parkpolitik i sogn og købstad 1931«
blev udgivet, er der sket en stor udvikling
inden for vort arbejdsområde, den grønne
sektors planlægning og projektering.

Der er fra såvel samfundets som fra privat
side investeret enorme summer i at skabe

gode rammer om udelivet.
Bystrukturen er blevet tilført fine islæt af

grønt, både i form af enkeltplantninger og
egentlige parker, institutions-, skole- og i-
drætsanlæg m.v.

Det åbne land er for alvor blevet inddraget
som et væsentligt element for friluftslivet.

DL's jubilæumskomité kan med glæde
konstatere, at landskabsarkitekten bliver
brugt mere og mere i forbindelse med plan¬
lægning og projektering af udeanlæg. Med
den rivende udvikling, som den grønne sek¬
tor netop i disse spareår oplever, ser fore¬
ningen frem til de næste 50 år med håbet om
fortsat ekspansion.

Nogen egentlig overordnet behandling af
den grønne sektor, altså en parkpolitisk rede¬
gørelse på landsplan, har dog ikke endnu set

dagens lys. Det har derfor stået højt på
foreningens ønskeseddel over jubilæumsakti¬
viteter at medvirke til udarbejdelsen heraf.
Jubilæumskomiteen håber, at det i løbet af
1982 bliver muligt at fremlægge et debatop¬
læg til en parkpolitisk redegørelse.

Konkurrence om landskabsplantnlng
Der har ofte været planer om at plante man¬
ge år forud for byudbygning. ,

Tanken har vist sig at indeholde mangear¬
tede interessemodsætninger, især med hen¬
syn til arealforbrug kontra brugsværdi.

Det står derfor højt på ønskesedlen at fa
afholdt en konkurrence om »landskabsplant-
ning i forbindelse med byudbygning.«

Herigennem kunne de forskellige pro¬
blemstillinger belyses - og resultatet kunne
benyttes til flere konkrete plantningsopgaver
i forbindelse med kampagnen »Plant et træ«.

Plant et træ

En anden jubilæumsaktivitet, som DL har
lagt vægt på, er den nu startede kampagne
»Plant et træ«.

For nok er der meget at plante endnu i
Danmark, skønt landet er velforsynet med
træer, men vigtigst er det, at plantningerne
foregår med rette plantemedium, på rette
sted og på en fagmæssigt korrekt måde.
»Plant - et træ« bliver en landsomfattende
kampagne. DL's jubilæumskomité håber, at
landskabsarkitekterne vil deltage med faglig
assistance i de konkrete plantningsaktioner,
— som efter planen vil finde sted i 1983, - og
dermed være med til at sikre et godt resultat.

Konkurrence på skolerne?
En tredie aktivitet har ligeledes stået højt på
ønskesedlen, nemlig afholdelse af en konkur¬
rence på uddannelsesinstitutionerne.

Emnet, som ønskes belyst, vil blive offent¬
liggjort ved selve konkurrenceudskrivelsen.

Som ved så mange af de øvrige påtænkte
arrangementer har det været økonomien, der
satte begrænsningerne.

I skrivende stund er det ikke lykkedes at
skaffe de nødvendige midler til rådighed for
programtrykning, præmiering etc., men ju¬
bilæumskomiteen håber, det lykkes.

C. Th.Sørensens mindepark
Jubilæumskomiteen har opfordret Statens
Kunstfond til at forestå oprettelsen af en
C.Th. Sørensens Mindepark.

Fondens udvalg for arkitektur har svaret,
at den meget gerne ser etablering af
C. Th. Sørensens Skulpturpark.

Udvalget har udtrykt sin velvilje over for
at yde et mindre tilskud til udarbejdelse af
projekt hertil.

Kender nogen af DL's medlemmer en vel¬
egnet plads til placering af »de grønne ved-
bendklædte mure«, som C. Th. Sørensen teg¬
nede i 40'rne, så vil jubilæumskomiteen ger¬
ne høre herom.

Status

Ved afslutningen af komitéarbejdet må jubi¬
læumskomiteen konstatere, at det økonomi¬
ske grundlag for at igangsætte større fagbeto-
nede jubilæumsarrangementer endnu ikke er
til stede.

Her skal ikke gøres status over de forgang¬
ne 50 år, blot udtrykkes forhåbninger om, at
landskabsarkitekterne får et godt grundlag,
såvel økonomisk som fagligt, for at udbygge
faget i de næste 50 år.

På jubilæumskomiteens vegne
Lars Borgen, landskabsarkitekt M.D.L., M.A.A.
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Fiskeværet i Nusfjord, Flakstadøya i Lofoten.

Bygget i Norge
En arkitekturhistorisk beretning

skrevet og tegnet av Odd Brochmann
Odd Brochmann fortæller i ord og billeder om norsk byggeri, fra de ældste spor
af jernalderens huse, i første bind frem til det 17. århundredes byer og
bygninger, i andet bind frem til nutiden. Det er ikke nogen traditionel
arkitekturhistorie, men snarere en kulturhistorie, fortalt med udgangspunkt i de
menneskeskabte, fysiske omgivelser, hvor mennesker har udfoldet>sig i arbejde
og fest.

Livsvilkårene i Norge har været andre end i Danmark, og det afspejles i
bygningernes regionale særpræg. Norsk træarkitektur er enestående i sin
originalitet og rigdom.

Men norsk byggeri afspejler også sine steder det kulturelle samkvem, der i
århundreder har været mellem Norge og Danmark.

Odd Brochmann er lige så kendt af danske som af norske læsere for sin
fortælleevne. Bogen er skrevet på et let læseligt norsk. De flere hundrede
illustrationer er alle tegnet af Odd Brochmann. Der er miljøskildringer,
pålidelige beskrivelser af bygninger og bygningsdetaljer, teknisk betonede
planer og snit, rekonstruktioner og gendigtninger afde oprindelige miljøer. Odd
Brochmann befolker ofte sine tegninger med mennesker i situationer, som de
kunne have fundet sted, da bygningerne blev opførte.

Værket er udgivet med støtte af Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.
Bygget i Norge - 1. Illustreret. 310 sider. Indbundet, pris kr. 172,45. Bygget i

Norge - 2. Illustreret. 310 sider. Indbundet, pris kr. 185. Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo.

Distribution i Danmark: Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 København K.
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Havearkitekter - landskabsarkitekter i 50 år

Formålet med dette dobbeltnummer af
Landskab er at markere de 50 år, der er gået
siden Dansk Havearkitektforening stiftedes
19. december 1931. Siden har foreningen
skiftet navn, således at det i dag er Fore¬
ningen af Danske Landskabsarkitekter, der
fejrer 50 års jubilæum.

Det er god skik ved et ordentligt jubilæum
at gøre tilbageblik og ved denne lejlighed
skal muligheden også udnyttes. Der er nem¬
lig i høj grad brug for at samle op, hvad der
er sket i de forløbne 50 år.

Foreningens historie
Havearkitektstanden udsprang vel oprinde¬
ligt af en stand af herregårdsgartnere, som
påtog sig at tegne og anlægge nye haver.
Ganske særligt spillede de kongelige havein¬
spektører rollen som de første havearki¬
tekter.

I en lang periode fra slutningen af 1800-
tallet og frem gennem 1920'rne var skellet
mellem anlægsgartner og havearkitekt fly¬
dende, og man stod fra 1902 i forening sam¬
men i Dansk Anlægsgartner- og Havearki¬
tektforening. Udskillelsen af havearkitekter¬
ne i 1931 i en selvstændig forening var resul¬
tatet af en gradvis erkendelse af, at anlægs¬
gartnere og havearkitekter ikke altid havde
fælles interesser, og at det derfor ville være
ønskeligt at faggrupperne stod hver for sig.

Man må tro, at det nære samarbejde med
arkitekterne som udvikledes i denne periode,
har fremskyndet havearkitekternes ændrede
forståelse af deres egen rolle.

Dansk Havearkitektforenings formål var:
»at samle de danske havearkitekter, der ifølge ved¬
tægterne kan være medlemmer, til fælles arbejde for
havekunstens fremme, og for den danske havearki¬
tektstands anseelse og interesser.«

Der er ikke plads til her at gøre status over
foreningens arbejde i de forløbne 50 år. Det
vil blive gjort ved en senere lejlighed i jubilæ¬
umsåret.

I 1939 overtog foreningen udgivelsen af
Havekunst, som var blevet startet i 1920 af
Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektfor¬
ening.

I 1968 skiftede foreningen navn til Fore¬
ningen af Danske Landskabsarkitekter. Be¬
grundelsen var dels, at man fandt, at beteg¬
nelsen svarede bedre til det efterhånden
stærkt udvidede opgavefelt, dels at betegnel¬
sen svarede til international praksis.

DL, som er betegnelsen for foreningen i
daglig tale, er i dag tilknyttet DJVK, en
ordning som mest er begrundet i en række
praktiske hensyn såsom økonomi i forbindel¬
se med sekretariatsfunktioner.

Der har i de seneste år været arbejdet på

at gøre DL til en mere udpræget fagforening
med en opdeling i en sektion for praktiseren¬
de landskabsarkitekter og en sektion for an¬
satte landskabsarkitekter. Foreningens stør¬
relse taget i betragtning, ville det måske være
mere fornuftigt at lade DL forblive en inter¬
esseforening og lade fagforeningsspørgsmål
blive ordnet i henholdsvis DJVK for de land-
bohøjskoleuddannede og i DAL for de ar-
kitektskoleuddannede landskabsarkitekters
vedkommende.

Fagets udvikling
Det er karakteristisk, at der er skrevet meget
lidt om landskabs- og havekunstens nyere
historie i Danmark. Desværre hører det til

undtagelserne, at landskabsarkitekters ind¬
sats nævnes, når den almindelige arkitektur¬
historie skrives.

Om dette skyldes manglende oplysninger
eller manglende forståelse for betydningen af
landskabsarkitekters indsats skal ikke disku¬
teres her, men resultatet er, at vi i dag står
uden megen anden dokumentation for land¬
skabsarkitektfagets indsats end de havean¬
læg, som har overlevet i velbevaret stand.

Det kunne have været tilstrækkeligt, hvis
det ikke netop var sådan, at haveanlæg me¬
get hurtigt ødelægges eller forvanskes ved
forkert eller manglende vedligeholdelse. Og
alt for ofte er dette tilfældet. Det er rystende
at se, hvor store samfundsværdier der på
denne måde forspildes. Derfor er det særlig
vigtigt, ud over at søge ødelæggelserne for¬
hindret, at samle dokumentation for det ar¬

bejde, der er gjort af landskabsarkitekter.
De mange årgange af dette tidsskrift er en

kilde hertil. Men der mangler en samlet
fremstilling, som kan give det grundlæggen¬
de overblik.

Nu er det ikke muligt i en artikel inden for
et tidsskrifts snævre rammer at samle ret

meget sammen om 50 års faglig og sam¬
fundsmæssig udvikling.

På den ene side har næppe nogen overblik¬
ket, som skal til for at sammenfatte det hele i
en artikel, om det der er sket. På den anden
side er det også svært uden overblik at ud¬
vælge et begrænset emne, som så kan be¬
handles tilbundsgående.

Oplægget til dette jubilæumsnummer har
været de fire overskrifter til artiklerne, ud fra
en formodning om, at de var så brede, at
resultatet ville blive rimeligt dækkende.

Villahaven - eller den private have - blev
valgt som overskrift, fordi det vel var det
primære arbejdsfelt i 20'rne og op i 30'rne, i
den periode, hvor havearkitekterne skilte sig
ud som faggruppe.

Boliområdernes friarealer valgtes, fordi det- i

30'rne og 40'rne var her kræfterne koncen¬
treredes, og især fordi det var i denne perio¬
de, at landskabsarkitekters virkefelt blev
fastslået i folks bevidsthed i almindelighed
og i arkitekters i særdeleshed.

Med velfærdssamfundets udvikling i
50'erne og 60'erne blev det de store offentlige
opgaver - haveanlæg ved institutioner, skoler,
gymnasier, hospitaler, universiteter - der
blev bærende.

Gennem hele perioden er der foregået en
opbygning af den kommunale parkforvalt¬
ning, hvis arbejdsfelt er blevet stadig vigtige¬
re for landskabsarkitektfaget som helhed.
Derfor blev den sidste overskrift — Parkerne -

det kommunale grønne.
Under disse overskrifter er meget kommet

med. Billedet af fagets udvikling er tegnet
bredt og med mange nuancer. Æren herfor
skal tilskrives forfatterne til artiklerne.

Alligevel mangler der mange eksempler,
som burde være nævnt. Tænk på Mariebjerg
Kirkegård af G. N. Brandt, som et enkelt af
de mange.

Manglerne må tilskrives redaktørens
oplæg.

Mere end at give en samlet fremstilling,
giver dette jubilæumsnummer et fingerpeg
om, at der bør gøres en indsats for at få
samlet stof til en bog om dansk havekunsts
nyere historie. DL's jubilæumskomité bør
fastholde denne tanke og arbejde for sagen i
1982.

Tegninger og billedmateriale
Mange andre end forfatterne til de fire artik¬
ler har bidraget til jubilæumsnummeret.

Med fare for at glemme nogen, bør Jette
Abel og Helle Borup nævnes. De har hver
for sig i henholdsvis Landbohøjskolens og
Kunstakademiets samlinger fundet mange
billeder og tegninger.

Også mange tegnestuer er blevet bedt om
hjælp og har haft stor ulejlighed, måske blot
for at fremskaffe et enkelt billede.

Der har været mange vanskeligheder ved
at fremskaffe især lidt ældre ting. Meget har
måttet tages fra gamle numre af Havekunst
og landskap.

Det er en vigtig del af et tidsskrifts opgave
at fungere som et samtidsmuseum, men det,
der kan gøres med Landskab, er ikke til¬
strækkeligt.

Hvis der skal skrives om dansk landskabs-

og havekunst, må meget mere materiale
samles, som i dag ligger spredt.

DL kunne arbejde for oprettelsen af en
samling af landskabsarkitekttegninger - et
landskabs- og havekunstnerisk arkiv.

Preben Skaarup
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Den private have i 80 ar
Fra landskabsgartner til landskabsarkitekt
Af Andreas Bruun

At formgive haver kan lignes med at bygge
sandslotte og snehuler - det er lige spænden¬
de og flygtigt.

Det flygtige skyldes de materialer, vi byg¬
ger haverne med: jord, vand og planter.

Paradoksalt er disse materialer det mest

bestandige i mennesketilværelsen, det er vo¬
res livsgrundlag eller selve naturen. Men så
snart vi sætter orden på naturen, så opstår
flygtigheden i de selv samme materialer.

Det er en urgammel trang hos mennesket
at sætte naturen i system, og det at forme sin
egen have er nok en af nutidsmenneskets
sidste oplevelser af den art.

Man kan påstå, at en have er en have, og
det har den været i flere tusinde år - nemlig
et stykke afgrænset jord, hvor der dyrkes
planter til større fuldkommenhed, og hvor
det er behageligere at opholde sig end uden
for i den vilde natur.

Havens basale funktion har ikke ændret

sig - det er den formmæssige udvikling, som
kan interessere os i historisk henseende.

Havens form afspejler de gældende idealer
og forestillinger, den viser os noget om den
pågældende epokes tekniske formåen og
tidernes skiftende samfundsindretning og
livsstil.

For at få et vist overblik over de forskellige
stilarter opstillede C. Th. Sørensen fem ho¬
vedformer, karakteriserede ved stiliserede
landskabselementer.

Man fristes til at forenkle det endnu mere

og i stedet kun arbejde med de to principper:
den arkitektoniske have og den landskabeli¬
ge have.

Så kan de enkelte haver, uanset hvilken tid
de stammer fra, rubriceres efter det princip,
der dominerer kraftigst i havens gestalt.

Den arkitektoniske eller formelle havestil
kalder vi populært den franske have, og den
er ældst af de to hovedformer.

Den udtrykker sig strengt og geometrisk,
som vi kender det fra de tidligste orientalske
haver.

Georg Boye bruger udtrykket det »plante¬
des princip« om den franslee have, og det
»groedes princip« om den engelske havestil,
der udtrykker sig romantisk og landskabe¬
ligt.

Denne meget enkle tvedeling af havestilar¬
terne forekommer næsten for banal, man
skammer sig ligefrem over at skulle systema¬
tisere noget så righoldigt som haver i en
fransk og en engelsk stil.

Derfor bruges hellere betegnelserne den

formelle og den romantiske have, og de dæk¬
ker også begreberne noget bedre.

Jo mere man beskæftiger «ig med emnet,
desto klarere synes det at operere med disse
to hovedformer.

De udtrykker i virkeligheden også to mod¬
satrettede temperamenter i den menneskeli¬
ge natur.

De heftige diskussioner mellem fagfolk:
den landskabelige Edvard Glæsel, der kriti¬
seres af den arkitektoniske Erstad-Jørgensen
og den formelle C. Th. Sørensen, som ikke
altid var lige populær hos den romantiske
Georg Boye.

Vi ligger allesammen, i vores væsen, et
eller andet sted på denne skala, og derfor er
det måske ikke så underligt, at noget så
udpræget menneskeskabt som haver også
kan indordnes herefter.

Det fremgår af disse allegorier, at de to
principper meget ofte er til stede i den samme
have. Men de optræder med forskellig vægt.

Det er de færreste haver, som vi kan rubri¬
cere som enten rent arkitektoniske eller rent

landskabelige.
De smukkeste og mest spændende haver er

dem, hvor de to principper mødes i med- og
modspil - i det bundne og det frie.
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1901. Edvard Glæsel: Haven ved Nivågård (1)
Glæsel var den første i Danmark, som i nyere tid
kom til at beskæftige sig med den private have.

Han kaldte sig landskabsgartner og virkede i
perioden 1888-1915. Han var banebryder for den
kommende stand af havearkitekter, og hans arbej¬
der skabte grundlaget for havekunsten i det 20. år¬
hundrede.

Haveplanen til Nivågård er et godt eksempel
både på hans arbejdsområde og hans stil.

Glæsel var forankret i den engelske tradition, og
det landskabelige udtryk var og blev hans kende¬
tegn.

1920. J. P.Andersen: Haven ved Egebækgård (2)
Den store landskabelige have dominerede helt op
til omkring 1920, men interessen for den formelle
have var støt stigende.

Også denne gang kom inspirationen fra
England.

I de store haver blev indbygget flere og flere
partier i et stramt formsprog.

I haven ved Egebæksgård er balancen mellem
de to formsprog meget fint afstemt.

Billedet her fra vandbassinet nord for hoved¬

bygningen kan stå som indbegrebet af havekunst.

1920. Georg Georgsen: Urealiseret haveprojekt
(3)
Den første generation af havearkitekter arbejdede
i naturlig opposition til deres forgænger Edvard
Glæsel, og i naturlig samklang med tidens arkitek¬
turidealer.

Allerede i 1920 kunne selv et stort haveanlæg
■finde en så afklaret skikkelse i den nye klassiske
stil.

■ Edvard Glæsel: Nivågård Garden (1).
Glæsel was the first in Denmark in recent times to

concern himself with private gardens.
He called himself a landscape gardener and

functioned during the period 1888-1915. He was a

pioneer for the rising profession of garden archi¬
tects, and his work created the foundation for
garden art in the 20th century.

The garden plan for Nivågård is therefore a

good example of his field of work and of his style.
He was rooted in the English tradition and the
expression of the landscape principle was and
became his trademark.

■ 1920. J. P. Andersen: Egebækgård Garden (2).
The large landscape garden predominated right
up until about the 1920s, but an interest in the
formal garden was steadily increasing.

This time too the inspiration came from Eng¬
land: strictly formal parts became incorporated in
big gardens.

In Egebækgård there is a fine balance between
the two different forms. The picture here from the
pool north of the main building represents the
quintessence of garden art.

■ 1920: Georg Georgsen: Unrealised Garden Pro¬
ject (3).
The first generation of garden architects were

naturally opposed to their predecessor Edvard
Glæsel and worked in harmony with the architec¬
tural ideals of the time.

Already in 1920 even a large garden layout
could repose serenely in the new classical style.
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Tømrermester Herm. Olsens Have,
4 Bispebjærg Parkallé.
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1921. E. Erstad-Jørgensen: Tre villahaver på Fre¬
deriksberg (1, 2 og 3)
Villabyggeriet var i fuld flor omkring 1920, og der
blev anlagt mange haver efter den formelle recept.
Havearkitekterne gjorde nar af de latterlige mini¬
landskaber, som de traditionsbundne anlægsgart¬
nere stoppede villahaverne med.

Man fandt, at den stramme havestil var som
skabt for den lille private have.

I det viste eksempel er tre haver blevet udformet
som et sammenhængende anlæg uden tydelig mar¬

kering af skellene. De tre bygherrer, der var af
samme familie, var nok de første her i landet, som

lancerede denne idé — og gennemførte den.

1921. Johannes Tholle: En middelstandshave på
Bispebjerg (4)
Denne have vises som prototype for 20'ernes have¬
stil.

Tholle karakteriserede middelstandshaver som

haver af ikke for stor udstrækning, beliggende i
såkaldte billige kvarterer, og af hvilke ejeren kræ¬
ver, at en del af arealet skal kunne yde visse urter
eller frugter, medens dog den største del udlægges
til prydhave.

Haven er opdelt i terrasser. Det øverste plateau
mod nord er overdækket af en løvgang. Avnbøge-
hække omkring den rektangulære græsplæne, ur¬
ter og frugt ud til siderne og blomsterhaven ved
østfacaden.

■ 1921. E. Erstad-Jørgensen: Three Villa Gardens
in Frederiksberg (1, 2 and 3).
Around 1920 the building of villas was in full
swing and many gardens were laid out on formal
lines. Garden architects ridiculed the mini-land¬

scapes with which the tradition-bound gardens
were filled; for the small private garden a formal
garden seemed to be ideal.

In the example shown three gardens have been
designed as an interconnected layout without vis¬
ible boundaries. The three clients, who belonged
to the same family, were probably the first in the
country to launch this idea - and put it into
practice.

■ 1921. Johannes Tholle: A Middle Class Garden
in Bispebjerg (4).
This garden may function as a prototype for the
gardens of the 20s.

Tholle characterized middle class gardens as

gardens of moderate size lying in so-called cheap
districts, the owners of which required a certain
proportion laid out with herbs or fruit, though
with the greatest part converted into an ornamen¬
tal flower garden.

This garden is laid out in terraces, the upper¬
most plateau in the north being covered over with
foliage to form a bower. A hornbeam hedge sur¬
rounds the rectangular lawn, with herbs and fruit
on the sides and a flower-bed towards the east.
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1926. G.N.Brandt: Junihaven ved Svastika,
Rungsted (5 og 6)
»Haven skulle ikke gøre indtryk af at være tegnet
på et havearkitektkontor, men af at være plantet af
en gammel gråhåret gartner«.

Det var en af de tanker, G. N. Brandt gjorde sig,
da den berømte have blev til.

Den var kun en lille del i et stort anlæg, men den
kom hurtigt til at danne skole.

1927. C. Th. Sørensen: Have i Brønshøj (7, 8)
Allerede året efter Junihaven blev dennes hoved¬
motiv bearbejdet i en ganske lille parcelhave.

På en grund med gamle frugttræer blev der mod
nord ryddet for boligen og mod syd for nytte¬
haven.

Resten af arealet blev udlagt som græstæppe ind
under træerne.

Omkring en akse mellem boligen og en sidde¬
plads ved nyttehaven blev rektangulære, ulige sto¬
re blomsterbede udskåret i græstæppet.

Denne lille plan viser en suveræn frigjorthed og
en evne til at sammensætte kendte motiver til ny
helhed.

Samtidig er haven som type tidløs.
Den kunne være lavet - og er sikkert også blevet

det - i 30'erne, 40'erne, 50'erne og 70'erne.

■ 1926. G.N.Brandt: June Garden at Svastika,
Rungsted (5 and 6).
»The garden should not give the impression of
being designed by a garden architect's office, but
of being planted by an old, grey-haired gardener.«

This was one of G. N. Brandt's ideas at the time

the famous garden came into being. It was only a
small part of a larger layout, but rapidly came to
form a school.

■ 1927. C. Th. Sørensen: Garden in Brønshøj (7,
8).
A year after the creation of the June Garden its
chief motif had already been incorporated into a
small villa garden.

6

On a ground with old fruit trees, the buildings
in the north were got rid of, likewise the vegetable
garden in the south. The rest of the ground was
laid out as a grass lawn under the trees.

On either side of an axis between the house and
a sitting area beside the vegetable garden, rect¬
angular flower-beds of different sizes were cut into
the grass lawn.

This little plan exhibits a sovereign emancipa¬
tion and an ability to combine familiar motifs to
form a new total impression. At the same time the
garden, as type, is timeless and could have been
created in the 30s, 40s, 50s or 70s.



1932. C. Th. Sørensen: Have i Klampenborg (1, 2)
Med funktionalismens gennembrud omkring 1930 skete der også noget med
haveplanerne.

Det var først og fremmest et brud med 20'ernes symmetri og tradition. I
stedet skabtes et helt nyt mønster, som haveplanterne blev bygget op over.

I sit væsen forblev funkis-haven dog formal.
I detaljerne skete der også meget på det tidspunkt. Betonfliser og asfaltbas¬

siner blev anvendt i stor udstrækning.

JtcmkkchxishcLver vecZ Marjehs 3cuJc.voj-cL .

Jhjrlxxqe J/. Thomsen*. ArJutekL A Mogensen,.

v i i n 11 s --r is
43 -3 ■ J3

Den viste have hører til en villa tegnet af arkitekt Arne Jacobsen.
Haven er lys, åben og renlig, opbygget afklare og enkle linier efter det nye

normsæt.

Måske ser vi bedst i haveplanerne, at der var indbygget så megen
æsteticeren i den funktionalistiske arkitektur.

1935. Georg Boye: To rækkehushaver i Århus (3)
Rækkehuset, som alternativ til den dyre villa og til etagelejligheden, blev
introduceret allerede først i 20'erne.

Havearkitekterne fulgte udviklingen med interesse og beskrev bl.a. Fugle-
bakkekvarteret for der at vise de mange muligheder for gode rækkehushaver.

De to haver fra Århus kunne gå som den tids type-rækkehushaver.
Planerne viser en sikker klassisk baggrund, og samtidig afspejles præcist
tidens haveidealer.

■ 1932. C. Th. Sørensen: Garden in Klampenborg (1, 2).
With the breakthrough of functionalism around 1930, something also hap¬
pened to the garden plans. First and foremost there was a break with the
symmetry and tradition of the 20s. Instead, a whole new pattern was created,
to which the garden plants were adapted. Essentially, the functional garden
remained formal in style, however.

Simultaneously there were also a great many changes in detail, amongst
others, concrete tiles and asphalt pools coming into vogue.

The garden shown belongs to a villa designed by tbe architect Arne
Jacobsen. The garden is light and open, and constructed on clear and simple
lines according to the new set of norms.

Perhaps the garden plans themselves tell us most about the incorporation
of aesthetics in functionalist architecture.

■ 1935. George Boye. To Terrace House Gardens in Århus (3)-.
The terrace house, as an alternative to the expensive villa or flat, was
introduced at the beginning of the 20s.

Garden architects followed this development with interest, describing, for
example, Fuglebakke district as a district with many possibilities in the way
of good terrace house gardens.

The two Århus .gardens might well be described as standard terrace house
gardens of that time. The plans suggest a classical background, at the same
time reflecting precisely the garden ideals of that time.
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1938. Troels Erstad: Have ved Strandvejen i Klampenborg (6, 7)
1930'erne var en rig periode for dansk havekunst. Man havde frigjort sig af
20'ernes stramme stil og blev inspireret af den nye arkitektur.

Man arbejdede socialt og funktionelt med rækkehushaven og havde plads
til at dyrke æstetikken fuldkomment i de større haver.

Denne for Troels Erstad utypiske have viser, at funkis-haven også kunne
være hyggelig i gammeldags forstand.

1940. Erna Sonne-Friis: Haven ved Lellinge skovridergård (4, 5)
Med anden verdenskrig kom en stilstand inden for havearkitekturen.

Der skete dog en vis flytning af idealer og begreber, som mest blev kendt
gennem Erna Friis og Troels Erstads arbejder. I grov forenkling fik den
romantiske have et come-back. Det var interessen for det plastiske udtryk
gennem et rigt plantearrangement, som forårsagede - eller var det egentlige
skift.

Haven i Lellinge er et fornemt eksempel på det nye ideal. Med kunstnerisk
nerve er buske og træer arrangeret til et stemningsmaleri, som må bevæge
selv den største rationalist. Erna Friis' staudesammensætning er legendarisk:
liljer, salvie, brudeslør, grå bladplanter og lyserøde roser.

■ 1938. Troels Erstad: Garden beside Strandvejen in Klampenborg (6, 7).
The 1930s were a fruitful period for Danish garden art. Gardens had become
emancipated from the severe style of the 20s and become inspired by the new
architecture.

In the terrace house garden, social and functional aspects were given first
place, whereas there was plenty of opportunity to cultivate aesthetics in the
larger gardens.

This garden, which is typical for Troels Erstad, illustrates that the formal
garden can also provide an old-fashioned cosiness.

■ 1940. Erna Sonne-Friis: Forest Supervisor's Garden in Lellinge (4, 5).
The Second World War brought garden architecture temporarily to a stand¬
still. A certain modification of ideals and concepts took place, however,
chiefly in connection with the work of Erna Friis and Troels Erstad. Generally
speaking, the romantic garden had a come-back - a plastic expression in the
form of luxuriant plant arrangements.

The garden in Lellinge is a fine example of this new trend. With artistic
vigour, bushes and trees are arranged to form picturesque scenery capable of
moving even the most ardent rationalist. Erna Friis' collection of perennials is
legendary: lilies, sage, bridal veil, grey leafy plants and pink roses.
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1944. Arne Jacobsen: Have i Holte (1, 2, 3)
Midt i al krigens elendighed tegnede arkitekten
Arne Jacobsen denne perle af en have.
Helt frigjort af havearkitekternes formproblemer
kom denne have op at stå som en funktionalistisk
skulptur iklædt den frodighed, som kun planter
kan give.

Havens størrelse.og karakter var så usædvanlig
for den tid, at projektet ikke kom til at danne
skole.

1946. Georg Boye: En krisetidshave (4)
Mere karakteristisk for 40'ernes havestil er denne

have, som blev bygget op omkring et ikke bygget
hus.

Der var ikke midler til byggeriet, så mens man
ventede på bedre tider, blev haven anlagt.

Senere blev huset bygget ind i en færdig have.

■ 1944. Arne Jacobsen: Garden in Holte (1, 2, 3).
Amid all the wartime misery the architect Arne
Jacobsen designed this pearl of a garden.

Completely emancipated from the formal pro¬
blems of garden architecture, this garden emerged
as a functionalist sculpture clad in the luxuriance
only plants can provide.

The garden's size and character was so unusual
for that time that the project did not come to form
a school.

■ 1946. Georg Boye: A Wartime Garden (4).
More characteristic of the garden style of the 40s is
this garden, built up around an unbuilt house.

One could not afford to build, so — while waiting
for better times - the garden was laid out. Later on
the house was built into a ready-made garden.
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1951. Georg Boye: En billedhuggerhave (5, 6)
På overgangen til bedre tider for enfamiliehusbyg¬
geriet blev denne have tegnet til et af rækkehusene
i kunstnerkolonien ved Utterslev mose.

Den viser, at der er ved at komme lidt luft under
vingerne, og at der eksperimenteres med nye
former.

Haven er en robust, skulpturel ramme for byg¬
herrens egne skulpturer.

1957. Per Friberg (7)
Forhave i Skåne, forsøg med tegl
Igennem den hidtil beskrevne periode har der
konstant været en udveksling af idéer og tanker
mellem svenske og danske havearkitekter.

I den første lange tid var det danskerne, som

prægede udviklingen.
Svenskerne blev også i stort tal uddannet eller

efterskolet her.

Men i 50'erne og derefter markerede svenskerne
sig kraftigt. Gennem projekter og litteratur blev
den danske havekunst inspireret og stimuleret af
de svenske havearkitekter.

Per Fribergs arabesker af gule tegl i den lille
blomsterhave er et af disse projekter.

Det er også tidstypisk i dets stræb efter, i sig
selv, at være en kunstnerisk komposition. Her et
maleri - som den foregående have var en skulptur.

1957. Morten Klint: Have ved feriehus (8)
Havearkitekternes begyndende omsorg for det åb¬
ne landskab kommer til syne i dette lille projekt til
et feriehus. Interessen for den eksteriøre virkning
er større end for den indre have.

■ 1951. Georg Boye: A Sculptor's Garden (5, 6).
During the transition period before one-family
house-building set in, this garden was designed for
one of the terrace houses in the Utterslev Marsh

artists' colony.
It shows that the artist has been given a full rein

and has experimented with new forms.
The garden forms a robust sculptural setting for

the client's own sculptures.

■ 1957. Per Friberg: Front Garden in Scania, an

Attempt with Tiles (7).
During the period described so far there has been
a constant exchange of ideas and thoughts be¬
tween Swedish and Danish garden architects.

At first development was marked by the Danes,
though large numbers of Swedes were also trained
or carried out post-graduate studies in Denmark.
But in the 50s and thereafter the Swedes came to

the fore: Danish garden art was inspired and
stimulated by Swedish garden architects via pro¬

jects and literature.
Per Friberg's arabesque of yellow tiles in the

tiny flower garden is one of these projects. It
endeavours to be an artistic composition in itself
and is also typical of the times. If the previous
garden was a sculpture, this one is a painting.

■ 1957. Morten Klint: Summerhouse Garden (8).
The start of garden architects' care of the open

landscape may be witnessed in this little project
for a summerhouse. There is a greater interest in
the garden's external effect than in the garden
itself. o
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1958. J. Arevad-Jacobsen: Have i Århus (øverst)
Den svenske inspiration blev helt tydelig med
Gunnar Martinssons »En bok om tradgårdar«
som udkom 1957.

I denne haveplan fra Århus har Arevad-Jacob¬
sen lynhurtigt adopteret både den svenske stil og
fremstillingsformen. Det er gjort med sikker hånd
og indfølingsevne.

Planen viser en tilbagevenden til det mere for¬
melle og er karakteristisk for tiden lige inden
typehusæraen i 60'erne.

1962. Knud Christensen: En typehushave (ne¬
derst)
Med det store boom i samfundsudviklingen i
60'erne sluttede kapitlet om havekunsten i den
private have - stort set.

Havearkitekterne blev til landskabsarkitekter,

og selv om der blev anlagt flere private haver end
nogensinde før, var interessen for deres form og
indhold så lav som nogensinde. I en statusopgørel¬
se fra 1975 blev en typisk privathave beskrevet
således: »Ud mod vejen en lav knækflisemur med
bjergfyr og andet stedsegrønt. En stor carport
befæstet med betonfliser og en enkelt clematis op
ad carport-stolpen. Ud for havedøren en stor flise-
lagt terrasse med nogle hævede blomsterbede og
så ellers bambus og hjortetakstræer i græs¬

plænen.«
Den her viste typehushave markerer sig dels ved

en velafbalanceret proportionering og dels ved at
være en typisk og vellykket ramme for tidens
materialistiske livsform.

■ 1958. J. Arevad-Jacobsen: Garden in Århus
(above).
The Swedish inspiration became clearly apparent
with the publication in 1957 of Gunnar Martins-
sens »A Book about Gardens«.

In this garden plan from Århus, Arevad-Jacob¬
sen has been quick to adapt both the Swedish style
and its mode of presentation. It has been carried
out surely and sensitively.

The plan shows a return to formality, and is
characteristic of the time just before the era of the
standard house in the 60s.

■ 1962. Knud Christensen: A Standard House
Garden (below).
With the great boom of the 60s the chapter on

garden art in private gardens largely comes to an
end.

Garden architects become landscape architects
and, even though more private gardens are laid
out than ever before, the interest in their form and
content is at its lowest. In 1975 a typical private
garden was described thus: »Towards the road, a
low broken-tile wall with mountain pines and
other evergreens. A large carport surfaced with
concrete tiles, and a single clematis up against the
carport supports. Outside the garden door, a large
tiled terrace with some raised flower beds, with
bamboo and Rhus typhina in the lawn.«

The standard house garden shown here is
characterized partly by well-balanced proportions
and partly by providing a typical and succesful
settings for modern materialistic living.
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1966. C.Th. Sørensen: 39 haveplaner
I den mørke periode hvor man troede, at nu var det slut med den private
have, så dukkede den gamle mester op på ny og demonstrerede, hvad og
hvordan det skal gøres.

Med bogen »39 haveplaner, typiske haver til et typehus« fra Arkitektens
forlag 1966, tager C.Th. udgang i dagens virkelighed: typehuset, men
foregriber begivenhedernes gang ved at arbejde med et lille og beskedent
typehus.

Bogen er en eksplosion af visioner og forestillinger om, hvor indholdsrige
typehushaverne kunne være.

Nogle af eksemplerne er kun med mandsmod og (lid realisable, andre er
varianter over kendte klassiske »numre«, men hver og et - en inspiration.

De 39 haveplaner er tidløse, og at de skulle komme i 60'erne viser blot
C.Th. Sørensens evne til at være foran og formulere det nye, som uerkendt
trænger sig på i en given tid.

■ 1966. C. Th. Sørensen: 39 Garden Plans.

During the dark age when there was much talk about the end of the private
garden, the old master turned up again and demonstrated what was to be
done and how.

With the book »39 Garden Plans. Typical Gardens for a Standard House.«
from Arkitektens Forlag 1966, C. Th. Sørensen takes as his starting-point the
standard house of that time, but foreshadows the course of events by working
with a small and modest standard house.

This book is an explosion of ideas about how rich in content standard
house gardens could be. Some of the examples are only just about realizable;
others consist of variations on well-known classical »numbers«, but each and
every one is an inspiration.

The 39 garden plans are ageless; that they should appear in the 60s merely
illustrates C. Th. Sørensen's role as a pioneer able to formulate the new, as

yet unrecognized tendencies, in any given period.
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1965. Sven-Ingvar Andersson: Egen have i Sverige
Ud fra den samme genius og på samme tid som de
39 haveplaner blev denne have skabt.

Første gang man hørte om den var i tidsskriftet
»Arkitektens«s julenummer 1967, og siden har
Sven-Ingvar Andersson selv beskrevet den udfør¬
ligt og malerisk i »Landskap« 1976/8. Den svenske
inspiration kulminerede med denne have og med
SIA som professor i København.

Haven er en milepæl i havekunstens historie og
står så autentisk i kraft af kunstnerens bestandige
medleven.

Er den et varsel om, at den private havekunst
kun vil overleve i kunstnernes/arkitekternes egne

haver?

■ 1965. Sven-Ingvar Andersson: Own Garden in
Sweden.

This quite exceptional garden was created at the
same time as the 39 garden plans above.

The first time it was mentioned was in the
Christmas number of »Arkitekten« in 1967, and
since then Sven-Ingvar Andersson himself has
described it lyrically and in detail in »Landskap«
1976/8. The Swedish inspiration culminated with
this garden and with SIA as professor in
Copenhagen.

The garden forms a milestone in the history of
garden art, and appears authentic by virtue of the
artist's constant engagement.

Is this a warning that private garden art will
only survive in the artist's/architect's own

gardens?ftffW Af fit«"1

§®lsl
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1970. Annelise Bramsnæs: Egen gårdhave (øverst)
For at slutte dette studie i den private have mere jordnært og overkommeligt
vises her indretningen af en lille gård til et byggeforeningshus i København.

Der hviler en særlig poesi og stemning i dette uderum, helt forskelligt fra
60'ernes store udestue.

Eksemplet afspejler den ændrede holdning og livsform. Alt er mere beske¬
dent og engageret.

■ 1970. Annelise Bramsnæs: Own Atrium Garden (above). To conclude this
study of private gardens in a more down-to-earth and manageable fashion,
the furnishing of a small courtyard for a small building association house in
Copenhagen is shown here.

This exterior possesses an atmosphere and charm quite different from the
outdoor »rooms« of the 60s.

This example reflects a change in attitude and life-style. Everything is
more modest and committed.

Efterskrift

Efter en sådan gennemgang af 80 års have¬
planer er vi" måske ikke blevet ret meget
klogere.

Vi kan nok se fra de første planer til de
sidste, at man boede og levede anderledes i
1920'erne end i dag.

Vi kan også se, at materialer og plantevalg
har ændret sig, men det er svært at påvise
nogen forskel i sigtet med samtlige have¬
planer.

De stræber alle imod en harmoni mellem
form og indhold, de sigter alle imod »den
smukkeste have«.

De er mere eller mindre righoldige på
detaljer og oplevelser, og efter de allerførste
planer ser vi det akitektoniske princip og det
landskabelige princip anvendt i vekslende
blanding. Skulle man vægte de to holdnin¬
ger, vil jeg mene, at de geometriske former,
og dermed det formelle, har domineret.

Ofte har vi også kunnet se, at man med
disse klare former netop har tilstræbt en
romantisk oplevelse - f.eks. i Junihaven.

Skulle man endelig efterrationalisere, så er
det måske ikke så underligt, at geometrien er
fremherskende i netop de forholdsvis små
haver, vi har set.

En have er stadig en have, selv efter flere
tusind års udvikling, og det er stadig et sted,
hvor vi sætter orden på naturen og derfor
planter i lige rækker.

Andreas Bruun, landskabsarkitekt m.d.l.
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Boligbebyggelsens friarealer
Af Ib Asger Olsen

1L11 I I I I IL1fl+>T-7Tl

Fra baggård til friareal med egenværdi, 1920
Boligbehovet i de hastigt voksende industri¬
byer i sidste halvdel af 1800-tallet var over¬
ladt til små private byggeforetagender at lø¬
se, og det blev som bekendt klaret på en util¬
fredsstillende måde, både socialt, hygiejnisk
og funktionelt.

Brokvartererne i København er eksempler
på denne epoke med høj bygningsudnyttelse
af grundarealet og med de små ubebyggede
arealer som restarealer - baggårde uden
status.

Disse baggårde har manglet lys og frisk
luft og ikke fungeret særlig tilfredsstillende
som boligens friareal.

En grund til den manglende staus var for¬
uden pladsnøden, at gaden fra barokkens tid
var det offentlige rum, hvor man mødtes og
hvortil de udadvendte rum i boligen vendte.
I Middelalderen var forholdet det omvendte
med gården som det vigtige offentlige rum.

Boligbehovet kunne imidlertid ikke løses
ad privatkapitalistisk vej. Omkring år 1900
manglede-der boliger, både til en nødvendig
lav pris og af en ordentlig kvalitet, og selv om
det offentlige på forskellig måde med lovgiv¬
ning og bedre lånemuligheder trådte til,
hjalp det ikke stort.

Først efter 1. verdenskrig, med socialde¬
mokraternes stigende styrke, trak de økono¬
miske, politiske og bybygningsmæssige kræf¬
ter i samme retning, f.eks. med offentlige
jordkøb, Statsboligfonden af 1922, boligstu¬
dier og socialt engagerede arkitekter, og vi
far de store karreer, der omkranser grønne
friarealer med lys og luft. Gården får igen
status og tillægges en egen værdi. 2

I bebyggelser som Classens have fra 1925
og Solgården fra 1931 får gården så meget
status, at dagligstue og indgange er vendt
mod gården.

Friarealer ved boligkarreer var et nyt ar¬
bejdsområde for havearkitekter, og de blev
som det første store anlæg - Hornbækhus -

udformet som fine haveanlæg, beskyttet af
hegn mod leg og boldspil.

Det var borgerskabets finpark, der blev
brugt som model. Den opfattelse er blevet
hængende mange steder hos viceværter og
andre, der administrerer friarealer.

Derfor kan man sige, at den brugsmæssige
forbedring i forhold til de skumle baggårde
ikke umiddelbart var til gavn for alle grup¬
per, men gården eller friarealet havde fået en
status - en egenværdi - og indholdet kunne
derfor udvikles, hvad det også blev.

Efterhånden åbnedes karreerne for at få
mere sol ind i gården og omkring 1930 får vi
som en akcept af den rationalistiske (funktio¬
nalistiske) byplanlægning de første stokbe-
byggelser, med Blidahparken og Ryparken i
1932, hvor friarealet, endnu som et ret fint
haveareal, breder sig ud omkring blokkene. 4
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Hornbækhus (1,2) fra 1923 (Kay Fisker) med G.N.Brandt som havearkitekt
er det første eksempel, hvor gården får status som have med egenværdi.

I Solgården 3, 4)fra 1931 (Henning Hansen) med C.Th.Sørensen som
havearkitekt har gården fået så stor værdi, at indgangene er placeret der.

I Blidahparken (5, 6) (Ivar Bentsen m.fl.) og Ryparken (7,8) (Edvard
Heiberg) fra omkring 1932, begge med C.Th. Sørensen som havearkitekt, er
friarealet blevet et omsluttende haveareal, der giver lys og luft omkring de
fritliggende stokke.

■ Hornbækhus (1,2) from 1923 with G.N.Brandt as landscape architect is
the first example of a courtyard recieving the status of a garden on its own
merits. At Solgården (3, 4) from 1931 with C.Th. Sørensen as landscape
architect, the courtyard has been given so great a value that the entrances are

placed there.
At Blidahparken (5, 6) and Ryparken (7, 8) from about 1932, both with

C.Th.Sørensen as landscape architect, the open space has become an encom¬

passing landscape scheme giving light and air around the detached blocks.
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Fra prydhave til alsidigt brugsareal, 1930-
De første friarealer i storkarreerne blev ud¬
formet som fine haver i lighed med de offent¬
lige finparker, beregnet til stille ophold og
æstetisk nydelse.

Men fra omkring 1930 blev friarealerne
genstand for en nøjere vurdering i lighed
med analyserne af boligfunktionerne.

De mange velfungerende boligbebyggelser
fra 30'erne skyldes ikke mindst, at de er
planlagt ud fra en stor interesse overfor fri¬
arealernes funktion og sammenhæng med
boligerne.

Den nuancerede opfattelse af friarealerne
skyldtes især C. Th. Sørensen, hvis syns¬
punkt var, at når man nu af forskellige grun¬
de var nødt til at stuve folk tæt sammen i lag
i storbyer, så måtte friarealerne så godt det
var muligt, have samme »næringsværdi«
som de biotoper eller landskabselementer,
der fandtes i det åbne land, hvortil de fleste
mennesker havde en eller anden nær tilknyt¬
ning - skoven, lunden, krattet, engen, bak¬
ken, vandet og sandet.

Lagde man dertil gaden og torvet som be¬
fæstede arealer, samt en lille afgrænset blom- 1
sterhave, ville langt de fleste lege og funktio¬
ner kunne ske et eller andet sted i bebyggel¬
sen. Rekreationsbehovene for de forskellige
aldersgrupper kunne altså i vid udstrækning
tilgodeses, når blot man sikrede etableringen
af disse almindelige landskabselementer,
selv i begrænset størrelse.

Til denne differentiering af friarealet hørte
også skrammellegepladsen, hvor børn mere
eller mindre uden hjælp fra voksne kunne
gøre sig fortrolig med forskellige materialer
og brug af værktøj. Skrammellegepladsen
var en kompensation, men jo mere speciali¬
seret de voksnes verden er blevet, jo vigtigere
er disse fristeder for udvikling af fantasi og
opnåelse af praktiske erfaringer blevet.

Selv om differentieringen i de forskellige 2
landskabselementer var en udpræget ratio¬
nalistisk angrebsmåde, var det en vældig for¬
nyende opfattelse af friarealet, og den har
haft indflydelse på mange bebyggelsesplaner
siden.

Det forhold, at der kan arbejdes med land¬
skabselementer som det fysiske udtryk for
forskellige behov, er frigørende i den rumlige
bearbejdning.

Et grundlæggende problem i forbindelse
med brugen af de potentielt brugbare fri¬
arealer var og er imidlertid stadig, at beboer¬
ne sjældent er involveret i planlægningen og
forvaltningen af arealerne, og det begrænser
mulighederne for et engageret forhold til fri¬
arealerne.

Klokkergården (1, 2, 3, 4) fra 1939 (Povl
Baumann) med C. Th. Sørensen som havearkitekt
er et karakteristisk eksempel på det differentierede
friareal fra 30'rne med mulighed for alsidig brug.

■ Klokkergården (1, 2, 3,' 4) from 1939 with C.
Th.Sørensen as landscape architect is a characteri¬
stic example of the differentiated open space in the
1930's with many possible uses. 4
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Udformningen af funktionelle og differentierede friarealer mellem boligblok¬
kene var det nye arbejde for havearkitekter i 30'rne og 40'rne. Fortunbyen (5,
6) i Lyngby fra sidst i 40'rne med Georg Boye som havearkitekt er et typisk
eksempel fra perioden.

Tingbjerg, (7, 8, 9) som Steen Eiler Rasmussen og C. Th. Sørensen arbejde¬
de med fra 1943 er også karakteristisk. Gaden er f.eks. inddraget som
landskabselement foruden de mere naturprægede landskabstyper, og skram¬
mellegepladsen er blevet en akcepteret funktion.

■ The design of functional and differentiated open spaces between housing
blocks was new work for landscape architects in the 1930's and 1940's.
Fortunbyen (5, 6) in Lyngby, from the late 1940's, with Georg Boye as
landscape architect, is a typical example from the period.

Tingbjerg, (7, 8, 9) which Steen Eiler Rasmussen and C.Th. Sørensen
worked on from 1943 is also characteristic. The street, for example, is
included as a landscape element in addition to the more natural landscape
types and the adventure playground has become an accepted function.
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Højstrupparken (1, 2) i Odense fra 1948 med
C.Th. Sørensen som havearkitekt og DAB som

bygherre er et eksempel på den betydning, som
friarealet fik i 50'erne som styrende element for
bebyggelsens udformning.

Etagehusene er opført omkring en stor grøn¬

ning, der er tilplantet som en egelund. Udform¬
ningen er noget eksklusiv i forhold til behovet for
andre landskabstyper, der blev beskrevet i 30'rne
som nødvendige i boligbebyggelser.

Fra mellemrum til friarealstruktur, 1950
Friarealet eller mellemrummet mellem hu¬
sene fik op gennem 30-erne og 40-erne status
som nødvendigt og ønskeligt rekreationsom¬
råde, og det blev efterhånden en planlæg-
ningsfaktor på linie med trafik og service.

Som understregning af friarealernes be¬
tydning indførtes i denne periode på bygge-
ansøgningsskemaerne en rubrik for omkost¬
ninger til havearkitekt på linie med arkitekt
og ingeniør.

Med den fortsatte tilflytning til byerne og
boligbebyggelsens udbredelse til forstads¬
kommunerne, hvor bebyggelsesprocenten ik¬
ke måtte være over 40, blev friarealet endog
ofte det styrende og struktuerende element i
bebyggelsen.

Der blev arbejdet med et friarealhierarki,
som kan illustreres med Søndergårdsparken,
hvor friarealet forgrener sig fra den store
fælled, der sammenbinder bebyggelsens for¬
skellige dele, via mindre grønninger ned til
den enkelte bolighave.

Grønne »bløde« friarealer blev altså det
strukturerende og sammenbindende element
i 50-ernes parkbebyggelser. Årsagen var, for¬
uden de begrænsede økonomiske midler efter
krigen, også den arkitektopfattelse, at frede¬
lige grønne omgivelser var ideelle for famili¬
ens rekreation.

Bebyggelserne var beskedne i udtryk og
størrelse - fra 100 til 300 boliger, og de var

præget af den humanistiske bybygningsideo-
logi, som siden 20-erne og 30-erne var karak¬
teristisk for Danmark.

Her kom det differentierede friareal til fuld
udfoldelse. Anlægsteknikken var endnu den
gartneriske med stor omsorg for eksisterende
bevoksninger og planternes vækstmulighe¬
der. Maskinparken var endnu af begrænset
størrelse og kunne derfor ikke forårsage de
store ødelæggelser af jordstrukturen, som
bliver tilfældet senere.

Selv om bilparkens vækst i 60-erne og 70-
erne har gjort et vist indhug i de »bløde«
friarealer fra 50-erne, så fremtræder de i dag
generelt som frodige, veludviklede parkbe¬
byggelser, meget eftertragtet som bosteder.

1

■ Højstrupparken (1, 2) in Odense from 1948,
with C. Th. Sørensen as landscape architect, is an

example which shows the importance given to
open spaces in the 1950's as a governing element
for building design. The housing blocks are built
around a large green which is planted as an oak
copse. The design is exclusive compared to other

■ landscape types, which were described as being
necessary in residential building, in the 1930's.

' •- •>" *■ '
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Søndergårdsparken (4, 5, 6) fra 1950 med DAB
som bygherre, Hoff og Windinge som arkitekter og
Aksel Andersen som havearkitekt viser også, hvor¬
dan friarealet fik status i bebyggelsesplanlægnin¬
gen. Der er tale om et hierarkisk opbygget friareal,
der giver mulighed for forskellige aktivitetsformer
fra ophold til boldspil.

Bellahøj (7, 8) fra begyndelsen af 1950'erne,
igen med C. Th. Sørensen som havearkitekt var

det første eksempel på en .højhusbebyggelse. Her
har det eksisterende landskab med gården Bella¬
høj og den tilhørende park været strukturgivende
for bebyggelsesplanen. Mellem punkthusene er
der plantet askelunde, der i dag på en god måde
beskytter og udfylder rummet mellem de høje
huse.

■ Søndergårdsparken (4, 5, 6) from 1950, with
DAB as client, Hoff and Windinge as Architects
and Aksel Andersen as landscape architect, also
shows how open space considerations gained sta¬
tus in development planning. The open space is
built up on a structural hierarchy providing for a

variety of activities ranging from outdoor living to
ball games.

Bellahøj (7, 8) from the beginning of the 1950's,
again with C.Th. Sørensen as landscape architect,
was the first example of a multi-story residential
development. Here, the existing landscape, Bel¬
lahøj estate and the accompanying park, have
been essential structural elements for the develop¬
ment. Ash groves have been planted between the
tower blocks which, today, protect and occupy
this space in a positive way.



Fra parkmiljø til urbant miljø, 1960
Omkring 1960 var de økonomiske ressourcer
og det industrialiserede byggeri så udviklet,
at de store montageplaner med op til 2-3000
boliger kunne bygges. Hedegården i Balle¬
rup, Albertslund syd, Høje Gladsaxe, Is¬
højplanen og Brøndby Strand i Køben¬
havnsområdet, Gjellerupplanen ved Århus
og Voldsmoseplanen i Odense er eksempler
på disse storbyggerier, og i mange provins¬
byer rullede Sønderjyllandsplanen frem med
mindre, men ganske ens bebyggelsesenhe-
der, uanset lokalitetens særpræg. Det var
ikke ualmindeligt, at der blev lavet bebyggel¬
sesplaner uden et nærmere studium af stedet
og dets omgivelser. Det var virkelig planlæg¬
ning fra oven.

Den efterhånden store og voksende bil¬
park medførte krav om udstrakte befæstede
arealer, og da der samtidig skete en ændring
i arkitektopfattelsen af det gode miljø - fra
boligen i grønne omgivelser til boligen i by¬
mæssige omgivelser - som udtryk for arkitek¬
tens tilpasningsevne - tilstræbte man at gøre
de nye boligområder meget urbane i frem¬
trædelsesformen uden egentlig at ændre bo¬
ligen eller dens forhold til omgivelserne.
Bygninger, udhuse, mure og fliser blev brugt
til det yderste for.at skabe bymæssighed,
uanset befolkningstæthed og manglen i øv¬
rigt på de mangeartede funktioner og variati¬
oner, der gør en by.

Epokens arkitekter var mere optaget af
form end af indhold.

Det ønskede bymæssige udtryk medførte
en negligering af landskabet og de økologiske
forhold.

Man betragtede det eksisterende landskab
som uvæsentligt — som noget der kunne for¬
andres og udvikles efter behag.

Det gav selvfølgelig overraskelser, når
plantevæksten udeblev eller blev mangel¬
fuldt udviklet på dybe afgravningsarealer i
blåler eller på de komprimerede pladser.
Den manglende brug af økologisk viden i
bebyggelsesplanfasen stod ofte i paradoksal
modsætning til den omhu og økonomiske
satsning, der blev friarealernes udformning
til del.

De blev generelt meget omhyggeligt udfor¬
met i formel sammenhæng med de tilstøden¬
de bygningers modullinier.

Begrebet flisearkitekt opstod i denne pe¬
riode. Denne udformningsperfektionisme el¬
ler overfortolkning af opgaven viser mange
steder hulheden i den postulerede urbanitet.

Et andet problem er, at mange af disse
stærkt detaillerede, men »glatte« bebyggel¬
ser er vanskelige at påvirke og ændre. De er
med et citat afJørgen Sestoft blevet »udfol-
delsesbetingede« i stedet for »udfoldelsesbe-
friende«.

Albertslund Syd, (1, 2, 3, 4), opført 1963-68,
indeholder ca. 2000 boliger. Bebyggelsen er hierar¬
kisk opbygget med urbane fodgængerforbindelser
fra de små gårdhustorve til hovedstrøget langs
kanalen.

Bebyggelsen er et resultat af et teamarbejde
mellem byplanlæggere, bygningsarkitekter og
landskabsarkitekter.

■ Albertslund South (1, 2, 3, 4) built between
1963 and 1968 comprises approx. 2000 dwellings.
The development is hierarchically planned with
elegant footpath connections from the small court¬
yard house to the main street along the canal.

The development is a result of teamwork be¬
tween town planners, architects and landscape
architects.

Albertslund Syd, boligbebyggelse. Landskabsarki¬
tekt Ole Nørgård.

■ Albertslund South, residential development.
Landscape architect Ole Nørgård.

-ni
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Ådalsparken (5, 6) fra sidst i 60'erne med Sven-Ingvar Andersson og Andreas
Bruun som landskabsarkitekter viser i forhold til Albertslund, hvor stor

forskel, der var mellem 60'ernes store byggerier. De tre kæmpeblokke medfør¬
te mellemrum, der var vanskelige at behandle, og der blev forsøgt med en
meget fri rumlig udformning.

Brøndbystrand (7, 8, 9) fra 1971 med ca.3000 boliger i en kompleks
bebyggelsesplan er epokens sidste kraftopbud. På trods af variation og
opfindsomhed har områdets størrelse virket afskrækkende. Morten Klint og
Knud Lund Sørensen har været landskabsarkitekter.

■ Ådalsparken (5, 6) from the late 60's with Sven-Ingvar Andersson and
Andreas Bruun as landscape architects. The three huge blocks created space
which was difficult to deal with and a very free special design was attempted.

Brøndbystrand (7, 8, 9) from 1971 comprising approx. 3000 dwellings in a

complex development plan, is the last tour de force of the epoch. Despite
variation and imagination, the sheer size of the area is forbidding. Morten
Klint and Knud Lund-Sørensen were the landscape architects.
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Fra anonymt miljø til fælles miljø?, 1970 -

60-ernes rationalistiske boligproduktion med
en addition af hundredvis af ensartede priva¬
te boligceller, f.eks. Sønderjyllandsplanen
gav en reaktion, også blandt arkitekter.

Dels kunne byggefirmaerne næsten selv
klare additionen i projekteringen, og dels fik
mange arkitekter skrupler over det manglen¬
de hensyn til landskab og lokalitet og til bru¬
gernes manglende muligheder for at bruge
og identificere sig med de anonyme boliger
og bebyggelser.

De enkelte boliger var f.eks. næsten helt
aflukkede mod de andre og omverdenen.
Omkring 1960 var det sædvane, at småhus¬
bebyggelser blev opført med toiletvindue
som den eneste åbning mod det offentlige
rum.

Sidst i 60-erne blev der forskellige steder,
støttet af sociologer og psykologer, der imø¬
deså problemer med de monotone kæmpebe¬
byggelser, gjort forsøg på at organisere bolig¬
erne på en anden måde end hidtil for at give
bedre brugsmuligheder og kontaktmulighe¬
der. Gullestrup ved Herning fra 1968, hvor
også det lokale landskab blev inddraget som
en væsentlig faktor i udformningen, Farum
Midtpunkt fra 1971 og Galgebakken fra 1974
var sådanne fællesskabsorienterede bebyg¬
gelser, som var mulige inden for det beståen¬
des rammer med den totale adskillelse af ar¬

kitekt og bruger.
Friarealerne blev her i højere grad end ved

det rationalistiske byggeri, integreret med
boligerne og opdelt i private, halvprivate og
offentlige arealer.

Brugerindflydelse under projekteringen
var kun forsøgt med enkelte halvkollektive
bebyggelser for eksperimenterende akademi¬
kere, f.eks. Sættedammen.

Først med Tinggården i Herfølge med før¬
ste etape opført i 1979 som et eksperiment
under SBI blev det forsøgt under et normalt
boligselskab at inddrage de kommende bru¬
gere og give bebyggelse en udformning, der
havde som mål at åbne og supplere de priva¬
te boliger med fælleshuse og fællesarealer.
Forsøget er meget vellykket med god sam¬
menhæng mellem boliger og friarealer, der
virkelig bruges. Beboerne tager respektløst
hele arealet i besiddelse, og dette skræmmer
tilsyneladende boligselskaber og kommuner,
idet Tinggården ikke er blevet begyndelsen
til et skred i måden at bo på. Tinggården er
blevet indkapslet netop som et eksperiment.

Forbedring af ældre boligbebyggelser ved
gårdsaneringer og gårdsammenlægninger
som det voksende arbejdsområde gennem
70-erne - kan umiddelbart sammenlignes
med tendenserne, der supplerer det private
med noget fælles. De fleste løsninger synes
dog ikke at fungere særlig godt, og en forkla¬
ring kan være, at mange udførte gårdsane¬
ringer, f.eks. i Københavns kommune reelt
er udført på den offentlige administrations
betingelser uden den nødvendige kobling til
individet, som f.eks. er gjort i en bebyggelse
som Tinggården.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt m.d.l., videnska¬
belig assistent på Landskabslaboratoriet, KA.

Gullestrupplanen (1, 2, 3) ved Herning, er resulta¬
tet af en idékonkurrence i 1965, som blev vundet af
et team, bestående af Peter Bredsdorffs tegnestue
(byplan), Anders Nyvig A/S (trafik), Sven-Ingvar
Andersson (landskab) og Erik Høegh (sociologi).
Boliger for Herning Andelsboligforening blev ud¬
formet af Jydsk arkitektkontor i Herning. Ideen
var at organisere boliger og servicefuntioner på en
mide, der muliggjorde større fællesskab. Boliger¬
ne skulle bestå af forskellige boligtyper samlet i
klynger med f.eks. køkkener orienteret mod hinan¬
den og alle indgange vendt mod fællesarealet.
1. bydel opført i 1972. Beboerudskiftning vanske¬
liggør fællesskabets etablering.

■ Gullestrupplanen (1, 2, 3) near Herning is the
result of an competition held in 1965 and won by a
team comprising Peter Bredsdorffs drawing-office
(town plan), Anders Nyvig A/S (traffic), Sven-
Ingvar Andersson (landscape) and Erik Høegh
(sociology). The houses, for Herning Cooperative
Building Society, were designed by Jutland Archi¬
tects' Office in Herning.

The idea was to organise the dwellings and
service functions so that a greater fellowship could
be achieved. The development consisted different
dwelling types, gathered in clusters, with, for ex¬

ample, kitchens facing each other and all entran¬
ces leading towards the communal open space.
The first phase was built in 1972. Resident chan¬
ges make the fellowship difficult to establish.
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Galgebakken (4, 5, 6) fra 1974 (Storgård, Ørum Nielsen, Markussen) med
Jørgen Vesterholt som landskabsarkitekt er bygget op om fælles boligstræder,
hvortil husene åbner sig. Stræderne er udformet, så beboerne kan præge de
præcise rammer.

Tinggården (7, 8) fra 1979, opført af »Vandkunsten« i samarbejde med
kommende beboere. Bebyggelsen har fra starten virket beboet og frigørende i
udtrykket, hvilket skyldes en indre sammenhæng - ikke designet - mellem
friareal og bygninger.

■ Galgebakken (4, 5, 6) from 1974 (Storgård, Ørum Nielsen, Markussen)
with Jørgen Vesterholt as landscape architect is built up around communal
residential streets. The houses face the street which is designed so that the
residents can influence the final framework.

Tinggården (7, 8) from 1979, built by »Vandkunsten« in collaboration with
future residents. Right from the start, the development has given the impres¬
sion of being lived in, which is the result of an internal coherence - not
designed - between the open space and the buildings.

6 8
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Universitetsparken i Århus.
■ The University Park in Å

De store offentlige opgaver
Af Jørgen Vesterholt

Man vægrer sig ved at graduere kunstneriske
opgaver efter størrelse. Her skal ikke søges
nogen definition af, hvornår en opgave er
stor af dimensioner, for det ville kunne kaste
et falsk lys over det kunstneriske arbejdes
egentlige berettigelse, kvaliteten.

Men lad os alligevel karakterisere de stør¬
ste offentlige opgaver som nogen der har en
betydelig udstrækning i tid, både under til¬
blivelse og brug. Sammen med en anden
størrelse nemlig antallet af involverede per¬
soner, politiske instanser, myndigheder og
hvad man nu kan opgøre persongalleriet og
dets hierarkier i, er det disse faktorer der
mest af alt bidrager til kompleksiteten af de
offentlige opgaver.

I tidligere tider løste man store opgaver i
en forbavsende enkel arbejdsgang. Opgave¬
stilleren, nationen, samfundet, var oftest per¬
sonificeret i monarken eller hans minister,
som direkte og med misundelsesværdig effek¬
tivitet lod intentionerne realisere gennem en
enkelt kunstner. Der må have været det store

vingesus i sådanne kreative konstellationer.
Man føler tit, at inspirationen til de store
parker og byanlæg var skærpet til det ypper¬
ste netop af den direkte, viljestærke kontakt
mellem disse fa parter. Meget blev til i en
gensidig raptus, ialfald på tegnebordet. Ud¬

førelsen derimod kunne strække sig over ge¬
nerationer, og gik vel derved stærkt ind i
tradition og håndværksmæssig formåen. En
ikke uvæsentlig kulturel virkning af offentlig
anlægsvirksomhed.

I dag forholder det sig for så vidt omvendt.
Planlægningen og projekteringen er præget
af langvarige om ikke grundige politiske
overvejelser, mens teknologien tillader en
hurtig anlægsproces. Mange nye anlæg vok¬
ser ikke så smukt ind i landskabet som de

gamle, de er kolossale, uorganiske og har en
tendens til at forblive fremmedlegemer,
hvorimod tidligere tiders anlæg integreredes
i landskabet, ja, blev selve landskabet.

Siden 1950 er der bygget mere i dette land
end gennem hele landets historie før dette
tidspunkt. Et samlet landområde på størrel¬
se med Fyn er inddraget til byformål. Tusind
km motorveje er anlagt gennem landskabet,
og færdselsskilte og lysmaster er blevet talri¬
gere end vejtræerne.

Udviklingen har forvandlet landet. Vi har
næppe nået at besinde os på det, og vi har
ialfald ikke kunnet nå at forudse de mange

praktiske, æstetiske og miljømæssige proble¬
mer, som ville have været emner for planlæg¬
ning og formning i menneskets interesse, blot
man havde kunnet samordne.

Det er å propos at kaste et blik et par
hundrede år tilbage, til de store reformers
tid, som også forandrede landskabet, vel at
mærke på en måde, som skabte selve det
kulturlandskab, vi kender i dag. Det var også
planlagt, og det var gennemtænkt.

Generalveicommissionen udkastede pla¬
nen om de retlinede kongeveje med alléerne,
landboreformerne medførte udskiftningen,
og de beplantede markhegn, skovfredningen
gjorde skovene til faste voluminer med kraf¬
tige rumlige grænser i landskabet.

Vi fik kommunikation, forbedret produk¬
tion og ressourcebeskyttelse - og et landskab
som på funktionel basis iscenesatte vore op¬
levelser. De lige linier tegnede yndefulde ter¬
rænprofiler. At vi ikke har kunnet glemme
det maleriske overdrev hænger nok sammen
med, at det blev skønhedsideal for den finere
portion, det stiliserede græsningslandskab i
den romantiske have. Den lige linie var den
oplyste enevældes emblem, som her alfader¬
ligt hæftedes på det danske landskab, sym¬
bolet på orden, retfærdighed og, med oplys¬
ningstidens logik, skønhed. Man gjorde Vi-
truvius' ord om stabilitet, brugbarhed og
skønhed til motto for statens anlægsvirk¬
somhed.
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Universiteter
Det er et lykkeligt tilfælde, at Århus Univer¬
sitet skulle blive det første store offentlige
anlæg, der blev skabt i moderne demokratisk
ånd, et festligt og dog uhøjtideligt forbillede
for en række kulturinstitutioner i den følgen¬
de menneskealder. Som alle forbilleder stu¬

deret uden at blive helt forstået endsige over¬
gået.

Det er vel også et tilfælde, at konkurrencen
netop havde været afholdt i 1931 kort før vor
forening blev grundlagt. Eller måske er der
en indre sammenhæng: med dette arbejde
styrkedes landskabsarkitekternes bevidsthed
om deres integrerende del i den arkitektoni¬
ske skabelsesproces. Det skulle manifesteres
gennem en faglig organisation.

Uanset sammenhænge kan vi glæde os
over det lys, som Århus Universitet kom til
at kaste over eftertiden trods krise, krigstrus¬
sel og ressourceknaphed.

Det var vist ikke noget tilfælde, at disse
fremragende arkitekter fandt hinanden, Fi¬
sker, Møller,StegmannogSørensen.FraC.Th.
Sørensen har vi hans beskedne fremstilling af
sagens forløb, men til gengæld C.F. Møllers
uforbeholdne fremhævelse af Sørensens be¬

tydningsfulde part i dette holdarbejde.
På tværs af konkurrenceprogrammets be¬

stemmelser om at fylde terrænet op af hen¬
syn til en tværgade, anviste konkurrencefor¬
slaget hvordan denne karakterfulde terræn¬
kløft kunne blive samlende for det voksende

anlæg af fritliggende bygninger. At forslaget
blev foretrukket trods denne fripostighed, er
en bekræftelse af, hvor overbevisende idéen
er. For os andre er det en inspirerende for¬
maning om at søge det enkle i det sammen¬
satte, og for det offentlige en henstilling om
at undgå forudfattede bindinger og lade alle
aspekter belyse fordomsfrit.

Når Århus Universitet igennem 50 års
fortsat byggeri har kunnet bevare sin helhed,
så skyldes det ikke mindst den stærke sam¬
lende landskabsidé. Som alt hvad C. Th. Sø¬
rensen skabte forener det barokkens rumsans

og klassikkens enkelhed med en tidløs fabu¬
lerende fordomsfrihed. Det var et arbejde,
han blev ved at holde meget af trods mange
fortrædeligheder med en bedrevidende
stadsgartner.

Det hed i den oprindelige betænkning fra
undervisningsministeriet, at universitetet
skulle være et kollegieuniversitet, som burde
være en »lokalt sammensluttet verden for

sig, hvor studenter og professorer bor sam¬
men og fører et dagligt samliv«, og at bebyg¬
gelsen skulle være »samlet, men dog land¬
skabelig fri og smuk«. Det er konturerne af
en bevidst kulturpolitik, der her ridses op.
Intentionerne blev efterlevet på overbevisen¬
de måde, og vi kan vel kreditere arkitekterne
for den almenpædagogiske idé at åbne uni¬
versitetsparken som en park for alle, en lege¬
plads for børn som det naturligste af alt.
Bygningerne slutter sig imod de omgivende

Århus Universitet.
■ Århus University.
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gader med den smukkest tænkelige og mest
indbydende front. Et stykke urban arkitek¬
tur, som er alt for upåagtet. Indadtil omslut¬
ter bygningerne en morænekløft med en bæk
i dalfuren. Den snoede faldlinie pauserer
smukt i to guddommelige vandspejl (skabt af
C.Th.). Et landskab i byen, stiliseret som en
klassisk lund. Desværre er de smukke ege¬
træer nu for talrige til at vise det tilsigtede
samspil mellem husenes lyse prismer og den
bløde grønne terrænform.

På toppen ligger det store auditorium med
universitetets udtryksfulde vindue mod byen
og verden. Nedenfor er formet, næsten
komplementært, et lydhørt amfiteater. Det
er nok ikke ment symbolsk, men man opfat¬
ter det som en mesterlig gestus. Et mønster
på samarbejde.

Hele denne levende komposition rummer

på samme tid ophøjethed og jævnhed og ud¬
trykker dermed en jysk vilje til selvstændigt
akademisk liv. Her er ikke tale om afhængig¬
hed af forbilleder men om et originalt stor¬
værk.

Danmarks Tekniske Højskole og Odense
Universitet er præget af de stærkt expansive
tendender inden for forskning og uddannelse
i 1960'erne. Hensynet til flexibilitet og udvi¬
delsesmuligheder fører nu til store, flade
byggegrunde. Bygningernes udstrækning og
montagebyggeriet af standardiserede enhe¬
der medfører yderligere en vidtgående plane¬
ring af byggeplateauerne med støttemure el-
lerjordskrænter imod det omgivende terræn.
Den almindelige motorisering nødvendiggør
store parkeringsarealer og en focusering, ja
næsten en fixering til trafiksystemets struk¬
tur og kapacitet.

De trafikale problemer rummer i sig selv
en række indre modsætninger mellem bilen,
bussen, cyklen og fodgængeren, mellem af¬
standskriterier, sikkerhed og kapacitet, og
man bliver i offentlige opgaver tit præsente¬
ret for en uigenkaldelig forpriotering af et
perfektibelt trafiksystem uden hensyn til den
følgende opgaveløsnings nuancerede krav til
menneskeligt samkvem, in casu et inspire¬
rende pædagogisk og forskningsmæssigt
klima.

Med umiskendeligt forbillede i amerikan¬
ske trafikforhold løb man den risiko at indfø¬
re en vis »sameness«, en identitetsløshed
som far det samme townscape ud afgræsplæ¬
neindustri, kontorbyggeri eller forstadskvar¬
ter i almindelighed. Det er svært at komme
bagefter disse trafikeksperter, som har ens¬
rettet alt.

I denne henseende er der grund til at
drage sammenligning mellem Århus, Lund¬
tofte og Odense af typologiske grunde men
med henblik på de landskabelige forhold i
særdeleshed. Af frygt for at lide Århus Uni¬
versitets arealnød på ca. 30 ha, erhvervede
man til de nye læreanstalter 200 til 400 ha.

Med de øvrige parametre er der hermed et
radikalt ændret forhold til landskab og indre
miljø. Den visuelle anskuelighed som skabes
ved Århus Universitets terrænmæssige og
bygningsmæssige proportioner opnås ikke
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Danmarks Tekniske

Højskole, landskabsar¬
kitekter Edith og Ole
Nørgård. Øverst: Støt¬
temure for terræn-

spring. Midten: Ho¬
vedaksen. Nederst: In¬

geniørakademiets
græshave.

■ The Technical Uni¬

versity ofDenmark,
landscape architects
Edith and Ole Nør¬

gård. Top: Supporting
wall for terrain spring.
Middle: Main axis.

Bottom: The Enginee¬
ring Academy's grass

garden.
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med spredte, lave bygninger på fladt terræn
af den tidobbelte udstrækning.

Danmarks Tekniske Højskole på Lundtof¬
tesletten blev planlagt i slutningen af halv¬
tredserne og var stort set opført inden ver¬
denskrisen satte ind. Planskemaet er ratio¬

nelt, et aksekors som danner fire kvadranter,
een for hver studieretning. Det blev land¬
skabsarkitektens opgave at skabe visuelle ho¬
vedtræk og identificerbare områder i dette
udstrakte kompleks. Edith og Ole Nørgård
løste problemerne ved at betone hovedaksen
som en karakterfuld, bred avenue. Et kraftigt
skovbælte formidler overgangen til omgivel¬
serne på smukkeste måde. De enkelte insti¬
tutters friarealer blev individualiseret gen¬
nem arkitektonisk behandling uden at træ¬
artsvalget blev en ukarakteristisk blanding.
De indre gårdhaver har varierende udform¬
ning. Ingeniørakademiets græshave og cen¬
trets store gård er havekunst af højeste
klasse.

Odense Universitet blev planlagt i tresser¬
ne og gennemført i det følgende tiår. Pro¬
grammet undergik store ændringer siden den
interskandinaviske konkurrence i 1966. Op¬
rindeligt omfattede universitetscentret et
agronom- og veterinærfakultet, som med for¬
søgsmarker og dyrefolde ville have tilført
marklandskabet en levende variation. Der
var lagt op til et universitet som en by i
landskabet. Derimod ønskede man ingen iso¬
lation af studenterne i kollegier, de skulle
assimileres i bybefolkningen.

De opstillede ønsker om studieretninger¬
nes integration, om hensynet til specielt
forskningens dynamik og trafikarternes diffe¬
rentiering blev realiseret i førstepræmiepro¬
jektet med en vellykket koincidens. Det store
sammenhængende bygningsanlæg blev trafi¬
keret fra en central hovedåre med kørende
trafik og parkering i en underetage, fodgæn¬
gerforbindelser og centerfunktioner i en

parterreetage og studierum herover. Med
parkering i underetagen opnåede man en
forkortelse af gangafstande og en friholdelse
af yderfacaderne til udvidelser.

Desværre måtte den overdækkede parke¬
ring falde for sparekniven. Parkeringsplad¬
serne er herefter udlagt mellem byggeriet og
landskabet. Men landskabsarkitektens idé
om robuste og stabile landskabsfronter i en

passende skala er fastholdt. Jordvolde og
velbevarede skovbryn indordner det store
kompleks i landskabet, som danner en sti¬
mulerende ramme om helheden.

Der har været ironiseret over den akade¬
miske isolation, der synes udtrykt i anlæg¬
gets beliggenhed. Langsigtede kulturpoliti¬
ske beslutninger vil altid kunne kritiseres af
skiftende opnioner, som ikke har noget an¬
svar for at vurdere forudsætningerne i sam¬

menligning med de alternative konsekven¬
ser. Offentlige opgaver har måske deres
achilleshæl i anlægstiden mere end i deres
størrelse, men for så vidt universiteterne an¬

går, har man nu gennemført en ret konse¬
kvent rendyrkning af typer, som blev til efter
forudgående erfaringer og som vil kunne ska¬
be nye.

Odense Universitet, landskabsarkitekt Jørgen Ve-
sterholt.

Øverst: Universitetet ligger i et fladt landskab
karakteriseret af velbevarede skovbryn.
Midten: Gårdhave med vedbendklædte skærme.
Nederst: en af universitetets centralgårde, anlagt
på dæk over centervejen.

■ Odense University, landscape architect Jørgen
Vesterholt.

Top: The University lies in a flat landscape cha¬
racterised by well-preserved forest edges.
Middle: Courtyard garden with ivy covered
screens.

Bottom: One of the University's central court¬
yards built on a deck over the centre road.
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I det foregående er de store offentlige opga¬
vers betydning og problematik med forsæt
behandlet ret indgående som pars pro toto.
Nogle fælles træk er til stede i alle opgaver
uanset udstrækning, men de fleste har et
enklere program. I det følgende vil de spe¬
cielle og typiske opgaver blive nævnt for
deres særlige karakteristika.

Telekommunikation
Trediverne blev en frugtbar gennembrudstid
for dansk arkitektur og i særdeleshed for
samarbejdet mellem arkitekter og land¬
skabsarkitekter. De indre politiske forhold,
samarbejdet mellem socialdemokrater og ra¬
dikale, befordrede en aktiv kultur- og be¬
skæftigelsespolitik. Industrialismens forsøm¬
te sociale og uddannelsesmæssige behov blev
her for første gang formuleret til byggepro¬
grammer med mere end nødtørftig tilstræk¬
kelighed. Hertil kom nye tekniske udfordrin¬
ger, som satte sig monumenter inden for
kommunikation og kulturformidling.

Et af dem er radiohuset i København,
opført efter en konkurrence i 1937 af Vilhelm
Lauritzen med G. N, Brandt som havearki¬
tekt. De akustiske krav førte til afvekslende
rum indfattet i klare bygningslegemer. Ud¬
adtil dannes ved hjørneindrykninger små
pladser, som med smukke træer og fine be¬
lægninger kendetegner institutionen i gade¬
billedet på en fornem men usnobbet måde.
De frodige plantninger kulminerer i tagha¬
ven med et væld af blomster og løvværk. Der
er noget eksotisk i motivet som om Brandt
har villet udtrykke radioens eventyr i et ma¬
gisk flyvende tæppe. Østerlandsk, gotisk og
skandinavisk på samme tid. Man mærker et
åndsslægtsskab med Asplund og Blom i det
lyse og fabulerende.

Her er vistnok for første gang i moderne
forstand et eksempel på haven i huset. Et
stimulerende arbejdsmiljø og et inspirerende
uderum for pause og passiar, forudsætninger
for det arbejde, der forberedes i huset. Kan¬
tinehaven har stået model til mange andre
personalehaver.

TV-huset i Gyngemosen, 1960, afspejler
en revolution i medieteknik og bygningsdi-
mensioner. Det internationale og generelle
indfinder sig, højhuset kunne have stået i
Milano, studiebygningerne kunne have væ¬
ret raffinerede industrihaller. Der er noget
meget dagligdags og produktivt ved det hele,
TV-mediet er prosaisk og virkelighedsnært.
Det må have præget Boyes og Petterssons
opgaveløsning. Fra den velstuderede, smukt
tilplantede parkeringsplads kommer man til
en foyer, hvis bagvæg er som en kæmpestor
fjernsynsskærm, en udsigt over et lille mose¬
drag, djærvt tilplantet med pil og poppel.
Den store kantine er omgivet af terrasser
med hække i enkle figurer og en frugthave
som baggrund.

Direkte udsendelse fra Danmarks have.
Skulpturgårdene må transmittere visio¬
nerne.

I Jysk Telefon a/s 1972 anslås det robuste
tekniske miljø i de ydre arealer, mens de
anlæg i brutalistiske materialer, hvilket er 2
172
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1. Radiohuset i København, taghave formet af
G.N.Brandt. 2. TV-huset i Gyngemosen, gårdha¬
ve tegnet af Georg Boye. 3., 4. Gårdhaver i Jysk
Telefons hus i Slet ved Århus, landskabsarkitekt
J. Arevad-Jacobsen. 5. Chaussestensbelagt vold
omkring Radio-TV-huset i Århus, landskabsarki¬
tekt Sven Hansen. 6. Journalisthøjskolen i Århus,
landskabsarkitekt Sven Hansen.

■ 1. Denmarks Radio in Copenhagen, the roof
garden designed by G. N. Brandt. 2. Television
House in Gyngemosen, courtyard garden de¬
signed by Georg Boye. 3., 4. Courtyard gardens in
Jutland Telephone headquarters at Slet near År¬
hus, landscape architect J. Arevad-Jacobsen.
5. Sett paving mound around Denmark's Radio in
Århus, landscape architect Sven Hansen. 6. The
Journalist College in Århus, landscape architect
Sven Hansen.

mere naturnært end ordet antyder. Slid¬
stærkt og overdimensioneret, men i forholdet
til huset følsomt og udtryksfuldt uden figur-
lig symbolik med mindre man i den chaussé-
estensbrolagte vold med dens slangehud vil
se en antydning af Midgårdsormen.

Journalisthøjskolen overfor, 1972, har og¬
så Sven Hansen som landskabsarkitekt, og
dertil både i tid, emne og stoflighed en nær
tilknytning til TV-huset. Anlægget er enkelt
indtil det asketiske. De klare betonprismer
hviler på en terrasseret grønsvær, parkerin¬
gen er indordnet som en del af terasseanlæg-
get, og indgangen er markeret ved et luftigt
peristyl af træer. Alt tolket i lykkelig sam¬
stemmighed med arkitekternes intentioner. 6
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Skoler

Uddannelsen i folkeskolen og gymnasiet er i
enhver henseende det offentliges væsentligste
opgave. Gennem disse 50 år afspejler skole¬
byggeriet de skiftende skolelove og pædago¬
giske principper, og landskabsarkitekternes
virke er næsten komplementært til arkitek¬
ternes.

Tredivernes og fyrrernes skoler bærer end¬
nu præg af den autoritære envejspædagogik,
høje kompakte legemer efter aula-princippet
eller høje korridorfløje. Undertiden var selve
bygningerne inspireret af Århus Universitet
uden at røbe nogen forståelse for ensemblets
inspiration. Friarealerne var nødtørftige,
skolegårde for piger og drenge hver for sig, i
bedre tilfælde én for mindre børn. De stærke¬
ste træer overlever.

Først i halvtredserne slog nye skoletanker
igennem, og gradvis opløses den gamle eta-
geskole. En konsekvent udvikling kan ikke
beskrives her, men nogle hovedtyper skal
fremhæves.

Voldparke'ns skole opført 1952 danner en
overgangstype med høje bygninger for de æl¬
dre elever og én-etages fløje for de mindre
klasser, med hver sin intime gårdhave. Pæ¬
dagogisk rigtigt set af Kay Fisker og
C.Th. Sørensen der, som de klassikere de
var, fornyede og forblev tidløse. Uvurderlige
egenskaber ved offentlige opgaver.

Lave længer har Skovgårdsskolen, 1951,
begunstiget af sine smukke gamle træer, som
Axel Andersen udnyttede med stor følsom¬
hed. Dette murede byggeri tillod hensynta¬
gen til eksisterende træer langt smidigere
end det fremtrængende betonelementbygge¬
ri, som både krævede planering, tung kørsel
og manøvrefrihed for byggekraner. Er det ik¬
ke mærkeligt, så énsidigt man værdisætter
fremskridt?

I betragtning af de mange skoler som er
opkaldt efter gårde, er det påfaldende fa, der
har kunnet drage fordel af bondehavens
træer.

Et af de smukkeste eksempler på en lav
skole, frit disponeret om flere skolegårde af
havekarakter er Buddinge skole og Gladsaxe
gymnasium, 1955-58. Her formede Axel
Thomsen og Knud Preisler oprindelig et
ideelt skoleeksteriør med fine grønne Tum
uden for klasserne, afvekslende med skole¬
gårdene. Et stort slid og mange ændringer
(endog tilføjelse af et teater!) er gået hen over
anlægget, men det væsentlige er stadig leven¬
de, stærkt og smukt.

Næste fase i opdelingen repræsenteres af
Egegårdsskolen og Munkegårdsskolen, 1956,
hvor klasserne to og to får gårdhaver. Preis¬
ler udfører i første tilfælde et mere robust

anlæg end Arne Jacobsens forfinede kloster¬
gårde.

Det sidste led i udviklingen imod mindre
enheder ses i Vangeboskolen i Søllerød,
1960, hvor hvert klasserum har sin egen ha¬
ve, ialt 33 gårdhaver og en tredelt skolegård
blev det til. Et så opdelt anlæg må blive sår¬
bart, og Sven Hansens anlæg er meget slidt.

Den senere udvikling er gået imod større
enheder, utvivlsomt aføkonomiske årsager. I

1., 2. Skovgårdsskolen ved Ordrup Krat. Planlagt
med hensyntagen til eksisterende værdifulde træ¬
er. 3. Egegårdsskolen, landskabsarkitekt Knud
Preisler. 4. Vangeboskolen, den tredelte skolegård,
landskabsarkitekt Sven Hansen. 5. Trongårdssko-
len (Jonstrup Seminarium), vandhaven, land¬
skabsarkitekt Jørn Palle Schmidt. 6. Uglegårds-
skolen, kanalanlæg formet af landskabsarkitekter¬
ne Ginman, Harboe og Borup.
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■ 1., 2. Skovgårdsskolen at Ordrup Krat, planned
with deference to existing valuable trees. 3. Ege-
g&rdsskolen, landscape architect Knud Preisler.
4. Vangeboskolen, The trisected school play¬
ground. Landscape architect Sven Hansen.
5. Trongårdsskolen (Jonstrup Seminarium, the
water garden. Landscape architect Jørn Palle
Schmidt. 6. Uglegårdsskolen, canal system de¬
signed by landscape architects Ginman, Harboe
and Borup.

Sankt Jørgensbjerg skole, 1960, findes et ek¬
sempel fra samme hånd, hvor skolegårdens
harmoniske rumforløb og fine plantninger
har klaret sig sm'ukt.

Uglegårdsskolen, 1974, er en kompositty¬
pe med mindre hjemmeområder samlet i
større bygninger. Det meget opdelte exteriør
markeres af et storslået kanalanlæg med fine
detailler projekteret af Ginman, Harboe og
Borup.

Gymnasierne er oftest præget af længere
fløje omkring store gårdhaver og atrier. Et
godt eksempel er Frederikssund gymnasium,
hvor Agnete Muusfeldt har formet haven i
huset.

De friere omgangsformer har til en vis
grad overflødiggjort skolegården i gymna¬
sierne. Pauserne tilbringes inden døre eller
helt uden for skolens enemærker. Mon ikke
denne tendens vil vende, når der igen skal
bygges gymnasier?

Jonstrup seminarium, 1956, knyttet sam¬
men med Trongårdsskolen, er et eksempel på
et anlæg med rigt vegetationspræg, hvor de
egentlige udendørs opholdsarealer er robust
tilplantet, medens vandhaven i huset i særlig
grad virker ved eksotisk frodighed. Et hoved¬
værk afJørn Palle Schmidt. 6
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Sygehuse
Sundhedsektoren har haft en stærk udvik¬

ling, som har medført udvidelser af ældre sy¬
gehuse ofte på bekostning af eksisterende ha¬
veanlæg. Af de få helt nye sygehuse skal to
principielt nævnes.

Københavns Amts Sygehus i Glostrup er
resultat af en skandinavisk konkurrence i
1953. Det foldede bygningsanlæg i 7 etager
giver meget vanskelige uderum. Sven Han¬
sen skabte her et af sine stærkeste arbejder.
Syd og vest for sengefløjene formes et stort,
krumt haverum artikuleret ved en ydre
skovplantning. Ind imod facaderne ligger
mere detaillerede haveanlæg, som udover
deres opholdsfunktioner tilsigter en parterre¬
virkning set fra sengefløjene. På adgangssi-
den var oprindeligt anlagt en fornem parke¬
ringsplads med chausséesten og plataner.
Desværre har den stigende bilisme krævet en
tredobling af parkeringsreserverne og disse
udvidelser har medført en afvigelse fra den
tænkte standard, ligesom store bygningsud¬
videlser har fundet sted. Anlægget er med
sine 25 år modent og udvokset men i forfald.
Plantninger og belægninger burde dog kun¬
ne restaureres.

Københavns Kommunehospital i Hvidov¬
re er det andet karakteristiske eksempel på
moderne sygehuse. Man ville her undgå høje
bygninger for at give patienter og personale
kontakt med det grønne ijordplanet. Om det
alt i alt er lykkedes, skal der ikke tages stil¬
ling til her, men gårdhaverne er vellykkede.
De fleste er endda udført på betondæk og
forsynet med drypvanding. Trods denne så¬
rbare installation har Morten Klint og Lund
Sørensen skabt et overvældende frodigt mil¬
jø, og havernes popularitet er indiskutabel.

Haven i huset integreres i de daglige omgi¬
velser og har stor betydning, hvad enten de
skal virke helbredende, forebyggende eller
blot stimulerende i en arbejdssituation.

En lang række eksempler kunne nævnes,
men fremhæves skal Nørgårds frodige og
brugsorienterede haverum i Jernbanens
Toldkammer og som en modsætning Arne
Jacobsen/Eywin Langkildes raffinerede
gårdhave i Nationalbanken, næsten en bon¬
sai i glasmontre.

Øverst; Københavns Amts Sygehus i Glostrup,
vandhave ved foden af sengefløj. Landskabsarki¬
tekt Sven Hansen.

Nederst: Hvidovre Hospital, taghaver mellem sen¬

gefløje. Landskabsarkitekter Morten Klint og
Knud Lund-Sørensen.

■ Top: Copenhagen County Hospital in Glostrup,
water garden at the foot of the dormitory wing.
Landscape architect Sven Hansen.
Bottom: Hvidovre Hospital, roof gardens between
dormitory wings. Landscape architects Morten
Klint and Knud Lund-Sørensen.

176 LANDSKAB 7/8-1981



1. Jernbanens Toldkammer, Edith og Ole Nør¬
gård. 2. Nationalbanken, Arne Jacobsen/Eywin
Langkilde. 3. Albertslund Rådhusplads, Edith og .

Ole Nørgård. 4., 5. Dronningegården. 6. Vording¬
borg, kirketorvet. 7. Næstved Sygehus, alle af
C. Th. Sørensen.

■ 1. The Railway Custom-House, Edith and Ole
Nørgård. 2. The National Bank, Arne Jacob¬
sen/Eywin Langkilde. 3. Albertslund Town Hall,
Edith and Ole Nørgård. 4., 5. Dronningegegår-
den. 6. Vordingborg, Church Square. 7. Næstved
Hospital, all by C.Th. Sørensen.

Pladser
Det er en bekræftelse af landskabsarkitekter¬
nes betydning for byarkitekturen, at nogle af 4
periodens smukkeste pladser skyldes dem.

Et enestående værk er Albertslund Råd¬

husplads med en fantastisk udnyttelse af et
teknisk bassin til samlende element for den¬
ne avancerede kommunes centrale byfunkti¬
oner. Edith og Ole Nørgård har præsteret et
stykke pionerarbejde i formningen af hele
denne by, 1963-75.

C. Th. Sørensens gamle smukke plads ved
Dronningegården, 1957, men med sin klare
idé at forbinde gadedørene med gangzoner
markeret ved træer og bordursten, friholdt
for parkering, er en klassiker.

Overraskende frisk og original er hans
enkle løsning af parkeringspladsen ved
Næstved sygehus med diagonalt stillede re-
fuger og robinier i kvadratnet. 5 7
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Vejanlæg
C. Th. Sørensen var her som så ofte den

første til at behandle beplantningen langs
motorveje. Den ældste strækning er fugle¬
flugtlinien over Lolland, nu en del af sydmo¬
torvejen. C.Th. løste denne opgave med sin
ejendommelige sans for det enkle og udtryks¬
fulde. Landskabet er fladt. Hvad der kan
markere en bevægelse, er krumningerne i
plan og de overførte vejes dæmninger.

De sidste er tilplantet kompakt med skær¬
me af skov, hvor broen sætter over som i et
spring. Krumninger og større skrænter er be¬
plantet med træer i monokultur, bøg, robi¬
nie, eg, som karakterfulde akcenter på ruten
modsat de grasserende blandede plantnin¬
ger, som under farten løber sammen i mono¬
ton ligegyldighed.

At arbejde med en vejføring i et landskab
er både et spørgsmål om det indre vej billede
oplevet af trafikanter i bevægelse og om ve¬
jens ydre oplevet fra landskabet i relativ ro.
Landskabsarkitektens opgave må være at
forme et rytmisk forløb af terræn og beplant¬
ning i en skala, som markerer sig i land¬
skabet - uden nødvendigvis at underordne
sig det - og som giver trafikanterne en stimu¬
lerende oplevelse af større indhold end blot
fart.

I slutningen af tresserne blev det alminde¬
ligt, at landskabsarkitekterne blev inddraget
i planlægningen af motorveje fra begyndel- 2

c
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sen af linieføringen og traceringen i land¬
skabet. Hermed accepteredes landskabsarki¬
tektens faglige medvirken i den vigtige indle¬
dende fase, hvor æstetiske vurderinger er
særlig afgørende for slutresultatets kvalitet,
stik modsat den gammeldags opfattelse, iføl¬
ge hvilken arkitektur er udvendig dekora¬
tion. Ingen af disse anlæg er endnu så langt i
tilvækst, at de kan vises her.

Et helt enestående arbejde er Lyngbyve¬
jen, som blev udført med Ole Nørgård som
ganske væsentlig bidragyder til den endelige
udformning. Denne meget bundne opgave
var betinget af det store trafikpres, som pri¬
vatbilismen medførte på et gammelt vejnet.
Trods store bekostninger, nær det tidobbelte
af en almindelig motorvej, gennemførtes et
kompliceret anlæg på meget ringe bredde
med såkaldte parallelramper til de hyppige
tværforbindelser, og med et stærkt forenklet
formsprog skabt af arkitekten.

Den indre orden er fremkommet ved at

materialer til lodrette konstruktioner er arti¬
kuleret i forhold til de vandrette, henholdsvis
mørkmalet stål og beton. Plantningerne be¬
står af slyngplanter over spunsvæggene og 3
elmetræer ved tilslutningsramperne. Et
smukt og klart princip. Ole Nørgård tegnede
en ny type broer som er anvendt flere andre
steder — men her er vi nok borte fra land¬
skabsarkitektens normale arbejdsfelt.

En moderne kultur eller Ingen?
Inden for vort almindelige arbejdsfelt kunne
man ønske at finde de større offentlige opga¬
ver i forbindelse med kommuneplanlægning,
grønne planer og hele bebyggelsesplaner.
Palle Schmidts ferieby ved Vigsø og Junggre¬
en Haves på Løjtland er et par af de få ek¬
sempler på ny bebyggelse i landskabet.

Vi kan håbe på, at de næste 50 år vil gøre
det lige så selvfølgeligt at anvende land¬
skabsarkitekter til disse planlægningsopga¬
ver, som det har været at bruge dem ved
rådgivning og projektering i de foregående.

Det er ganske opmuntrende at kaste et til¬
bageblik over dette stykke samtidshistorie,
eller umiddelbare fortid, ikke mindst fordi
samfundet har ønsket at de materielle frem¬
skridt skulle ledsages af en moderne land¬
skabsarkitektur. Mange af disse store opga¬
ver har været banebrydende, epokegørende,
forbilledlige.

Det er mindre opløftende at se tendenser
til, at vigtige samfundsopgaver nu projekte¬
res af ukvalificerede eller opføres i totalen¬
treprise uden landskabsarkitekters medvir¬
ken. Man spørger sig om rækkevidden af de
vundne fremskridt ikke rigtigt anerkendes,
eller om det er betænksomt i en brydningstid
at udarme vore omgivelser. Det er som om
samfundets målsætning er i konflikt med
dets midlers hensigtsmæssighed. Besparelser
for enhver pris har konsekvenser til en høj
pris. Kunne det ikke tænkes, at omsorgen for
disse erhvervede kulturværdier ville hjælpe
os til at forstå vor moderne tradition og give
tillid til fremtiden?

Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt M.D.L.,
arkitekt M.A.A.
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1. Motorvej på Lolland, C.Th. Sørensen. 2.,
3. Lyngbyvejen, broer, ramper, spunsvægge og

beplantning formet af Ole Nørgård. 4. Motorvejs-
belysning planlagt af landskabsarkitekt Jørgen Ve¬
sterholt. 5. Dansk Folkeferie, Vigsø. Landskabsar¬
kitekt Jørn Palle Schmidt.

■ 1. Motorway on Lolland, C.Th. Sørensen. 2.,
3. Lyngbyvejen, bridges, ramps, sheet piling and
planting designed by Ole Nørgård. 4. Motorway
lighting planned by landscape architect Jørgen
Vesterholt. 5. Dansk Folkeferie, Vigsø. Landscape
architect Jørn Palle Schmidt.



Fra »Illustreret Tidende«.
■ From »Illustreret Tidende«,

Parkerne - det kommunale grønne
Af Sven-lngvar Andersson

De kommunale parkers historie er endnu ik¬
ke skrevet, hverken for Danmark eller for
verden i øvrigt. Billedet er diffust, men eet
forhold synes at være klart: Fra begyndelsen
af 1800-tallet, da de europæiske storbyer fik
deres allerførste byparker, til omkring 1930
var parkbegrebet klart afstukket. Derefter,
d.v.s. i den periode, som dette jubilæums¬
nummer omhandler, har både betegnelsen
og fænomenet ændret og forgrenet sig så me¬
get, at det er svært at fa et overblik.

Før 1930 kunne parken nok have mange
ansigter, men grundkarakteren var entydig:
en park var et klart afgrænset lystanlæg i en
bymasse, der på sin side var klart præget af
byens bygninger og byens aktiviteter. Dette
billede anfægtes hverken af forskelle i parker¬
nes oprindelse eller af det supplement, der
udviklede sig i form af lystskove, kærligheds-
stier og kolonihaver. Naturparken og fred¬
ning opfattedes som en pricipielt anden sag.

Byvækst og funktionstænkning
Der er to grunde til, at dette enkle billede går
i opløsning ca. 1930: urbaniseringen og funk¬

tionalismen. Urbaniseringen gør sig gælden¬
de både ved sit omfang og ved de former,
hvorunder den sker. Landbrugserhvervet og
bosætningen på landet taber gradvis deres
dominans, og byernes befolkning forøges
voldsomt. Et af resultaterne bliver byboernes
svækkede muligheder for naturkontakt,
»landskabsnøden«, som tåges op til behand¬
ling af byplanlægningen. Det sker dels gen¬
nem den gradvise begrænsning af bebyggel¬
sernes tæthed, der er beskrevet af Ib Asger
Olsen i dette nummer, dels gennem kommu¬
nale, parkpolitiske foranstaltninger. Disse
har været meget forskellige, både i mål og
metoder, og man tør nok sige, at resultaterne
varierer stærkt, også der, hvor problemerne
har været nogenlunde klart formulerede. Der
er ikke mange kommuner, der har fået en
dækkende parkstruktur, men de fleste, store
som små, har i disse 50 år faet såkaldte grøn¬
ne områder, idrætspladser, buffertzoner,
støjvolde, stianlæg, friarealer, naturparker
m.v.

Perioden falder sammen med .tiden for
funktionalismens udbredelse og kulmina¬

tion, men at denne arkit^kturfilosofi med sit
stærkt sociale islæt skulle bidrage til uklarhe¬
der i parkfilosofien, kan forekomme forbløf¬
fende. Kendetegnes ikke funktionalismen
netop af klarhed? Jo, men det er netop pro¬
blemet, for en tilsvarende klarhed findes ikke
i parkfunktionerne. Funktionalismens filosofi
begynder med at konstatere menneskenes
behov. Når de er kendt, skal omgivelserne
ganske enkelt formes sådan, at behovene bli¬
ver tilfredsstillet. De skal fungere. Det var,
som vi ved, de nemmest definerbare behov,
man kom til at tage sig af: de hygiejniske, de
trafikale og de, der har med den enkelte bolig
at gøre.

Eftersom det kun var såkaldt rationelle be¬
hov, man mente at kunne tage sig af i den
vulgære, stærkt forenklede udgave af funktio¬
nalismen, som praktiseredes de fleste steder,
var det kun eet, man kunne bruge parkerne
til: at gøre folk sunde. Derfor blev parkerne
til idrætsparker samt til afstand imellem be¬
byggelser og mellem bebyggelser og generen¬
de anlæg. Det gav lys og luft og sundheds¬
fremmende bevægelsesmuligheder i grønne
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omgivelser. Ikke så dårligt, men heller ikke
nok.

Klarhed og kompleksitet
Parkernes funktionalistiske periode indledtes
af C. Th. Sørensen ved hans »Parkpolitik i
sogn og købstad«. Han slår fast, at parkfor¬
syningen er en kommunal opgave, og at det¬
te arbejde er politisk i den forstand, at det
må foregå på de politiske myndigheders an¬
svar. C.Th. Sørensen viser, at alle kommu¬
ner, små som store, har et sådant ansvar, og
at det parkpolitiske arbejde må være sam¬
menvævet med boligpolitikken og byplan¬
lægningen. Bogen giver en række eksempler
på parkpolitiske programmer og på udform¬
ningen af anlæg til forskellige formål. Alt er
klart beskrevet og rationelt begrundet. Bo¬
gen har utvivlsomt haft stor betydning for
det, som fra nu af kaldes parkpolitik i Dan¬
mark. Men C. Th. Sørensen var selv meget
utilfreds med den parkpolitiske udvikling.
Han savnede den nytænkning, der kunne op¬
stå ved indlevelse i menneskers kår, han sav¬
nede de egentlige parker, og han savnede
det, som han ikke havde skrevet meget om,
fordi han tnente det var en selvfølge: poesi og
kunst, alt det, som er andet og mere end
rationel klarhed.

Her er vi tilbage ved parken som funktion.
Vi ved nu, at det ikke går, hvis man beskri¬
ver og planlægger byer, som om de var sum¬
men af en række rationelt-praktiske funktio¬
ner. Det er på samme måde med parker, ba¬
re endnu værre. Man kan samle sig om den
hygiejniske funktion, hvad man også gjorde
ved at give sol, luft og sportsfaciliteter, og
man kan tage sig af de delfunktioner, der kan
beskrives som aktiviteter og viser sig som
særlige anlæg til golf og begravelse, børns leg
med dyr og gamles dyrkning af blomster, an¬
læg til duehold, lystsejlads og meget andet.
Men alle de fordele, der ligger i samspillet
mellem sådanne aktiviteter går tabt, og de
funktioner, som ikke kan beskrives rationelt,
de sociale og de æstetiske, kommer slet ikke
med, hvis de da ikke etableres på trods, hvad
de bedste havearkitekter sneg sig til at gøre.

Planlægning og forvaltning
Blandt alle de træk, der tilsammen danner
billedet af de sidste 50 års danske parkudvik¬
ling, skal fremhæves forholdet til begrebet
forvaltning. Det illustrerer på sin vis* hvor¬
dan den parkpolitiske udvikling hænger
sammen med urbaniseringen og funktiona¬
lismen. Begge disse forhold er vækstfænome¬
ner. Foruden det, at urbaniseringen er ud¬
tryk for økonomisk vækst, er den jo vækst i
den simpleste fysiske forstand og den er
parkbehovets mest indlysende grund. Og
funktionalismens lige så indlysende hensigt
er at tage sig af denne vækst. Både urbanise¬
ringen og funktionalismen udmønter sig i en
planlægning for nyproduktion.

Resultatet blev, som vi ved, at interessen
samledes om nyproduktion, og at planlæg¬
ning blev et glamourøst begreb med en lidt
mystisk klang. Der ville ikke være noget at

klage over, hvis det ikke havde haft den ne¬
gative virkning, at forvaltningen og respek¬
ten for det eksisterende var blevet svækket.

Nu er urbaniseringsbølgen overstået, den
økonomiske vækst afmattet, og der kan igen
afses tid og kræfter til plejen af det allerede
eksisterende. Den parkpolitiske undersøgel¬
se, som med støtte fra statens forskningsråd
blev gennemført i 1976 nåede lige at fa beteg¬
nelsen Den kommunale park- og landskabs/or-
valtning.

Kvantitet og kvalitet
Til parkudviklingens diffuse billede hører et
parforhold, som ved en overfladisk betragt¬
ning ser helt overbevisende enkle ud. Det
gælder parkarealets størrelse og parkernes
indhold. At det samlede parkareal er steget
fra 1930 til 1980 tyder på en fantastisk posi¬
tiv udvikling. Men tager man hensyn til by¬
ernes vækst, og drager man afstandskriteriet
med ind i vurderingen, bliver forholdene
mindre beroligende. Antallet af m2 park per
indbygger er nok vokset, men gennem by¬
væksten er afstanden mellem bolig og park
eller landskab også vokset, og for det daglige
liv er det, specielt for de økonomisk og fysisk
svage, helt afgørende, hvor tæt parkerne lig¬
ger ved boligen.

Hvad gælder parkernes indhold kunne
man sige, at de har bevæget sig fra finpark til
naturpark, og erklære sig tilfreds med dette
som værende en sund udvikling. Man lægger
da mærke til, at de fleste byer har gamle
anlæg, inspirerede af kontinentets viktorian-
ske parker for borgerskabets promenader.
Man ser, at den næste fase repræsenteres af
mere slidstærke anlæg med idrætsanlæg eller
i hvert fald store græsarealer, som tåler op¬
hold og boldspil — overdrev for folket. Og
man noterer de seneste anlæg i form af beva¬
ret natur eller imiteret natur med fuglesøer
og kondistier. Man mente en overgang, at

dette var en i to betydninger »naturlig udvik¬
ling«. Man er imidlertid nu i højere grad
tilbøjelig til at tage hensyn til et mere sam¬
mensat og nuanceret parkbehov. De forskel¬
lige parkformer udelukker ikke hinanden. De
supplerer hinanden. Det betyder, at omegns¬
kommunerne og byernes randbebyggelser
begynder at spørge efter noget, der ligner
provinsbyernes byparker, hvor et mere nu¬
anceret socialt liv kan udfolde sig i en kombi¬
nation af attraktioner og aktiviteter, der ikke
udelukker blomster, sjældne træer og fugle¬
damme.

Erfaringer og fremtid
Er det svært at gøre en kvalitativ vurdering
af de seneste 50 år, så er det så meget lettere
at se, at det har været en uafbrudt bryd¬
nings- og forsøgsperiode, og perioden har gi¬
vet store parkarealer (grønne områder, fri¬
arealer), en bunke erfaringer og en hel del
planlægningsrutine og planinstrumenter. Vi
har faet love og forordninger, som måske ik¬
ke sikrer det gode, men som forhindrer det
dårlige, som planlægningsmæssigt mindre
udviklede lande lider under i form af under¬

forsyning og ujævn ressourcefordeling. Ar¬
bejdsrutinen i parkforvaltningerne og i plan-
lægningskontorerne knytter sig i voksende
grad til et personale, der nu kender både
vækstens og forvaltningens problematik, og
som kan bruge disse erfaringer både inden
for parksektoren og i integreringen med an¬
dre samfundsfunktioner. Erfaringerne gæl¬
der frem for alt selve den parkpolitiske struk¬
tur. Man ved, at det er nødvendigt at fa poli¬
tikerne til at respektere de parkpolitiske krav
om arealernes placering i bymønstret. Man
ved også, at der må arbejdes hen imod en
nuanceret udformning, der kan imødekom¬
me mere varierede og komplekse behov, end
den rationelle funktionalisme tænkte på.

Endelig findes nu de etablerede grønne
områder. Ser man bort fra de større byers
brokvarterer, som endnu er klart underforsy¬
nede, er der i de fleste kommuner arealer
nok. Spørgsmålet for næ,ste 50-års periode
bliver, hvordan disse arealer skal forvaltes og
formes. Det er ikke nok, at det er grønt. Det
er en af de vigtigste erfaringer fra de seneste
årtier. Parker er mere end natur. De er tilret¬

telagt natur for bymenneskets komplekse be¬
hov for det, der kan opleves, sanses og udret¬
tes i en, ja i en park. Tilspidset kunne man
sige, at den nærmeste tids parkpolitik burde
gå ud på at gøre de diffuse grønne områder
til parker. Eftersom det nu drejer sig om for¬
valtning, og eftersom menneskene, brugerne,
allerede er der, burde det kunne ske i en

frugtbar dialog med dem. Det befrier ikke os
fagfolk fra vores ansvar, og det vil ikke gøre
arbejdet nemmere.

Brugernes interesse er der, politikerne må
bidrage med at kræve kvalitet ud over spar¬
sommelighed. Vi selv? Vi må bevare gejsten
— og måske ønske os lidt mere af det, som
C.Th. Sørensen, Parkpolitik's rationelle for¬
fatter, kaldte trylleblod.
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Da dette århundrede begyndte, havde byparken
allerede en lang historie. Begrebet var slået fast,
og parken havde fundet sin form. Der er mange
tråde, der løber sammen i BYPARKEN. Engelske
ideer om frie arealer i byerne, herregårdenes ro¬
mantiske haver og kurstedernes anlæg går op i en

højere enhed. Det sker i Paris, hvor Napoleon III i
1850 sanerer hele byen og ved hjælp af Alphand
kommer til at lave den model for begrebet, som
sammenfatter den byplanmæssige idé, den land¬
skabelige form og den sociale funktion i borgerska¬
bets blomstringsperiode. I Danmark blev de kø¬
benhavnske voldparker de første eksempler på den
europæiske bypark, som nok forandredes med
tiden, men ikke mere, end at der er store ligheder
mellem Ørstedsparken og Fælledparken.

De sidste dansktegnede byparker, der endnu har
minder fra Paris, er netop Fælledparken i Køben¬
havn og Pildammsparken i Malmo. Fælledparken
blev tegnet af Edv. Glæsel i 1905-09 og Pildamms¬
parken af Erstad-Jørgensen efter en større udstil¬
ling i 1914. De blev begge anlagt lige op ad byer¬
nes daværende skarpe grænser og på åbne marker,
hvor der ikke tilbydes noget i terræn eller bevoks¬
ning fra naturens side. Mens Fælledparken hoved¬
sagelig er en græsflade med randbeplantninger og

stianlæg, viser Pildammsparken et rigt mønster
både i rumlighed, landskabselementer og funktio¬
ner. Begge parker har de naturalistiske søer og
klassiske templer. Det kan også noteres, at begge
ligger i direkte tilknytning til idrætspladser, uden
at der derfor er tilløb til funktionsintegrering.

H.C. Ørstedsparken, middagslur på vestplænen. ■ H. C. Ørstedsparken, lunch-time nap on the
, west lawn.

Fælledparken i København, tegnet af Edv. Glæsel fra 1905 til 1909. Pildammsparken i Malmo, tegnet af Erstad-Jørgensen ca. 1920.

■ Fælledparken in Copenhagen, designed by Edv. Glæsel from 1905 to 1909. ■ Pildammsparken in Malmo, designed by Erstad-Jørgensen approx. 1920.

PILDAMMSPARKEN

MALMO
li> A IHBAKT TO« &UT11LA ITSUIUIIIKUI »'
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■ At the turn of the century, the town park had
already experienced a long history. The notion
was established and the park's form had been
found. There are many elements which synthesise
in THE TOWN PARK. English ideas on open

space in towns, the landed estates romantic gar¬
dens and the lay-out of the spa towns all lead
towards this end. The conclusion is reached in
Paris in 1850 where Napoleon III rehabilitates the
entire city and, with the help of Alphand, creates
the model for the ideas which sum up the town
planning ideal, the landscape forms and the social
functions at the height of the bourgeios era. The
parks on Copenhagen's ramparts are the first
examples of the European town park in Denmark
which, despite evolution, still reveal a great simi¬
larity between Ørstedsparken and Fælledparken.

■ The last Danish-designed town parks, which
still retain reminders from Paris, are Fælledparken
in Copenhagen and Pildammsparken in Malmo.
Fælledparken was designed by Edv. Glæsel be¬
tween 1905-09 and Pildammsparken by Erstad-
Jørgensen, after a large exhibition, in 1914. They
were both laid out on open fields bordering the
town at that time, with no assistance from the
natural terrain and no existing planting. Whilst
Fælledparken mainly comprises a grass surface
with boundary planting and a path system, Pil¬
dammsparken reveals a rich pattern in its spa¬
ciousness, landscape elements and functions. Both
parks have naturalistic lakes and classic temples.
It can also be noted that both parks are situated
with direct access to sports grounds without any
real functional integration.

■ Top: Open-air stage in Pildammsparken de¬
signed by E. Biilow-Hube.
Middle: Doktorparken in Randers, designed by
Erstad-Jørgensen 1913-15. The road with two
rows of trees was intended to be a ring road round
the part of the town, which would later develop
around the park.
Bottom: Slagelse's municipal lay-out was designed
by Edv. Glæsel. It is a touching example of the
provincial towns' European ambitions and shows
clearly that the objective for town parks, in this
period, was much more social than it was hy¬
gienic.

Øverst: Friluftsscene i Pildammsparken formet af
E. Biilow-Hiibe.
Midten: Doktorparken i Randers, tegnet af Er¬
stad-Jørgensen 1913-15. Vejen med de to rækker
træer var tænkt som en ringvej uden om den
bydel, der skulle vokse op omkring parken.
Nederst: Slagelse fik sit kommunale anlæg tegnet
af Edv. Glæsel. Det er et rørende eksempel på
provinsbyernes europæiske ambitioner og viser
tydeligt, at hensigten med byparkerne i denne
periode i langt højere grad var social end hy¬
giejnisk.

\ i 'yjizm
1 \ 4.' , i'i
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Hellerup Strandpark (denne side), som
G.N. Brandt anlagde i 1912-18 signalerer en ny tid
og en ny måde at tænke på. Den består af en bade¬
strand, en lystbådehavn, en sandlegeplads, et par
tennisbaner, en rosenhave og en staudehave. Hver
del svarer til sin funktion — at bade, at sejle, at
lege, at dyrke sport og at nyde blomster - og dele¬
ne ligger pænt ved siden af hinanden. Parken er et
barn af sin tid, idet der er tænkt på en hel stribe af
parkfunktioner ud over det at nyde skønhed og
samvær med andre gode borgere, og den udtryk¬
ker funktionalismens tankemåde ved at være ind¬
rettet sådan, at der er særlige anlæg for hver funk¬
tion. At Hellerup Strandpark alligevel er en glim¬
rende park beror på, at disse mange funktioner er
samlede i eet anlæg, og at planen stimulerer til
samspil mellem anlæggets dele.

■ Hellerup Strandpark (this page), which
G.N.Brandt laid out between 1912-1918, signals a
new era and a new way of thinking. It comprises a

beach, a pleasure boat harbour, a sand play¬
ground, a couple of tennis courts, a rose garden
and a perennial garden. Each part fulfils its pur¬
pose - to swim, to sail, to play, to pursue sport and
to enjoy flowers - and lies nicely beside its neigh¬
bour. The park is a child of its time in that a whole
range of park functions are thought of in addition
to enjoying beauty and interacting with other
good citizens. It also expresses functionalisms'
thought process with a special area for each func¬
tion. That Hellerup Strandpark is, nevertheless, a
brilliant park results from the fact that these many
functions are assembled, in one lay-out and that
the plan stimulates interaction between the con¬
stituent parts.
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Valbyparken (øverst), som er vokset frem på op¬
fyld og er anlagt som nødhjælpsarbejde omkring
en verdenskrig, 1937-64, illustrerer den fuldt ud¬
viklede funktionalistiske park. Den består også af
klart afgrænsede funktionelle dele - idrætspark,
kolonihaveanlæg, rosenhave og skovpark - og pla¬
ceringen ved Sydhavnskvarteret viser anlæggets
sociale sigte. Men nu er delene blevet så store, at
de lever hver sit liv uden at stimulere eller befrugte
hinanden. De er sågar administreret af forskellige
myndigheder. Delene er gode hver for sig - rosen¬
haven (midten), der blev indviet i 1964 er interna¬
tionalt anerkendt, smukt og enkelt formet af stads¬
gartner Jacob Bergmann - men man savner det
samspil, som er muligt i Hellerup-parkens lille
skala, og som man kan finde i større tyske anlæg,
der vel nok har dannet forbillede.

■ Valbyparken (Top), which has grown up on a
fill area and was laid out as relief work in connec¬

tion with a world war, 1937-64, illustrates the
fully-developed functionalist park. It is also made
up of clearly defined functional parts — sports
grounds, allotment gardens, rose garden and
forest park - and the location, adjacent to the
southern harbour quarter, shows the park's social
aim. But, now, the parts have become so large that
they function for themselves without stimulating
or inspiring each other. They are even adminis¬
trated by different authorities. Individually, the
parts are good enough - the rose garden (middle),
which was opened in 1964, is internationally rec¬
ognised, attractive and simply formed by the City
Parks Officer Jacob Bergmann - but one misses
the interaction possible with Hellerup Park's little
scale which also can be found in the larger Ger¬
man lay-outs on which it was probably modelled.

Man må beklage den funktionelle opsplittelse i
denne tids parker, men inden for de givne rammer
kan man glæde sig over specialanlæg, som med
hensyn til den landskabsarkitektoniske indsats
markerer, at Danmark havde en internationalt
førende position i denne periode. Åbenrå Stadion
af C.Th.Sørensen i samarbejde med J.P.Jung-
green Have er et sådant eksempel, præget af funk¬
tionel klarhed, rumlig rytme og planteanvendel¬
sens poesi.

■ The functional division of the parks at this time
can be regretted, but within the given framework,
one can take pleasure from these parks which
through their landscape architectural contribution
emphasise Denmark's internationally leading pos¬
ition in this period. Åbenrå stadium by
C.Th. Sørensen in collaboration with J. P.Jungg-
reen Have is an example of this, characterised by
functional clarity, spacial rythme and poetical
plant-use.
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Fra »Københavnsegnens grønne Områder« 1936.
Forslag til et parksystem for Københavnsegnen.

Stianlæg omkring Utterslev Mose.

■ From »Københavnsegnens grønne Områder«
1936. Proposals for a park system for the Copen¬
hagen district.

■ Path system around Utterslev Mose.

Den opfattelse, at parker burde erstattes af natur,
kulminerede i 60-erne, hvor naturparktanken var
stærkt fremme, men allerede i Den grønne Be¬
tænkning fra 1936, der var en forløber for region¬
planarbejdet, skitseredes et større parksystem for
Københavnsegnen, som tog sit udgangspunkt i
den »uberørte natur«.

Heri indgår Utterslev Mose. Den blev udlagt
som park i 1939-43 efter planer af stadsgartner
Jacob Bergmann. Det er karakteristisk, at områ¬
det er blevet park, fordi det ikke kunne bruges til
andet, og at anlægsarbejdet stort set indskrænker
sig til stianlæg. Det hører også til billedet, at for¬
slag om andre parker i området afvises med hen¬
visning til mosen.

Den grønne Betænkning indeholdt også forslag om
større skovplantninger i Københavns sydvestegn,
som havde en stærkt voksende befolkning, men
savnede naturområder, der kunne bruges som

parker. Denne idé er blevet til Vestskoven, der
med Skovstyrelsen som administrerende organ
har været under opbygning siden 1967. Skoven er
en planpolitisk bedrift, men den viser, at etable¬
ringsfasen er meget langvarig og problemfyldt,
hvis målet er »natur«, og anvendelsesmuligheder¬
ne ikke er analyseret i forhold til udviklingspro¬
cessen.

Ligesom Vestskoven var Køge Bugt Strandpark
foreslået i Den grønne Betænkning. Den er etable¬
ret med Hovedstadsrådet som administrerende or¬

gan. I denne eksempelsamling illustrerer den de
større bynære rekreationsområder, der blev et be¬
greb gennem Køge Bugt planlægning og kom til at
indgå i det normsæt for areal- og afstandskriterier,
der blev udarbejdet af Hovedstadsrådet og publi¬
ceret i Københavns Regionplan del 2 i 1971. Den
viser også den amtskommunale medvirken i park¬
politikken, der er blevet en del af regionplanlæg¬
ningen og knyttet sammen med fredningsplanlæg¬
ningen.

I Søllerød Naturpark er naturfredning og parkpo¬
litik uløseligt forbundne. Ole og Edith Nørgårds
plan for området og Palle Suensons konkrete ar¬

bejde viser, hvilke store muligheder der ligger i
denne kombination, hvis man ser udogmatisk på
både fredning og parkpolitik, men erfaringen vi¬
ser, at den praktiske administration kan blive
overordentlig vanskelig.
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■ The view that parks ought to be replaced by
nature culminated in the 1960's where the nature

park idea was strongly advocated but, as early as
1936, in »Den grønne Betænkning«, which was a
forerunner to region plan work, a large park sys¬
tem for the Copenhagen region was proposed with
»unspoilt nature« as its starting point.

A part of this was Utterslev Mose, which was

layed out as a park between 1939-43 by the City
Parks Officer Jacob Bergmann. It is characteristic
that this area became a park because it could not
be used for anything else, and that the landscape
work is mainly limited to a path system. It is
worth mentioning that proposals for other parks in
the area were rejected with reference to the moor.

■ Like Vestskoven, Køge Bugt Strandpark was

proposed in »Den grønne Betænkning«. It is es¬
tablished with Hovedstadsrådet as the adminis¬
trative organ. In this collection of examples, it
illustrates the large local urban recreation areas
which became concrete when planning Køge Bugt
and which form part of the standards for area and
distance criteria worked out by Hovedstadsrådet
and published in Copenhagen's Regional Plan
part 2 in 1971. It also shows county council in¬
volvement in park politics, which has now become
a part of regional and conservation planning.

■ »Den grønne Betænkning« also contains prop¬
osals for large forest planting in Copenhagen's
south west region which had a fast growing popu¬
lation and which needed nature areas be used as

parks. This idea has resulted in Vestskoven which,
with Skovstyrelsen as the administrative organ,
has been under development since 1967. The
forest is a public planned enterprise and shows
that the establishment phase is a long and difficult
one if the goal is »nature« and if the objectives for ^
use are not analysed in relation to the develop¬
ment process.

■ Nature conservation and the public park are 2

inextricably connected in Søllerød Nature Park.
Ole and Edith Nørgård's plan for the area and
Palle Suenson's concrete work show how great the
possibilities are with this combination if one looks
undogmatically at both conservation and park
politics. Experience, however, shows that the
practical administration can become exceedingly
difficult.

1. Vestskoven. Bjerget ved Herstedøster under op-

bygning.
2. Køge Bugt Strandpark. Kunstige klitter.
3. Køge Bugt Strandpark med de store bolighøj¬
huse i baggrunden.
4. Søllerød Naturpark. Udsigt fra Attemosevej.

■ 1. Vestskoven. The hill at Herstedøster under
construction.
2. Køge Bugt Strandpark. Artificial clifls.
3. Køge Bugt Strandpark with the large blocks of
flats in the background.
4. Søllerød Naturpark. The view from Atte¬
mosevej. ,
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Odense er den kommune, der tydeligst har vist, at
det er muligt at arbejde med et totalt parkpolitisk
program. Under stadsgartner Axel Thomsens le¬
delse har parkforvaltningen der velargumenterede
forslag både til administrationen af de eksisteren¬
de parker og til planlægningen af byens vækst i
forhold til naturgrundlaget og parkbehovet. Både
til den store skala med udflugtsparker, naturområ¬
der og bydelsparker, og til den lille skala med lege¬
pladser og blomsterhaver. Både til fysisk rekrea¬
tion og til æstetiske oplevelser.

Som den første kommune har Odense i stor må¬
lestok virkeliggjort en gammel idé bm at lave stør¬
re skovbeplantninger i områder, hvor man venter
byudvikling i de kommende årtier. Inden for 3 år
er der plantet 30 ha skov over et byudviklingsråde
på totalt 1000 ha. (1).
Et andet pionerarbejde foregår i Stavis Ådal (2),
hvor større parkarealer græsses af kvæg. Man opn¬
år derved en billigere vedligeholdelse og en park,
som bliver mere indholdsrig både gennem dyrene
og gennem den artsrige bevoksning, der ville være

forsvundet, hvis arealerne var blevet slået på tra¬
ditionel vis med maskine. Stierne løber parallelt
med dyrehegnene og forbinder arealer, hvor der
kan dyrkes sport uden konflikt med dyr.

Odense kommune viser også, at havekunsten i sin
eksklusive, men folkeligt højt værdsatte form kan
indgå i det parkpolitiske program. Således har Mi¬
chael Bellham for et område ved Odense slot teg¬
net en meget smuk staudehave (3 og 4), der er
klart nutidig, samtidig med at den gør brug af den
engelskdanske staudebedstradition.

■ Odense is that local authority which has most

clearly shown that it is possible to work with a
total public parks' programme. Under the leader¬
ship of the Municipal Gardener Axel Thomsen,
the Parks Department has produced well-ar-
gumented proposals for administration of the ex¬
isting parks and for planning the city's growth in
relation to the excisting conditions and the need
for parks. This is both on a large scale with
excursion parks, nature areas as well as town
playgrounds and flower gardens.

Odense is the first local authority which, on a

large scale, has realised the old idea of planting
large forest areas in zones where town develop¬
ment is expected in coming decades. Seventy acres
of forest have been planted in a possible town
expansion area of 2500 acres. (1).

■ Another pioneer project is taking place in Stavis
Ådal (2) where large park areas are grazed by
cattle. In this way, a cheaper maintenance is
achieved and the park becomes more valuable
because of the animal life and the abundant flora

which would otherwise have disappeared if tradi¬
tionally cut by machine. The foot paths run para¬
llel to the fences and connect areas where sport
can be pursued without conflict with the animals.

■ Odense Council also shows us that the art of

garden design, in its exclusive yet popularly ap¬

preciated form, can be included in the public
parks' programme. For instance, Michael Bel-
Iham has designed an attractive perennial garden
(3 and 4) for an area at Odense Castle.
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Det er betegnende for tiden, at større komplekse
parker som Pildammsparken mangler. Det er som
om den slags parker er forsvundet mellem mere
præcist funktionsbestemte friluftsanlæg til den ene
side og diffust grønne områder til den anden side.

En undtagelse er den af Ole og Edith Nørgård
formede Kongsholmparken ved Albertslund. Den
er interessant, fordi den er en bydelspark, og fordi
den har noget af de gamle parkers kompleksitet
indbygget i strukturen. Fremtiden vil vise, om den
far en gunstig udvikling, og om bydelsparken vil
blive et gængs begreb.

■ It is clear that larger complex parks like Pil¬
dammsparken are lacking at the present time. It is
as if this type of park has disappeared to the
advantage of more precise functional open air lay¬
outs on the one hand and diffuse open space areas
on the other. An exception is Kongsholm park
near Albertslund designed by Ole and Edith Nør¬
gård. It is interesting because it is a town district
park and because it has some of the old parks'
complexity built into its structure. The future will
show whether development will favour them and
whether the urban district park will become a

prevailing concept.

nik&åfcife; - tfifeiiWP..'

Kongsholmparken ved Albertslund.
4. Terrassedamme.

5. Fælled.

6. Skolesportsplads.
7. Store Vejleå.
8. Høghsbjerg.
9. Nordlig sø.

10. Kanal til sydlig sø.

■ Kongsholm park near Albertslund.
4. Terrace dam.
5. Common.

6. School sports grounds.
7. Store Vejleå.
8. Høghsbjerg.
9. Northern lake.

10. Canal to southern lake.
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Hvad er det byerne savner, hvis de kun ER
byer?
Det slog mig pludseligt, at det parkpolitiske
arbejde altid har to hensigter. Det første er at
finde frem til, hvad det er i den såkaldte
natur, mennesket savner, når det bor i byen.
Mon ikke mange af de forskelle, der er mel¬
lem parker fra forskellige tider, skyldes for¬
skellige opfattelser af, hvilke formål de skal
tjene, hvilke savn de skal dække. Emnet
kunne kaldes parkfilosofi. Det andet er at
give parkerne den form, der svarer til hensig¬
ten og at fordele dem i byens struktur, så de
kan nås af de mennesker, der har brug for
dem.

Den grundlæggende forestilling er, at na¬
tur er godt for mennesket, men erfaringen
viser, at det urbaniserede menneske har et
kompliceret forhold til natur, der gør, at ikke
enhver natur er brugbar i enhver situation.
Naturen og mennesket skal tilpasses hinan¬
den. Det sker i det fascinerende fænomen,
som vi kalder park. Parken er et udtryk for
samspillet mellem det, som Steen Eiler Ras¬
mussen kalder naturen og menneskets natur.
Jeg vil forsøge at sige noget om dette samspil
i de sidste 50 år i en »Park ABC«. Formen

antyder emnets komplexitet, de gensidige
påvirkningers mangfoldighed og fraværet af
en entydig logik.

Park ABC

Adgang til landskabets herligheder havde
alle i agrarsamfundet. I bysamfundets tid er
det en opgave at give alle adgang til de
anlæg, der skal erstatte den tidligere umid¬
delbare landskabsoplevelse.

Bylivet er en god tilværelse, hvis byernes
bymæssighed har et parkpolitisk modspil.

Civilisationen skyder sig ind mellem menne¬
sket og landskabet. Civilisation, menneske

og landskab befinder sig altid i et felt af
gensidige påvirkninger.

Decentralisering er selvfølgelig som parkpo¬
litisk fordelingsprincip.

Erfaringer kan kun bruges fornuftigt, hvis
nutiden ses i et historisk perspektiv.

Fredning er ikke et mål, men en værdifuld
parkpolitisk metode i den kommunale plan¬
lægning.

Grønne områder er en diffus betegnelse. Den
lokker til parkpolitisk ansvarsflugt.

Hensigterne i det parkpolitiske arbejde skal
være klare, men de må ikke være entydige.

Identitet er en vigtig egenskab ved en park.
Den gør oplevelsen rig og byens struktur
klarere.

Kunsten er ikke naturens modsætning, men
en måde til at gøre naturen tilgængelig for
det urbaniserede menneske.

Landskabsoplevelsen kan ikke defineres,
men den er immervæk parkens vigtigste
funktion.

Medbestemmelse i parkpolitikken bør prøves
som en selvfølge i nærdemokratiet.

Natur er et relativt begreb.

Oplevelser, passive og aktive er det tilstræbte
resultat af samspillet mellem parkerne og
deres brugere.

Parker er ubebyggede arealer udformede for
menneskers trivsel uden hensyn til produk¬
tion.

Rekreationen er i sin bredeste, mest positive
form parkpolitikkens mål. Det indeholder
meget mere end den fysiske sundhed.

Skønhed er et uartigt ord, som bør bruges.

Tiden virker sådan i parkpolitikken, at det
planlagte, der naturligvis er præget af sin tid,
vil fa sin virkning i en fremtid, hvis forhold
man ikke kender.

Urbaniseringen kvæler sig selv, hvis det
parkpolitiske arbejde forsømmes.

Vækst tvinger til en revision afdet parkpoliti¬
ske program både i byernes periferi og i
deres centrum.

Ygdrasil er den nordiske mytologis udtryk for
menneskets afhængighed af naturen. Den re¬

ligion bliver vi snart nødt til at tro på.

Zoneplanen bør opfattes som et parkpolitisk
værktøj.

Æstetik gælder forhold, som består af mate¬
rielle og immaterielle dele i uigennemskueli¬
ge kombinationer - f.eks. parker.

Økologi er et nyt ord for Ygdrasil. Den religi¬
øse funktion er der stadig og nu er den også
videnskabeligt begrundet.

Ånd er den egenskab, som fremtiden vil
spørge efter i parkerne, når det er lykkedes
for os at beherske funktionerne: fysisk rekre¬
ation, landskabsoplevelse, skønhed, identitet
og social kontakt.

Sven-lngvar Andersson, professor, landskabsarki¬
tekt m.d.l., Kunstakademiets landskabslaborato-
rlum.
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Summary
Private Gardens over 80 Years p. 146
by Andreas Bruun
Designing gardens may be compared with
building sand-castles and snow-caves - just
as exciting and transient.

This transience is caused by the materials
with which we build gardens - earth, warer
and plants. Paradoxically enough, these are
the most stable materials in human exist-

ance; they form the very basis of life, in fact
of nature itself. But as soon as we start trying
to create order in nature the self-same mater¬

ials assume an element of transiency.
Garden design reflects current ideals and

conceptions; it tells us something about the
technological status of the epoch concerned,
its changing social order and living styles.

In order to obtain a broad perspective of
the various garden styles, C. Th. Sørensen
established five main garden types charac¬
terized by stylized landscape elements. It
might be tempting to simplify these still
further by substituting two principles: the
architectonic (or French) garden and the
landscape (or English) garden. This ex¬
tremely simple subdivision seems almost
banal, however; one is almost ashamed of
dividing anything so rich in content as gar¬
dens into a French and an English style.
Therefore we prefer to speak about formal
and romantic gardens, which terms more
closely approximate the original concepts. In
reality they are an expression of two entirely
different aspects of human nature, and the
most beautiful and exciting gardens are
those in which these principles - the formal
and the free - are combined.

Epilogue
After having studied 80 years ofgarden plan¬
ning we are probably not very much wiser.
The plans are more or less abundant in
details and experiences and, after the very
first ones, we notice that the architectonic
principle and the landscape principle are
applied in various degrees. If we were to
weigh up these principles one against the
other we would most likely find a preponder¬
ance of geometric forms, i.e. the domination
of the formal principle. A garden is still a
garden, even after several thousand years of
development, and it is still a place where we
try to establish order in nature and plant in
straight rows.

Open spaces in Residential Areas
by Ib Asger Olsen
The open spaces adjoining residential blocks
form a comparatively recent field for garden
architects, and the first big layout of this
kind — Hornbækhus — took the form of a

beautiful garden layout protected by fencing
from playing children and ball games.

As far as society as a whole is concerned,
for utility purposes this cannot be said to

represent an appreciable improvement on
the murky back yard. But the yard or open
space thereby acquired a status in its own
right and it became poosible to develop the
contents.

From around 1930 open spaces were sub¬
jected to a precise evaluation on a par with
the analyses of residential functions.

The numerous well-functioning residen¬
tial buildings from the 30's are largely due to
an interest in the function ofopen spaces and
to their connection with the dwelling units
having been incorporated in the planning.

This multi-faceted conception of open
spaces is largely due to C.Th. Sørensen, who
was of the opinion that if, for various
reasons, it was necessary to crowd people
into large towns, then the open spaces
should be so designed as to provide the same
nourishment as the biotopes or landscape
elements to be found in the open countryside
— those to which most people have some form
of contact, be it forest, grove, scrub,
meadow, hill, water or sand.

If these open spaces are coupled with the
street and market as well as small, well-
designed flower gardens, most forms of play
and other outdoor functions would be able to

take place somewhere in the building
complex.

During the 30's and 40's the open space,
or space between the houses, acquired a
status as necessary and desirable recreation¬
al area, and this eventually became a factor
to be taken into consideration when plan¬
ning comparable to service and traffic re¬

quirements.
With the continued population flight to

the towns and the extension of building dev¬
elopment to suburban municipalities where
the building percent is restricted to 40, open
spaces often become the controlling and
structuring element in the building process.

A hierarchy ofopen spaces was developed,
as illustrated by Søndergårdspark, where the
open spaces branch out from a large com¬
mon connecting the various parts of the
building complex via small greens abutting
on the individual gardens.

The »soft« green areas became the struc¬
turing and connecting element in park lay¬
outs of the 50's because, quite apart from the
limited economic basis for expansion follow¬
ing the war, it was an architectural concep¬
tion that peaceful green surroundings were
ideal for family recreation.

Around 1960 economic resources and in¬
dustrialized building developed to such an
extent that large prefabricated buildings
with up to 2-3000 dwelling units could be
built. The new residential areas were given
an extremely urbane appearance without re¬
ally altering the dwelling unit and its rela¬
tion to its surroundings. Buildings, sheds,
walls and tiles were used in extensio in order
to create a town-like atmosphere without
regard to the population density and the lack
of all those multitudinous functions and vari¬
ations which make up a town.

At the end of the 60's, with the backing of
sociologists and psychologists who anticip¬
ated problems caused by the monotonous
giant buildings, attempts were made in vari¬
ous places to organize the dwelling units in a
different way than hitherto in order to pro¬
vide better practical facilities and possi¬
bilities for contact.

To a greater extent than in rationalist
building, the open spaces here were integ¬
rated with the dwelling units and divided
into private, semi-private and public areas.

Tinggården in Herfølge - the first stage of
which was built in 1979 as an experiment -

represented the first attempt by a building
association to incorporate the wishes of fu¬
ture, consumers and to design the building
with the express purpose of opening up and
supplementing private dwellings with collec¬
tively owned houses and open spaces.

Large Public Layouts p. 168
by Jørgen Vesterholt
Unlike works of art, where the emphasis is
solely on quality, large-scale public layouts
are something which also have a consider¬
able extension in time, both during and after
the actual building process. Coupled with
the number of persons, political bodies and
public authorities involved, these are the
factors "which chiefly contribute to the com¬
plexity of public building.

It was a happy coincidence that Århus
University was the first large public layout
to be created in the spirit of modern demo¬
cracy - a festive though unpretentious model
for a number of cultural institutions in the

age to come. As all models, it has been
studied without having been fully under¬
stood, let alone surpassed.

That Århus University has been able to
preserve its integrity throughout 50 years of
continuous extension is due not least to the
cohesive effect of the ideas behind the land¬

scape. As everything else C. Th. Sørensen
created, it combines a Baroque sense of
space and classicistic simplicity with an age¬
less and imaginative lack of prejudice.

The Technical University of Denmark and
Odense University are characterized by the
greatly expansive tendencies within research
and education in the 1960s. The desire for

flexibility and potential expansion results
nowadays in large, flat building-sites. The
area covered by the buildings coupled with
prefabricated buildings composed of stan¬
dard elements contribute furthermore to ex¬

tensive planing of the building plateau as
well as to containing walls and earthen
slopes abutting on the surrounding terrain.
The current widespread motorization neces¬
sitates vast parking areas and a focussing -

almost a fixation - on the structure and

capacity of the traffic network.
The Technical University of Denmark on

Lundtofte plain was planned at the end of
the 50s and was largely completed before the
world crisis set in. The plan is rationally
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constructed: an axis in the form of a cross

forming four squares - one for each disci¬
pline. It was the task of the landscape archi¬
tect to create clearly visible features so as to
facilitate the identification of the various sec¬

tions in this extensive complex. Edith and
Ole Nørgård solved these problems by em¬
phasizing the main axis in the form of a
striking, broad avenue. A belt of sturdy trees
forms a graceful transitional area between
the University and its surroundings. The
open spaces belonging to the separate insti¬
tutes were made identifiable with the aid of a

selection, though not uncharacteristic jum¬
ble, of tree species, and the internal court¬
yards are variously designed. The grass gar¬
dens of the engineering academy and the
central courtyard represent garden art at its
peak.

Odense University was planned in the 60s
and built during the following decade. It was
intended to resemble a town set in a land¬

scape. On the other hand, it was not the
intention that the students should be isolated
in colleges but assimilated in the town popu¬
lation.

The landscape architect's vision of robust
and stable landscape fronts on a suitable
scale has been maintained. Embankments
and well-preserved forest brinks help to in¬
corporate the large complex in the land¬
scape, though at the same time creating a
stimulating setting.

The thirties mark a breakthrough for Dan¬
ish architecture and, in particular, for a col-
labpration between architects and landscape
architects. The domestic political situation —
a co-operation between Social Democrats
and Radicals — was instrumental in promot¬
ing an active cultural and employment poli¬
cy. The social and educational needs neg¬
lected hitherto by industrialism were for the
first time converted into building program¬
mes which satisfied more than the basic
necessities. To this were added new technical

challenges, with the resulting monuments in
the field of communication and cultural ex¬

change.
Primary and secondary education in

schools is in all respects the most important
public task. Throughout these 50 years
school building reflects the changing educa¬
tional laws and principles; here the work of
the landscape architect is almost com¬
plementary to that of the architect.

The health sector has undergone a rapid
development; amongst other things long-
established hospitals have undergone exten¬
sion, often at the expense of existing garden
layouts. Among the few new hospitals, chief¬
ly two will be mentioned:

Copenhagen County Hospital in Glostrup
was built as the result of a Scandinavian

competition in 1953. South and west of the
wings containing the wards, a large, crooked
garden has been designed in direct com¬
munication with an external forest planting.
Facing the facades is the more detailed gar¬
den layout.

Copenhagen Municipal Hospital in
Hvidovre is the second characteristic exam¬

ple of modern hospital-building. Here tall
buildings have been avoided in order to give
the patients a feeling of personal contact
with the earth's vegetation. Morten Klint
and Lund Sørensen have created a luxuriant
environment and the popularity of the gar¬
dens is beyond dispute.

As regards the city landscape as a whole,
the special place of landscape architects in
urban architecture is confirmed by the fact
that the most beautiful squares of this period
are the result of their work. Furthermore, at
the end of the 60s it became common for

landscape architects to be involved in the
planning of motorways, right from the initial
siting to the tracing in the landscape.

It is encouraging enough to survey this
piece of comtemporary history, riot least be¬
cause society has wanted material progress
to be accompanied by a modern landscape
architecture. Many of these giant tasks have
been epoch-making and worthy of serving as
a model.

Less encouraging it is to see that there is a

growing tendency for important social tasks
to be projected by engineering firms or con¬
tracting firms without the participation of
landscape architects. One wonders whether
the amount of progress in this field has not
been properly recognized, or whether it is
right and proper to impoverish our sur¬
roundings in times of unrest such as these. Is
it not possible that the care of acquired
cultural values would help us to understand
our modern tradition and provide confidence
in the future?

The Park - a Municipal Green
by Sven-Ingvar Andersson
The history of municipal parks has not yet
been written, neither for Denmark nor for
anywhere else in the world. The picture is
hazy, but one fact stands out clearly: from
the beginning of the 19th cenutry, when
European cities first acquired their town
parks, until around 1930, the concept of a
park was clearly defined. But during the
subsequent period - the period with which
this jubilee number of Landskab deals - both
the designation and the phenomenon have
altered and ramified to such an extent that it
is difficult to obtain an overall view.

Before 1930 the park might have many
faces but its fundamental character was un¬

equivocal: a park was a clearly demarcated
»pleasure garden« in an urban area which
was itself characterized by the buildings and
activities of the town.

There are two reasons why this simple
picture is dissolved around 1930: urbaniza¬
tion and functionalism.

The philosophy of functionalism com¬
mences by ascertaining people's needs. As
soon as these are known it is merely a ques¬
tion of forming the surroundings in such a
way as to satisfy the needs. They have to
function. As we know, those needs which

came into consideration were those easiest to

define: needs relating to hygiene, the traffic
and the individual dwelling unit.

Since it was only the so-called rational
needs that were deemed worthy of considera¬
tion in that popular and greatly simplified
version of functionalism which was practised
in most places, there was only one thing
parks could be used for: to make people
healthy. Thus parks became sports grounds
or spaces between buildings, or between
buildings and disturbing layouts. They pro¬
vided light and air and the possibility for
healthy exercise in green surroundings. Not
too bad; but scarely sufficient.

We now know that it is not enough to
describe and plan towns as if they were the
sum of a number of rational and practical
functions. The same applies to parks, but
even more so. It is possible to agree about
the hygienic function, and to provide sun, air
and sports facilities. It is likewise possible to
attend to the subordinate functions, or ac¬

tivities, and to provide layouts for golf and
burial, animals for children to play with,
flower gardens for old people to dig as well as
facilities for pigeon-fanciers, sailing en¬
thusiasts amd much else. But all the advan¬

tages of such an interplay of activities are
lost, and all the functions which cannot be
described rationally - the social and the
aesthetic - do not enter the picture unless
garden architects - the best ones - are de¬
fiant and cunning enough to incorporate
them.

Where content is concerned parks may be
said to have altered in character from the

bourgeois and formal to the nature park, and
we ought to declare ourselves satisfied with
.this healthy development. It is noticeable
that most towns possess old layouts inspired
by continental Victorian parks designed as
promenades for the bourgeoisie. It is also
noticeable that the next phase is represented
by more serviceable layouts with sports
grounds, or at any rate large areas of grass
capable of withstanding recreative activities
— »people's commons«. And one notes the
most recent layouts in the form of conserved
natural countryside or life-like imitations in¬
cluding bird ponds and exercise tracks.

It is difficult to undertake a qualitative
evaluation of the past 50 years; in fact it is
much easier to speak of an uninterrupted
period of conflicting ideas and experiments,
the period having provided large areas of
parkland (green areas, open spaces) and a
great deal of experience, also in planning.

The green in itself is not sufficient: this is
one of the most important experiences of the
past few decades. Parks are more than na¬
ture; they are nature organized in such a way
as to fulfil the complex need of the town-
dweller to experience, sense and accomplish
things in one and the same park. One might
feven say that park policy ought at present to
concentrate on converting unspecified green
areas into parks.

Paula Hostrup-Jessen
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DET MESTA FOR
OFFENTLIG MILJO

— det har vi på "SCM". Vi har det stora, breda sortimentet for alia typer av offentliga
miljoer såsom: parkmobler, planteringslådor, staket, papperskorgar, cykelståll,

cykelgarage, piskstållningar mm.
Kort sagt: det som kravs for en treviig, fungerande parkmiljo det finns hos "SCM".

Tag kontakt med oss så sander vi våra olika katalogbroschyrer.

AB SVENSKA CYKELSTÅLLFABRIKEN
59121MOTALA TEL. 0141-31170 TELEX 5540 SCM S.
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Nordisk styrelsesmøde 1981

Søndag aften den 9. august mødtes fra fjern og nær

repræsentanter for den danske, finske, islandske,
norske og svenske landskabsarkitektforening samt
IFLA-delegater til nordisk styrelsesmøde i Vasa,
Finland.

Som observatør til mødet var indbudt den fin¬
ske repræsentant for de nordiske landskabsarki¬
tektstuderendes præsidium.

Nordisk kongres 1983: På mødet drøftedes den sven¬
ske forenings udspil til kongrestema i 1983, hvor
Sverige skal være værtsland. LAR's styrelse skal
inden jul sende til høring i de nordiske land¬
skabsarkitektforeningers bestyrelser et skriftligt
oplæg til tidspunkt og sted for kongressens afhol¬
delse og uddybe kongrestemaet, som skal fokusere
på nye arbejdsopgaver for landskabsarkitektvirk¬
somhed, og hvorledes man fagligt er rustet til at
klare en sådan udfordring.

Nordiske styrelsesmøder i 1982: På den islandske fore¬
nings vegne indbød landskabsarkitekt Jon Bjorns-
son til nordisk styrelsesmøde i Reykjavik somme¬
ren 1982. Dermed udskydes det planlagte styrel¬
sesmøde i Danmark til 1984.
Nordisk sekretariat: Deltagerne var enige om at bede
Karen Permin fortsætte som fagsekretær for de
nordiske landskabsarkitektforeninger og var ind¬

forstået med, at sekretærens udgifter til rejse og

hotelophold fremtidig skulle dækkes af de nordiske
foreninger i fællesskab.

Nordisk studenterpræsidium: »Kulturlandskabet og
dets rekreative funktion« er emnet på den nordiske
studenterkongres i København efteråret 1981.

IFLA: I relation til fællesdelegatrejserne til fjerne¬
re himmelstrøg og den beløbsramme, som skal
stilles til rådighed fra DL, NLA og LAR var man

enige om, at delegaterne i god tid før afrejsen skal
fremsende budget til de tre foreningers styrelser.

Den norske IFLA-delegat Sveinung Skjold er
fælles repræsentant på Grand Council mødet i
Canada 1981, mens Jette Abel skal repræsentere
Danmark, Norge og Sverige i Australien i 1983.

Foreningernes status og arbejdsopgaver
Finland: Finlands Landskabsarkitekter

(SMAFLA)
Christina Laurén redegjorde for den finske foreriings
status som interesseforening og nævnte, at fore¬
ningen ikke var tilsluttet nogen fagforening.

For optagelse i SMAFLA har foreningen be¬
stemte krav til landskabsarkitektuddannelsens for¬
løb og indhold. Af Christinas udsagn fremgik det
klart, at man ikke uden videre kunne acceptere
arkitekternes deltagelse i kortvarige landskabsar¬
kitektkurser på Tekniska Høgskolan i Helsingfors
som kriterium for landskabsarkitektvirksomhed og
medlemskab i SMAFLA.

Efter at det nordiske samarbejde om udgivelse
af Landskap var ophørt, havde den finske forening

faet kontakt med arkitekturtidsskriftet: ARK. Des¬
uden udsendtes som tidligere SMAFLA notitser -
fire gange årligt til medlemmerne.

For at finde frem til et brugbart plantemateriale
har den finske landskabsarkitektforening indledt
samarbejde med Planteskoleejerforeningen i Fin¬
land.

Danmark: Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter (DL)
Henrik Ulfstedt lagde i sin redegørelse vægt på
følgende mærkesager:

DL's 50 års jubilæum, der markeres med en
beskeden reception på selve fødselsdagen den
19. december 1981, vil i 1982 blive fulgt op af en
række udadrettede aktiviteter: udstilling, konkur¬
rence, høstkonference, festbanket. Landskab nr. 7
og 8, der skal vise fagets udvikling inden for den
seneste 50-års periode, udsendes som dobbelt¬
nummer på jubilæumsdagen.

DL's høstkonferencer, den første week-end i
oktober, er fortsat en medlemssucces. Konference¬
udvalget satte i 1980 focus på »Samfærdselsårer¬
nes beplantninger«, belyste i 1981 »Den danske
skov og dens fremtid« og afslutter i 1982 trilogien
om det åbne land med »Landbrugslandets plant¬
ninger«.

Overenskomst- og aftalefornyelser for hortono¬
mer/landskabsarkitekter ansat i den offentlige sek¬
tor forhandles i Danmarks Jordbrugsvidenskabeli¬
ge Kandidatforbund, som DL er tilsluttet. For den
kommende to-års periode er der netop indgået
aftale med finansministeriet og Kommunernes
Landsforening, medens forhandlingerne med

Robust og justerbart

opbindingssystem
Der skånerde unge træer
Det helt perfekte opbin-
dingssystem til hei-
stertræer. Fremstillet i
gummi med en kraftig
afstands»pude«, der
sikrer skånsom opbind-
ing af unge træer og
nem justering i opbind-
ingsperioden. Passer til
pæle 4-6 cm eller 6-8
cm og stammediameter
på op til 35 mm. Båndet
kan også leveres uden
afstandsklods (f.eks.

^ ived anvendelse af flere
pæle pr. træ).

if Et system der er lidt dy¬
rere nu - men meget bil¬
ligere i det lange

Husk - vi leverer stadig opbindingspæle - afdrejede
og trykimprægnerede - med eller uden spids - i

* ønsket længde og dimension - samt cylindrisk
afdrejede pæle til f.eks. palisadevægge,

fodhegn, lege-redskaber o.s.v.
Ring og få et godt tilbud

» - eller specialbrochure hos
7JTfwTjn'J?

HEDESELSKABETS
TRÆINDUSTRI

Vejlevej. 7330 Brande. tlf. (07) 1810 88

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

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

Rekvirer:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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Kommuner i Københavns amt først afsluttes i
1982.

Om honoraraftaler og ydelsesbeskrivelse for
praktiserende landskabsarkitekter forhandles der i

øjeblikket i boligministeriet.
»Plant og Plej«paradigmaet for plantning efter

tværfaglig aftale mellem Dansk Planteskoleejerfor¬
ening, Landsforeningen Danske Anlægsgartner¬
mestre og Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter er ved at blive revideret.

Udgivelsen af Landskab er - bortset fra forsin¬
kelse under trykkerikonflikten i foråret - fortsat
uden større problemer. Henrik opfordrede de nor¬
diske kolleger til at sende artikler til redaktionen.

For fortsat at kunne bringe finske resumeer i
Landskab, har DL søgt Nordisk Kulturfond om
økonomisk støtte. Med den begrundelse, at Nor¬
disk Kulturfond kun giver støtte til engangspro-
jekter, har DL faet afslag på ansøgningen.

DL har af ASLA - American Society of Lands¬
cape Architects — købt et eksemplar af filmen
»Legacy for living« (Se IFLA NEWS). Filmen -

en 16 mm farvefilm med lyd - kan tilbydes de
nordiske søster/broderorganisationer til fremvis¬
ning. Filmen kan rekvireres fra DL's sekretariat,
Box 2172, 1017 København K, tlf.: (01) 15 33 66.
Udover forsendelsesomkostninger er udlejnings¬
prisen 100 kr. pr. gang.

Island: Felag Islenskra Landslagsarkitakta
Jon Bjørnsson nævnte indledningsvis, at udenlands¬
ke landskabsarkitektuddannelser som kriterium
for medlemskab i den lille islandske forening - var
et stort problem. I den anledning havde fore¬

ningen i det forløbne år indbudt 10 islandske
studenter til et møde i Reykjavik, hvor man især
havde drøftet uddannelsesniveauet på de højskoler
og universiteter, studenterne frekventerede i Nor¬
ge, Danmark, Canada, USA m.m.

En manglende forståelse for landskabsarkitekt¬
faget - ikke alene i offentligt regie, men også i
arkitektkredse - var et dagligt problem for fagets
udøvere. Et problem, styrelsen imidlertid håbede,
kunne ændres i positiv retning.

Island har søgt medlemskab af IFLA - Interna¬
tional Federation of Landscape Architects — og
har i den anledning haft besøg af Derek Lovejoy —

vicepræsidenten i IFLA.
Til de islandske kollegers bekymringer om land¬

skabsarkitektskolernes faglige niveau nævntes det,
at en IFLA »Education report 1981« var »på
trapperne«, og ville blive udsendt til samtlige
IFLA medlemsorganisationer. Rapporten inde¬
holder oplysninger om uddannelsesforløbet ved
samtlige godkendte højskoler, arkitektskoler og
universiteter i hele verden.

Norge: Norske Landskapsarkitekters Forening
(NLA)
Øivind Tjørn oplyste, at den norske forening nu har
ca. 230 medlemmer plus studentermedlemmer,
samt af foreningen har 10 lokalforeninger fordelt
over hele landet.

Norske Landskapsarkitekters Forening er til¬
sluttet Norsk Landbruksakademikerforbund, som
har forhandlingsretten for ansatte landskabsarki¬
tekter. Foreningen har fået sekretærbistand to ti¬
mer ugentlig. Med Norske Arkitekters Landsfor¬

bund har NLA indgået tidsskriftssamarbejde om

Byggekunst og Arkitektnytt. Landskabsarkitekt¬
medarbejder i Byggekunst er Trygve Sundt. Også
med Anleggsgartnermesterlagets tidsskrift »Ute-
miljø« har NLA indgået samarbejde. Ud over

tidsskriftssamarbejdet med arkitekterne arbejdes
der henimod udsendelse af en fælles planlægnings-
norm.

Sverige: Landskapsarkitekternas Riksforbund
(LAR)
Sven-Olov Nyberg fremholdt det gode samarbejde
med SAR (Svenske Arkitekters Riksforbund) og
SIR (Svenske Indretningsarkitekters Riksfor¬
bund) - et samarbejde, som primært manifesteres
i et kanslifællesskab i Stockholm. SAR overvejer
muligheden af at samle alle arkitekter i ét forbund
— og i et hus — med bl.a. en bedre kanslifunktion til

følge.
LAR prioriterer landskabsarkitektuddannelsen

på Ultuna og Alnarp højt og arbejder henimod en

indbygning af et praktikår i uddannelsesforløbet.
På landskabsarkitekternes efteruddannelse satser

LAR's styrelse ligeledes højt.
Til at klare kontakten til offentligheden - har

LAR forsøgsvis ansat en informationssekretær -

en ordning som beklageligvis endnu ikke fungerer
tilfredsstillende.

Beskæftigelsen i Sverige er for nedadgående.
Denne tendens har dog endnu ikke berørt land-
skabsarkitektkontorerne, som stort set har god
tilgang af projekteringsopgaver og ingen mærkbar
arbejdsløshed.

Karen Permln

Vedligeholdelse
afvej-, have-
og parkanlæg.
Når det gælder råd og vejledning i forbindelse med pleje og
vedligeholdelse af beplantning omkring have-, park- og
vejanlæg er en kontakt til Agro-kemi en god begyndelse.
Ring til institutionsafdelingen og få et godt råd i brugen af
plantebeskyttelsesmidler, gødninger og jordforbedrings¬
midler. Vi anviser nærmeste forhandler.

Agro-kemi a/s
-derstår viden bag navnet

Gammelager 1, 2600 Glostrup, telf. (02)45 21 11
Østersøgade 13, 5000 Odense, telf. (09) 1163 98

Geestruplund 2, 6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Rigagade, 8000 Århus C, telf. (06) 1367 66

Limfjordsvej 27, 9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 22
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Nordiske landskabsarkitekt¬
kongresser

Til den finske ordførers velkomsttale på Vasakongressen 1981 havde sekretæ¬
ren ved systematisk at gennemgå gamle numre af Havekunst/Landskap
udarbejdet en stikordsliste over antallet af nordiske kongresser afholdt i
perioden 1933-1981.

Hist og her i oversigten mangler oplysninger om kongrestema, tidspunktet
for kongressens afholdelse og navnet på foreningens ordfører på det pågæl¬
dende tidspunkt.

Af historiske grunde og for at bringe listen ajour bedes supplerende
oplysninger til udfyldning af hullerne sendt til:

Karen Permin, DL's sekretariat
Gammeltorv 22, Postboks 2172
1017 København K
Tlf: (01) 15 33 66

7. Norge 1951 Sted: Oslo

Tidspunkt: f

Tema: ?

Ordfører: Trygve Lyftingsmo
Ekskursion: Oslo - Numedal - Hardanger - Bergen

8. Finland 1955 Sted: Helsingfors
Tidspunkt: 9.8.-13.8.

Tema: Haveanlæg i Helsingfors m.m.
Ordfører: Leif Simberg

9. Sverige 1959 Sted: Vårmland

Tidspunkt: 19.8.-22.8.

Tema: Vårmland du skona

Ordfører: ■>

10. Danmark 1961 Sted: Fyn
Tidspunkt: 24.8.-26.8.

Tema: Haveanlæg på Sydfyn
Ordfører: Eywin Langkilde

11. Norge 1963 Sted: Geilo

Tidspunkt: 30.8.-1.9.

Tema: Fjellet
Ordfører: ?

12. Finland 1965 Sted: Åbo
Tidspunkt: 21.8.-24.8.

Tema: Grånsen mellan bosåttningsmiljon och
naturlandskapet

Ordfører: Jussi Jannes

13. Sverige 1967 Sted: Lund

Tidspunkt: 18.8.-20.8.
Tema: Skolor: Miljoplanering - utbilding
Ordfører:

Nordiske landskabsarkitektkongresser 1933-1981

1. Danmark 1933 København

Sverige 1934 Stockholm
Svensk/dansk ekskursion

14. Danmark 1969 Sted: Skagen
Tidspunkt: 11.9.-13.9.
Tema: • Koncentreret fritidsbebyggelse
Ordfører: Jørn Palle Schmidt

15. Norge 1971

2. Norge 1935 Sted: Oslo

Tidspunkt: 24.8.-25.8.

Tema: Ekskursion

Ordfører: Pål Sæland

3. Finland 1936 Sted: Helsingfors
Tidspunkt: 19.8.-22.8.

Tema: Ekskursion

Ordfører: ?

4. Sverige 1939 Sted: Goteborg
Tidspunkt: 26.8.-27.8.

Tema: Ekskursion

Ordfører: Sven A. Hermelin

5. Sverige 1946 Sted: Stockholm

Tidspunkt: ?

Tema: f

Ordfører: f

6. Danmark 1949 Sted: København

Tidspunkt: 26.8.-27.8.

Tema: Parker + anlægsgartneruddannelsen
Ordfører: Georg Boye
Ekskursion: Københavns omegn

Sted: Kongsberg
Tidspunkt: 25.3.-28.3.
Tema: . Vintermiljøet
Ordfører: Bjarne Åsen

16. Finland 1973 Sted:

Tidspunkt:
Tema:

Ordfører:

Ålandsøerne
13.6.-15.6.

Vattnet i landskapet
Maj-Lis Rosenbroijer

17. Sverige 1975 Sted: Boden, Kiruna, Luleå m.m.

Tidspunkt: 11.8.-15.8.
Tema: Landskab omkring polarkredsen
Ordfører: Par Soderblom

18. Danmark 1977 Sted: Vilvorde, København
Tidspunkt: 15.6.-16.6.
Tema: Øresundsregionens landskab
Ordfører: Søren Harboe

19. Norge 1979 Sted: Bergen
Tidspunkt: 28.6.-1.7.
Tema: ?
Ordfører: Kasper Opdal

20. Finland 1981 Sted:

Tidspunkt:
Tema:

Ordfører:

Vasa

10.8.-13.8.

Osterbotten - ett kulturlandskap i
forandring
Christina Laurén
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