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Kurser og kongresser i
august-september
Stadsgartnerkongres i Malmø
med efterfølgende studietur i
Tyskland, 9.-11. august (Land¬
skab 1/89). Tlf. 040 341000.
Nordisk Kongres i Helsinki,

16.-18. august (Landskab
1/89). Tlf. 08392680.
Cykelkonference i Køben¬

havn, 21.-23. august (Landskab
1/89). Tlf. 31 54 10 88.
Nordisk Kongres for kirke¬

gårdskultur, Stockholm, 20. og
21. september (Landskab
2/89). Tlf. 0817360500.
Landscape and Sculpture,

internationalt symposium i
Manchester, 1.-3. september
(Landskab 3/89). Tlf. 0858
575530.

By- og bybygningsøkologi,
DAL-kursus i Tline, 25.-27.
sept. Tlf. 33 13 12 90.

Peter Joseph Lenné
1789-1866

1 anledning af 200-års fødsels¬
dagen for Peter Joseph Lenné
arrangeres i Berlin 3 udstillin¬
ger (17.6-30.7) og ekskursioner
i perioden 17.6 til 1.10.89. Peter
Joseph Lenné uddannedes som
gartner i bl.a. Paris, Miinchen
og Wien og virkede som land¬
skabsarkitekt især i Berlin og
Potsdam. Han planlagde og
renoverede talrige anlæg f.eks.
slotsparkerne ved Glienicke,
Charlottenburg, Sanssouci,
Pfaueninsel og Tiergarten samt
forslog som byplanlægger
A 22

grønne parkbånd omkring
Miinchen og Berlin.

Oplysninger om udstillinger,
ekskursioner, publikationer:
Klaus von Krosigk, der Senator
fur Stadtentwicklung und Um-
weltschutz, Lindenstrasse
20-25, 1000 Berlin 61.

Premio Pardes Cittå di

Palermo

Byen Palermo uddelte i efter¬
året Premio Pardes Citta di Pa¬

lermo, som er internationale
prisbelønninger for pleje og re¬

novering af historiske haver og
parker. Priserne uddeles hvert
andet år. En pris gik til 'Gar-
tendankmalpflege', ved Senator
fiir Stadtentwicklung und Um-
weltsschutz i Berlin. Desuden

prisbelønnedes prof. M. Poz-
zetto for forskning af Kejser
Maximillian's d. 3.s have i Mi¬

ramare, Trieste, samt byen Pa¬
ris for pleje af historiske park¬
anlæg og udgivelsen af 'Paris
Nature'.
I motivationen for tildeling

til Berlin nævntes bl.a. forsk¬

ningsarbejde og efterfølgende
restaurering af Klein Glienicke
og Tiergarten m.m.

Boligen og byen, det 39.
danske byplanmøde
Medvirkende i byplanmødet i
København 12. og 13. oktober
er bl.a. miljøminister Lone
Dybkjær, rektor for Kunstaka¬
demiets Arkitektskole Bente

Beedholm, formanden for KL's
teknik og miljøudvalg Johan¬
nes Poulsen, kommende forsk¬
ningschef i AKF Niels Groes
og forfatteren Peter Poulsen.
De ca. 14 delmøder vil tage

emner op som: diskussion med
foredragsholderne, idealer i
arkitektur og bybygning, forny¬
else og forbedring af 60-er
bebyggelserne, parcelhusom¬

rådernes fremtid, byøkologi,
byfornyelse i mindre byer, den
indviklede byfornyelse m.v.

15 udflugter arrangeres i
et samarbejde med en række af
regionens kommuner, Hoved¬
stadsrådet og de tre byfornyel¬
sesselskaber. Blandt turene kan
nævnes Boligområder på Fre¬
deriksberg, Københavns Havn,
Fornyelsesområder i Køben¬
havn, Vestvolden, Storbyens
nye arkitektur, Malmø, Høje
Taastrup, Ballerup, Ishøj, Fre¬
deriksværk, Karlebo, Værløse,
samt en byfornyelsestur med
henholdsvis Håndværkets By¬
fornyelsesselskab, Sanerings-
og Byfornyelsesselskabet og
Byfornyelsesselskabet Dan¬
mark.
Pris for deltagelse bliver kr.

1.650,- for tilskudsgivere (fuldt
tilskud for 1989), kr. 1.240- for
studerende, pensionister og ar¬
bejdsløse, og kr. 2.475,- for alle
andre.

Tilmelding: Dansk Byplan¬
laboratorium, Peder Skrams
Gade 2B, 1054 København K,
tlf. 33 13 72 81.

Hubert i Våsterås
I Våsterås bygger HSB Sodra
Våstmanland 90-talets bostads-

gård.
Bostadsgården tillhor kvarte¬

ret Hubert som ligger i centrala
Våsterås. Kvarteret år stor-

gårdsinspirerat och omfattar 70
nya lågenheter. Gården består
dels av en stomme dels en in-

redning. Stommen har lång
livstid och byggs upp av trå¬
den, buskarna och belåggnin-
garna. Till den fogas en flexi-
bel inredning, som år lått att
foråndra i takt med de boendes
onskemål.
I kvarteret Hubert kållsorte-

rar man redan i koket (finns
plats for fyra fack under disk-
banken). Det biologiska avfal-
let sorteras for sig och toms i
det nya kompostrummet som
finns i varje entréplan.
Regnvattnet samlas upp i en

damm och vattnet från taken
kommer att utnyttjas till be-
vattningsåndamål. Vatten ger
också fina lekmojligheter, år
vackert och rogivande. Plane¬
rings- och anlåggningsarbetet

karaktåriseras av en stor om¬

sorg for det levande våxtmate-
rialet.

Projekt »90-talets storgård«
ar ett fullskaleexperiment och
ingår som en del i MOVIUMs
ramprogram. Det år ett samar-
betsprojekt mellan MOVIUM
och HSB Riksforbund. Pro¬
jektet syftar till att fora in kun-
skaper och erfarenheter från
tidigare forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet om bo-
endemiljdfrågor i planering,
projektering och byggande av
flerfamiljshus. Statskonsulent
Eivor Bucht, MOVIUM, fun-
gerar som projektledare.
Infoansvariga: Ole Anders¬

son, Marie Larsson. Tele
040-41 50 00.

Tkt-lav bebyggelsen Nonne¬
banken - en afdeling under
Køge almennyttigt Boligsel¬
skab - er rammen om det før¬
ste danske forsøg med lokal¬
kompostering med grønt
køkkenaffald og haveaffald.

Ved projektet i Herfølge
foregår Hele processen fra
kildesortering af affaldet til an¬
vendelsen af den færdige kom¬
post i nærmiljøet med delta¬
gelse af beboerne og ejendoms-
personalet. I stedet for at
transportere affaldet til og fra
et centralt kompostanlæg, for¬
bliver det grønne affald fra
husholdninger, haver og be¬
plantninger i området. I
mængder drejer det sig om 35
tons organisk materiale fra be¬
byggelsens 180 husstande. Af¬
faldet omdannes til kompost,
til genanvendelse i beboernes
urtepotter, altankasser, haver
og bebyggelsens fællesarealer.
Kompostprojektet er en del

af et projekt, der bærer beteg¬
nelsen »Det økologiske bolig-

Nonnebanken i Herfølge



område«, hvor man også vil af¬
prøve naturvenlige plejemeto¬
der i områdets grønne områder.
Målet er at opnå et »giftfrit«
nærmiljø, hvor bl.a. barkflis
erstatter kemisk ukrudtsbe¬

kæmpelse.
Dansk almennyttigt Boligsel¬

skab er gået ind i projektet i
samarbejde med Parkteknisk
Institut, der står for projektle¬
delsen, forsøgsopgørelse m.m.
Nonnebanken stiller personale
og arealer til rådighed for
projektets praktiske gennemfø¬
relse, mens Miljøstyrelsen, Kre¬
ditforeningen Danmark og

Køge almennyttige Boligsel¬
skab støtter økonomisk.
Hidtil har danske forsøg

med kompostering drejet sig
om store, centrale anlæg
dækkende en eller flere kom¬
muner. Lokalkompostering
skulle til gengæld give bebo¬
erne og personalet større ind¬
sigt og engagement i øko¬
logiske sammenhænge.
Nærmere oplysninger: Jon

Pape, Parkteknisk Institut:
31 24 42 66.

Lokalplanvejledning
Lokalplaner er et meget an¬
vendt redskab i den kommu¬
nale planlægning. Kommu¬
nerne har således indvundet

mange erfaringer med, hvor¬
dan man kan udarbejde og an¬
vende lokalplaner.
I en ny publikation opsamles

og bearbejdes disse erfaringer.
Publikationen, der er en

grundvejledning, inddrager så¬
vel administrative, juridiske
som planlægningsmæssige
aspekter af lokalplanlæg¬
ningen.
I publikationen gives der, ud¬

over anvisninger på hvordan en

lokalplan kan udarbejdes, ek-

vi trinipr Hin irfé
Hvis detaljen løses bedst
med et specialelement.

lrf fvJFfiijfwl Ulf I 1\Jrwin Når materialerne bruges
i nye sammenhænge.
Spørg BB gruppen, vi gør
dine idéer til virkelighed.

Lillemosevej 1
, 2640 Hedehusene
U Telefon: 02 13 88 44ISISM©IWDIfft ir ISIS ffiteDfeta ISIS imitåyiMtiu

Lokalplanvejledning
V

sempler på hvilke bestemmelser
der kan bruges i forskellige
planlægningssituationer, f.eks.
inden for bolig-, bymidte- og
erhvervsplanlægning.
Lokalplanvejledning. 196

sider. Pris 96,00 kr. Bestilles
hos: Planstyrelsen, Publi-
kationsafdelingen, Haralds-
gade 53, 2100 København 0.
Tlf 39 2711 00.

Arkitektur i Danmark -

Byg & Bo 88 i Odense
Boligudstillingen på Blangsted-
gaard i Odense var et af de
største arrangementer i Dansk
Bygge-boligår 1988 og i Oden¬
ses 1000 års jubilæum.
Odense kommune har ønsket

at fastholde indtrykkene om¬

kring BYG & BO 88 i den nye

bog: »Arkitektur^ i Danmark -
BYG & BO 88 i Odense«.

Bogen bringer en fotokaval¬
kade omkring de vigtigste te¬
maer på udstillingen samt en
kort tekst.

Arkitekturbogen på 80 sider
kan købes hos Odense kom¬
mune samt i Dansk Arkitektur¬
center, Gammel Dok i Køben¬
havn.

Bogen udgives på dansk med
tysk og engelsk oversættelse.

Nyt fra Dansk Byplan¬
laboratorium
Læsekredse
Biblioteket har i nogle år ud¬
budt udenlandske arkitektur og
planlægningstidsskrifter i læse¬
kredse. I år er følgende tids¬
skrifter i læsekreds:
Architektur der DDR, Archi-

tektur + wettbewerbe, Arki¬
tektur, Arkkitehti, AT-Arkitekt-
tidningen, Aufbau, Bygge-
kunst, Cities, International
Journal of Urban and Regional
Research, Journal ofAmerican
Planning Association, Land¬
scape, Lotus, Plan, Plan og
Arbeid, Planner, Regional
Studies, Scandinavian Housing
and Planning Research, Small
Town, Stadsbyggnad, Third
World Planning Review, Town
and Country Planning, Town
Planning Review, Transporta¬
tion Quarterly, Urban Studies
og Urbanisme.
Tilmeldingsblanket til læse¬

kredse i 1990 udsendes i juli
måned, og skal være bibliote¬
ket i hænde senest 1. september
1989 af hensyn til bestilling af
oversøiske tidsskrifter. Forslag
til nye tidsskrifter modtages
gerne, men der skal 6 abonnen¬
ter til oprettelse af en ny læse¬
kreds.

Byøkologi
I forbindelse med Byplanlabo¬
ratoriets projekt om byøkologi
købes og indsamles en hel del
litteratur om emnet. Materialet
vil blive opstillet samlet på
læsesalen. Projektmedarbejder
Lone Jansson har udarbejdet
en litteraturliste, som kan
rekvireres.

Dansk Byplanlaboratoriums
Bibliotek, Peder Skrams Gade
2B, 1054 København K,
Telefon: 33 13 72 81.
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FESTSKRIFT TIL HAKON LUND

Forblommet antik. Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst. Studier til¬
egnede Hakon Lund 1988. Format: 27,5x21 cm. 230 sider, ca. 100 illustratio¬
ner i s/h og farve. Pris: 295 kr.

En række kunsthistorikere beskriver situationer og forløb i dansk klassicistisk
arkitektur og havekunst. Afhandlingerne begynder med bygningskunstens ny¬
orientering fra midten af 1600tallet. Bogens hovedvægt ligger på sidste halvdel
af 1700tallet, da det nyoprettede Akademi begyndte at gøre sig gældende.
Et par af afhandlingerne afdækker tankegange inden for enkelte stilfaser el¬

ler undersøger det teoretiske grundlag for undervisningen på Akademiet den¬
gang. Bogens sidste bidrag redegør for Storcks udformning af bygningen til
Flirschprungs malerisamling.

Forblommet antik er »veltilrettelagt af Kjeld de Fine Licht og smukt produceret
af Arkitektens Forlag«, skrev professor ved Lunds Universitet, Sten Åke Nilsson
om festskriftet.

ARKITEKTENS FORLAG



Grøn plan for Hobro
AfArne P. Kjær og H. Thule Hansen

MariagerFjord ermed defredede Bramslev Bakker tangsfjordens nordside et særegent og smukt na¬
turområde. Skrænterne ogfjordens sidedale harfra gammel tid været benyttet som græsningsarealer,
m The protected Bramslev Hills on the north side ofMariager Inlet make this a distinguished and
beautiful area. Banks and valleys along the inlet have been usedfor grazing since time immemorial.

I en årrække har det grønnemiljø og en grøn

by været debatteret i mange sammenhænge
i Hobro. Debatten har til tider været spredt
og handlet om konkrete emner eller områ¬
der, og sammenhængen og helheden har væ¬
ret savnet.

På denne baggrund besluttede byrådet at
udarbejde en samlet grøn plan for Hobro.
Det vil sige en helhedsplan, som fastlægger
de overordnede retningslinier for en grøn by,
og som samtidig giver konkrete anvisninger
på, hvordan planen kan føres ud i livet.
Som optakt til planlægningen har der væ¬

ret afholdt offentlige møder om emnet, lige¬
som en række borgere og grupper på anden
måde har bidraget med synspunkter og kon¬
krete forslag.
Således har Danmarks Naturfrednings¬

forenings lokalkomité for Hobro og Nørager
udarbejdet et omfattende forslag til en grøn
plan for Hobro kommune med hovedvægten
LANDSKAB 4 -1989

på det åbne land og de bynære områder.
Endvidere har et forskønnelsesudvalg under
Hobro Erhvervsråd kommet med ideer til
forskønnelse af Hobro by. Forslagene fra
Danmarks Naturfredningsforenings lokal¬
komité og erhvervsrådets forskønnelsesud¬
valg supplerer på væsentlige områder den
grønne plan for Hobro og er derfor medta¬
get som appendiks i den grønne plan.
Et udkast til stiplan for Hobroområdet og

en oversigt over de mange kunstværker og
udsmykninger, som findes i Hobro, er ligele¬
des medtaget som appendiks i den grønne

plan, da emnerne naturligt supplerer planen.

Den grønne plan
En grøn plan for Hobro er et vigtigt grund¬
lag for at skabe en smuk og attraktiv by, ikke
blot for byens borgere, men for alle, som be¬
søger byen. Mange mennesker oplever især
Hobro fra hovedvejen ned gennem byen og

får umiddelbart det indtryk, at byen savner
skønhed. Men denne opfattelse er ikke dæk¬
kende, når man oplever byen fra andre sider
eller sejler til byen på en af Danmarks smuk¬
keste fjorde. De markante morænelandska¬
ber omkring Mariager Fjord, Vesterfjord og
Onsild Ådal - med kløfter, stejle skråninger
og skove, danner en fin landskabelig ramme
omkring byen.
Vikingeborgen Fyrkat er et godt eksempel

på, hvorledes historisk bebyggelseskultur og
landskab forenes i en stærk oplevelse af hel¬
hed.

Den grønne plan søger at etablere et stær¬
kere samspil mellem by og landskab med ud¬
gangspunkt i de karakteristiske landskabs¬
træk og det grønne element. Grøn plan for
Hobro har følgende overordnede formål:
1. At bevare og understrege de markante

karakteristiske landskabstræk i og om¬

kring Hobro.
73



Hobro hører til rækken afDanmarks ældste køb¬
stadbyer. Byen er opstået på det sted, hvor færd¬
selsvejen fører over den smalleste del affjorden.
De nye kvarterer breder sig i morænelandet oven¬
for skrænterne.
■ Hobro is one of the oldest Danish towns, situ¬
ated by the road across the narrowest part of the
inlet. New urban areas are being developed on the
moraines above the slopes.

2. At skabe en klar og markant overgang
mellem by og land, således at byens form
og karakter styrkes, og byen får en klar
identitet.

3. At gøre indfaldsvejene til grønne korri¬
dorer.

4. At skabe bedre sammenhæng mellem de
eksisterende og planlagte byparker, plad¬
ser, nærrekreative områder og bydelene,
samt pege på, hvor der er særligt behov
for en behandling af byens åbne arealer.

5. At foreslå beplantningsprincipper for
typiske beplantninger ved overordnede
veje, i industriområder og randbeplant¬
ninger.

6. At vejlede i pleje og vedligeholdelse.
Den grønne plan indeholder de overordnede
mål og giver et overblik. De foreslåede be¬
plantninger og sammenhænge må opfattes
som et minimum, såfremt planens mål skal
opfyldes. I mange tilfælde vil det være nød¬
vendigt at følge planen op ved udarbejdelse
af detailplaner i takt med planens virkelig¬
gørelse og inddragelse af nye områder i by¬
udviklingen.

Den grønne plan er opdelt i 8 afsnit: 1. re¬
gistrering; 2. grøn plans hovedstruktur med
handlingsprogram; 3. byparker og pladser
m.v. med handlingsprogram; 4. hovedind¬
faldsveje og industriområder; 5. planteprin-

74 LANDSKAB 4 -1989
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cipper; 6. vedligeholdelse; 7. landsbyerne
samt et efterskrift; 8. »fra grøn plan til grøn
by«.

Terrænforhold
Landskabet omkring Hobro by består af tre
terræntyper:
- Onsild Ådal ogMariager Fjord, som sam¬
men udgør en tunneldal.

- De højtliggende moræneplateauer nord
og syd for denne tunneldal.

- De markante skrænter, der danner over¬

gang mellem tunneldalen og plateauerne.
Den lave del af Hobro, centerområdet, samt
Onsild Ådal er marint forland. Morænelan¬

det har overvejende sandbund, som har sat
sig spor i mange grusgravninger i området
omkring Hobro.
Det stærkt kuperede landskab med højder

på 50-60 m omkring tunneldalen har skabt
en værdifuld natur, markante landskabs-
konturer og dannet grundlag for en varieret
bebyggelse, oprindeligt lokaliseret i dalbun¬
den, hvor det centrale byområde ligger.

De betydende og strukturgivende beplant¬
ninger består især af skovbeplantninger på
moræneskrænterne samt hegnsbeplantnin-
ger på plateauerne i det åbne land. Skovene
findes især i de områder, hvor terrænforhol¬
dene har vanskeliggjort opdyrkning.

Terrænforhold og eksisterende strukturbeplant¬
ninger
■ Terrain and current, structuralplanting

[~»~] Gravhøje og vikingeborgen Fyrkat
■ Prehistoric tombs, and Fyrkat,
Viking settlement
Markante moræneskrænter, 5 m
terrænkoter
■ Distinct moraine slopes

|^~7 | Grusgrave
■ Gravelpits

føjjgjffil Skovområder
m Woodland

E*»l Levende hegn
■ Hedgerows
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Overordnet beplantningsstruktur m Structural planting, current and as planned

[■: Ådalen (friholdes for bebyggelse og nye strukturbeplantninger) ■ Basin of Onsild (no development, no structural planting)
I il l 1 Moræneslugter og -skrænter (friholdesfor bebyggelse og nye strukturbeplantninger) * Morainal valleys and banks (no development,

no structural planting)
f i Byområdet ■ Hobro town

Eksisterende skove ■ Actual woods

røg&l Nye skove u Projected woods

[asaacl Eksisterende hegn m Actual hedgerows

|«egg| Nye hegn m Projected hedgerows

EDS! Eksisterende vejbeplantninger m Actual road planting
HZZl Nye vejbeplantninger m Projected roadplanting
| j | Byporte m City gates
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1. Onsild Ådal er af Nordjyllands Amts fred-
ningsafdeling udpeget som hørende ti! »Særligt
værdifulde landskaber«, der udgør en stor del
af kommunen.
2. Fyrkat er et borganlæg fra vikingetiden belig¬
gende i OnsildÅdal, som har været genstandfor
en tusindårig udnyttelse. I baggrunden mod øst
Hobro by og Mariager Fjord.
■ I. The preservation authorities ofNorth Jut¬
land County have named the Basin of Onsild
among »particularly valuable landscapes«.
2. Fyrkat, a Viking settlement, was discovered in
the basin of Onsild, which has provided human
habitation for more than a thousand years. In
the backgrond, to the east: the town of Hobro,
and the Mariager Inlet.

Overordnet beplantningsstruktur
De grønne kiler
Det er den grønne plans formål at bevare og
forstærke de karakteristiske landskabstræk,
som omgiver og præger Hobro.
Derfor bevares og styrkes de grønne kiler,

som fører ind til bycentret.
Der er Mariager Fjordområdet med mo¬

ræneskrænterne ned mod fjorden, Onsild
Ådal og Vesterfjord med de omgivende mo¬
ræneskrænter. Endvidere bevares Hodal
som en grøn kile.
Disse grønne kiler, dalbunde og moræ¬

neskrænter skal friholdes for bebyggelse og
anvendes som naturprægede områder samt
som nærrekreative områder og byparker
nærmest byen.
Byudviklingen skal principielt finde sted

på de højtliggende moræneplateauer mod
nord og mod syd, og overgangen mellem
plateauerne og skrænterne skal principielt
behandles med sammenhængende beplant¬
ning eller særligt planlagt bebyggelse, der
kan sikre, at landskabskonturerne ikke ud¬
viskes, men forbedres.

Skovbælter - ringskov
På moræneplateauerne mod nord, øst og
mod syd afgrænses byen af nye ringformede
skovbælter, der giver byen en klar og letop-
fattelig form og identitet. Skovbælterne dan¬
ner afslutning på det åbne land og markerer
byens begyndelse.
Når byen vokser, og nye arealer bygge¬

modnes og bebygges med boliger og industri
med videre, betyder det som oftest store ind¬
greb i et etableret kulturlandskab. Og der går
som regel mange år, førend de nye kvarterer
vokser til, og landskabet retableres i en ny
form.
Derfor virker byudviklingen i det åbne

land som oftest brutal, bar og uskøn, og
byens konturer udviskes. Skovbælterne, som
bør etablerestidligt i byudviklingen, skal ses
som en etablering af et nyt landskabsbillede
i stedet for en efterfølgende landskabsetab-
lering.

wwnwwwnr* wii
■ .. _ --■••v- "SaSS
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Forslag til byporte.
■ Citygates, suggested designs.

De større byområder bør endvidere søges
opdelt med mindre grønne kiler og struktur-
givende beplantninger, således at en byud¬
vikling på et hvilket som helst stadium kan
opleves harmonisk.

Vejbeplantninger og byporte
Langs alle overordnede veje fra det åbne land
og ind gennem byområderne udføres be¬
plantninger, således at vejene fremstår som
grønne korridorer.
I ubebyggede områder etableres beplant¬

ningerne principielt som egentlige beplant¬
ningsbælter. I bebyggede områder som træ¬
beplantning (solitærtræer), stedvis supple¬
ret med hækbeplantning og tilsvarende be¬
plantninger, som lettere kan formes på be¬
grænsede arealer.
I overgangen mellem land og by foreslås

etableret byporte som større markant for¬
mede beplantninger eller grønne strukturer,
således at byens begyndelse opleves klart og
giver byen sin egen identitet. Byportene kan
78

alternativt udføres som skulpturer eller byg¬
ningsværker i forskellige udformninger, der
passer til vejens betydning og karakter.

Hegnsbeplan tninger
Supplerende hegnsbeplantninger foreslås i
det åbne land samt som afgrænsninger af de
enkelte områders bydele. Hegnsbeplantnin-
gerne kan indgå som en del af de enkelte
strukturgivende beplantninger med hensyn
til opdeling af bydelene i mindre kvarterer og
nærmiljøer.

Handlingsprogram
Elementerne i den grønne plan er nærmere
konkretiseret i et handlingsprogram for den
overordnede struktur og for byområdet,
hvor såvel områder som temaer er behand¬
let. Handlingsprogrammet omfatter således
overgangen mellem by og land, det vil sige
det åbne land og de Naturprægede og nær¬
rekreative områder omkring byen. I byområ¬
det er peget på en række lokaliteter, såsom

byens åbne pladser, parker og væsentlige
forbindelser mellem bydelene, hvor der er
behov for forbedringer af bymiljøet og hvor
en indsats vil være taknemmelig.

Åparken
Den grønne plan indeholder en række ek¬
sempler på eksisterende og planlagte bypar¬
ker og pladser i Hobro.
Åparken er et eksempel på en ny bypark,

som er under opførelse.
Området, som byparken indgår i, blev tid¬

ligere anvendt til spritfabrik. Efter fabrik¬
kens ophør overtog kommunen arealet og
udarbejdede en lokalplan for området. Pla¬
nen sikrer helheden og fastlægger blandt an¬
det området omkring åen til bypark.
Projektet for Åparken omfatter renove¬

ring af betonindfatningerne, som afsluttes
med nye hvide betonkroner. Endvidere udfø¬
res terrasseanlæg ned til åen, og stier og

pladser befæstes med brosten og indrammes
af beplantning.
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Planen har til formål dels at genskabe åen
og dens nærmeste omgivelser som en del af
et landskabeligt og rekreativt element, der
strækker sig fra Onsild Ådal og Fyrkat over
Vesterfjord gennem bycentret og videre ud til
Mariager Fjord, og dels at opfange og af¬
slutte bevægelsen fra gågaden, idet åen bre¬
der sig ud som en vifte med en mere åben
landskabelig karakter i kontrast til gågadens
tætte bymæssige miljø.
Desuden udformes åforløbet med omgi¬

velser som et opholdsareal med åen som det
centrale midtpunkt og med nær kontakt til
vandet.
Området disponeres så det kan anvendes

til opstilling af stationære kunstværker og
også bruges som område for skiftende ud¬
stillinger.

Arne P. Kjær, landskabsarkitekt mdl og H. Thule
Hansen, arkitekt maa
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Kirketorvet med den fælles kulturudsmykning
af Kasper Heiberg, Erik Heide og Eigil Wester¬
gaard.
* Church Square; artwork by Kaspar Heiberg,
Erik Heide, and Eigil Westergaard.

»Grøn plan for Hobro« er udarbejdet af ar¬
kitektfirmaet H. Thule Hansen MAA, fir¬
maet Landskab og Rum ved Lars Rohde
samt Arne Kjær, kommunegartner ved Tek¬
nisk Forvaltning, Hobro kommune.



Skanderborg Slotsbanke og Slotskirkegård AfHans Jørgen Nielsen

På Slotsholmen i Skanderborg bys sydlige
udkant, omgivet af Skanderborg sø og Lille-
sø, ligger Slotskirken, som er den eneste be¬
varede del af et omfattende og betydnings¬
fuldt bygningsanlæg. Allerede i 1100-tallet
menes den første kongeborg at have stået på
dette sted. Her modtog Valdemar Sejr i 1212
budskabet om, at »Dronning Dagmar ligger
i Ribe syg«. Senere - i 1340 - forsøgte Niels
Ebbesen, efter at have dræbt grev Gert, at
indtage borgen, som var besat af holstenere.
Mange af landets konger har opholdt og

udfoldet sig på Skanderborg. Frederik II
nedrev størstedelen af den gamle borg og

begyndte opførelse af et nyt bygningsanlæg
med 4 fløje omkring en slotsgård med vand¬
kunst. 1569 meddeler kongen, at han »vil
lade en have plante« og bestiller nogle hun¬
drede frugttræer. Hvordan haven kom til at
se ud, ved man dog intet om. Den er forment¬
lig udslettet, da Christian IV i 1617 omgav
slottet med bastioner.

Et århundrede senere begynder Skander¬
borg slots storhedstid. Frederik IV har her
i 1712 ladet Anna Sophie Rewentlow vie til
sin venstre hånd, efter at han havde bortført
hende fra hjemmet på Clausholm.
11718-22 foretog kongen en større ombyg¬

ning af slottet. I tilknytning hertil blev anlagt
et smukt og usædvanligt haveanlæg. Hakon
Lund har i sin bog »De kongelige lysthaver«
gengivet en plan af haven, tegnet af Johan
Christian Bech i 1730. Anlæggets hovedtræk
er de samme, som man finder på Thurah's
»General Grund-Tegning af Scanderborg
Slott og Haver« i Den Danske Vitruvius fra
1749. Bech's haveplan har dog en anden ud¬
formning end Thurah's af parterret foran
slotsgården og den angiver endvidere store
parterreanlæg nord for slottet.
Slotsbanken er på begge haveplaner an¬

givet med terrasser i 3 koncentriske halvcirk¬
ler. Hvor Thurah's plan viser rampeanlæg
mod vest og syd, er der på Bech's plan nogle

brede trapper i anlæggets akser. Højdefor¬
skellen var stor, der har formentlig været
mere end 5 m mellem Slotsbankens top og

anlægget nedenfor. Slottet og slotshaven fik
kun en kort levetid. 1767 blev det hele solgt
ved auktioner, idet dog slotskirken blev over¬
draget byen ^om sognekirke. Resten af slottet
blev nedrevet. Arealerne øst for slottet blev i

1773 udlagt som begravelsesplads.
En af slotsholmens ejere, som testamen¬

terede et orgel til kirken, udlagde samtidig
noget af jorden til græsning, så organisten
kunne holde 3 køer. Af den grund har de lave
arealer langs Lillesø ofte været omtalt som
»Organistlodden«. Selve Slotsbanken blev i
årenes løb gennemgravet. Sand, sten og mur¬
rester blev fjernet til brug ved byggearbejder
i byen. Omkring 1840 lå arealet hen som en
furet og tilgroet ruinhøj.
Efter Frederik VI's død i 1839 fandt en ko¬

mite imidlertid stedet velegnet til opstilling
af en mindestøtte over den folkekære mo-
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/. Slotsholmen med Skanderborg slotskirke, ■ /. Castle islet, with church, mound, andgraveyards, looking east. Beyond
slotsbanke og kirkegårdesetfra vest. Landevejen Queen Dagmar's Bridge the road continues through Skanderborg, as main
fortsætter efter Dagmarbroen ind gennem Skan- thoroughfare.
derborg som byens hovedgade. 2. Castle mound and graveyard, scale 1:2500. I. Road to Horsens town, 2.
2. Oversigtsplan over slotsbanke og kirkegård. Projected path to Deer Garden and the statue known as Queen Dagmar's
Mål 1:2500. Boy; 3. Proj. path to Queen Dagmar's Bridge; 4. Chapel entrance in the
1. Landevej til Horsens. 1. Proj. sti til Dyrehaven former cellar; 5. Path leading from Old Churchyard to the new graveyard;
og »Dronning Dagmars Dreng«. 3. Proj. sti til 6. Plantedslope; 7. Grassy areas with scattered trees; 8. Exitfrom the Secret
Dagmarbroen. 4. Indgang til kapellet i den tidli- Passage; 9. Frederik VI Memorial; 10. Chaussé paving; 11. Hedge of
gere slotskælder. 5. Ny stimellem gi. og ny kirke- beeches; 12. Grass, 13. Dike made with boulders.
gård. 6. Beplantet skråning. 7. Græsarealer med 3. Skanderborg Castle and Garden, after L. Thurah, The Danish Vitruvius,
spredte træer. 8. »Løngangemls udmunding. 9. 17 49. North right. Scale 1:2500.
Frederiks VI's minde. 10. Chaussestensbelæg¬
ning. 11. Bøgehæk. 12. Græs. 13. Kampestens-
dige.
3. Plan afSkanderborg slot og have efter L. Thu¬
rah: Den danske Vitruvius, 1749. Nord til højre.
Mål 1:2500.

Gruru)'Teyrufup H 1
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Slotsbankens skråninger og terrasser er anlagt med græs. Det store trappeanlæg ligner meget udformningen på Johan Christian Bech's haveplan fra
1730.
■ Slopes and terraces ofmound, with grass. The stone layout is simitar to the one found in one of the 18th century plans.

nark. I 1845 afsløredes den store minde¬

støtte, der foroven bærer en marmorbuste
af kongen.
Forinden var der foretaget en omfattende

renovering af Slotsbanken, bl.a. en opfyld¬
ning, hvorved plateauet omkring mindestøt¬
ten blev hævet 1 Vi-2 meter over det oprin¬
delige niveau, som svarer til det nuværende
langs kirkens vestside.
Oberst Rosenberg, som forestod anlægs¬

arbejdet, lod med assistance af en gartner
udarbejde plan til et anlæg omkring monu¬
mentet. Tilplantning blev udført, men alle¬
rede efter nogle år var anlægget i forfald.
Først da den senere så bekendte forstkandi¬
dat C. C. Kliiver kom til i 1850 blev tingene

sat i system. Herefter foretoges årlige indkøb
af planter tilsyneladende med henblik på at
etablere et arboret med mange og til dels
sjældne arter. Kliiver lod træer og buske for¬
syne med navneskilte - såkaldte »vignetter«.
I 1935 lod Inspektoratet for de kongelige
haver, som har det overordnede tilsyn med
haveanlægget, foretage en opmåling af
Slotsbanken. Opmålings-planen, der inde¬
holder næsten 200 plantenavne, viser et an¬
læg med slyngede gange og omfattende be¬
plantninger - også på plateauet omkring
monumentet. Mange af de sjældne planter
var dog forsvundne eller i meget ringe til¬
stand, inden omlægningen af anlægget blev
påbegyndt i 1977. Til gengæld var andre

træer og buske vokset op, så kirken var næ¬
sten skjult for de forbipasserende.
Kirkegården er i slutningen af 1800-tallet

udvidet til også at omfatte arealerne nord og
vest for Slotsbanken, som således er næsten
helt omkranset af kirkens arealer.

Ændringer planlægges
1 1974 fik jeg af Slotssognets menighedsråd
til opgave at finde en erstatning for en for¬
vokset syrenhæk mellem den nye kirkegård
og landevejen. Et dobbeltsidigt, beplantet
kampestensdige, som også kunne optage den
varierende højdeforskel, blev foreslået. Di¬
get kunne senere forlænges hen foran slots¬
banken. Dette beskedne arbejde blev imid-
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lertid starten på en omfattende planlægning,
der resulterede i store omlægnings- og reno¬

veringsarbejder.
Ved et indledende møde, som blev afholdt

i november 1974 på initiativ af stiftsamt¬
mand N. Møllmann og med deltagelse af
repræsentanter for det kongelige havein¬
spektorat, den kongelige bygningsinspek¬
tør, stiftsøvrigheden, provstiet, amt, kom¬
mune og menighedsråd, fik jeg overdraget
opgaven at udarbejde en samlet plan for
slotsbanken- og kirkegårdens arealer. Hidtil
havde slotsbankens indhegnede areal, der
som en kile strækker sig ned til Lillesø, delt
kirkegården i to. Der var mellem parterne
enighed om, at hegnene nu kunne sløjfes og

arealet behandles som en helhed. Den føl¬

gende planlægning blev meget omfattende
og interessant. Eksisterende kortmateriale
blev suppleret med nivellement og med ind-
måling af alle større træer. Opmålingspla-
nen blev lagt over en kopi af Thurah's gamle
haveplan i samme målestoksforhold. Det
kunne herefter konstateres, at der var stor
lighed mellem den tidligere slotshaves terras¬
seringer og slotsbankens og kirkegårdens
udflydende skråninger.
Også Nationalmuseets gamle rids over

udgravede fundamentsrester blev sammen¬
holdt med de nyere planer for at se, om en

frilægning af slottets rester var mulig. Mu¬
seets opmålinger tydede på, at slottet ikke,

som på de gamle tegninger, havde været ret¬
vinklet, ogmindestøtten havde en anden pla¬
cering i forhold til slotskirken end nu. Ved et
nøjere studium af museets målebog fra 1926
blev det dog afsløret, at der var en målefejl
på 3 meter. Da den blev rettet, passede pla¬
nerne sammen.

Slotsbankens renovering
Planen for områdets renovering kom til at
omfatte bl.a. følgende arbejder: Vejskrå¬
ning, tjørnehæk og krat blev ændret til et
stendige og en jævn græsskråning ud for
kirke og slotsbanke. De to indkørsler blev
sammenlagt til én. Hæk og hegn mellem de
to områder blev fjernet. Slotsbankens skrå-
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Mindestøtten for Frederik VI med Slotskirken i baggrunden,
m Frederik VIMemorial with Church, formerly Chapel.

ninger blev planeret i terrasser og tilsået med
græs. På nordsiden forhindrede de store
træer dog ændringer af terrænet, men også
her er den gamle terrassering synlig. Nogle få
grusstier erstatter de gamle, snoede gange,
mens pladsen og stierne ved mindestøtten
blev brolagt med chaussésten. Mange gamle
træer og buske blev fjernet og arealerne ud¬
lagt med græs. Det var træernes tilstand sna¬
rere end deres sjældenhed, der blev afgøren¬
de for, hvad der skulle bevares. En Ginkgo
biloba (tempeltræ) står dog tilbage ved kir¬
kens sydgavl.

Omlægninger på kirkegården
Ønsket om en bedre forbindelse mellem den

gamle og den nye kirkegård blev opfyldt ved
at føre hovedstien i en stor bue fra kirken
rundt langs slotsbankens fod.
En anden vigtig sti er anlagt langs bredden

af Lillesø. Stien giver mulighed for kørsel fra
den gamle kirkegård til materialepladsen,
som er anlagt længst mod vest. Her kan stien
forlænges langs søbredden frem til anlægget
ved statuen »Dronning Dagmars Dreng«. I
den østlige ende er det planen, at stien skal
fortsættes langs søen frem til Dagmarbroen.
Disse forlængelser af stien skal passere area¬
ler, som ikke tilhører kirken, og de er des¬
værre endnu ikke blevet gennemført.
»Organistlodden« langs bredden af Lille-

sø ligger ca. 2 Vi meter lavere end den nye

kirkegård. Arealet var tidligere et overset
vildnis af selvgroet krat, væltede træer, af¬
faldsdynger og små planteskolearealer. Her
er foretaget en grundig renovering, skrånin¬
gen er rettet af og tilplantet med rød snebær
(Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'), og
de plane arealer er udlagt med græs. En del
eksisterende træer er bevaret, og der er plan¬
tet enkelte nye ege.

Langs søbredden er der stadig tagrør,
bregner og vilde blomster.

Ved »løngangen«, som egentlig blot er en
muret afløbsrende, der udmunder ved skrå¬
ningens fod, er der sket en frilægning og an¬

lagt nye trapper mellem kirkegård og park¬
areal.
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Slotsbankens afslutning mod den krumme hovedsti mellem gammel og ny kirkegård.
■ End ofmoundfacing semi-circular main path.

w*.

Anlægget ved »Løngangen«, som nok kun er re¬
ster afslottets spildevandsudløb.
■ Environs of the Secret Passage, probably the
remains of the castle's sewer system.
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Udsigt fra den »nye« kirkegård over urnehaven og Lillesø. Takshækkene har endnu langtfra nået den fulde højde,
m Cinerarium and Lillesø (Small Lake) seen from the new graveyard. The yewsare not yet as tall as projected.

Urnehaven
På arealets bredeste sted er der anlagt en

ny urnegravplads. Fra toppen af den brede
trappe, er der udsigt over hele anlægget og
videre mod skovene og byen på den anden
side af søen. Men nede i urnehaven skal
denne fremtræde som et roligt og lukket
haverum, der domineres af de store, krumme
takshække. Den ydre hæk skal ende med at
være højere og bredere end den indre - hen¬
holdsvis lidt over og lidt under mandshøjde.
Hækkene er plantet som excentriske cirkel¬
buer, så arealet mellem den er af varierende
bredde. Urnehavens centrale del er en ano¬

nym fællesgrav, mens der i mellemrummet
mellem hækkene kan lægges granitplader
på de græsklædte grave. Chausséstenbelagte
stier fører frem til en plads i cirkelbuernes
toppunkt, hvor der i 1987 blev opstillet en

stor granifskulptur »Livets Træ« udført spe¬
cielt til dette sted af den bornholmske billed¬

hugger Ole Christensen. Urnehaven er blevet
en meget benyttet gravplads til trods for, at
der inden anlæggelsen fremkom protestskri¬
velser mod etablering af anlægget og dets
placering.

Ny gravstedsudformning
Ovenfor urnehaven på den smalle del af
kirkegården er mange ældre gravsteder ble¬
vet sløjfet, og store dele af arealet er udlagt
med græs. Der er her foreslået og vedtaget en
plan for en gradvis omlægning. Gravsteder¬
nes ryghække bevares eller udskiftes med
nye. Hækkene skal være omtrent meterhøje
og stå som kulisser af varierende længde.
Langs hækkene ændres gravstederne efter¬
hånden til rabatter med lav, bunddækkende

beplantning, hvori der også er plads til even¬
tuelle gravsten og lidt blomster. Bortset fra
tilsåningen af de ledige arealer med græs, er
denne del af planen kun fulgt i meget be¬
grænset omfang.

Arbejdets forløb
Anlægsarbejderne er udført i etaper, star¬
tende med stendiget ved nye kirkegård i
1974 og sluttende med urnehave og arealet
ved Lillesø i 1983. Anlægsgartnerne Peder
Fuglsbjerg, Pauli Jespersen og Gunnar
Knudsen har udført de forskellige entrepri¬
ser.

Under hele forløbet har nu afdøde sogne¬

præst Poul Jørgensen været til stor støtte og
inspiration takket være et indgående kend¬
skab til stedets historie og til den kirke¬
lige administration. Kongelig haveinspek-

86 LANDSKAB 4 -1989



/"""V

P/a« a/kirkegårdsareal nordfor slotsbanken. Målforhold 1:800.
1. Anonym urnegrav i græsplæne. 2. Urnegrave med liggesten. 3. Brolagte stier. 4. Fællesmonument: »Livets Træ«. 5. Siddepladser foran kampestens¬
mure. 6. Takshække. 7. Beplantet skråning. 8. Kistegrave i græs. 9. Hæk og plantebed med plads ti! gravsten og blomster.
■ Churchyard, the part north ofmound. Scale 1:800. 1. Lawn with anonymous grave (cinerarium); 2. Individual graves with granite plates; 3. Paving;
4. Memorial, »Tree of Life«; 5. Benches in front ofgranite walls; 6. Yew hedges; 7. Planted slope; 8. Lawn with regular graves; 9. Hedges and available
beds.

tør Knud Preisler har været en positiv byg- *
herrerepræsentant på slotsbanken og har her
sørget for de nødvendige bevillinger til re¬

noveringen. Der har under hele sagen væ¬
ret et godt samarbejde med de forskellige
menighedsråd, udvalg, embedsmænd og
mange offentlige instanser, som i den ene
eller anden anledning skulle tage stilling til
planerne, inden de kunne gennemføres.
Efter at slotsbanken var renoveret, er der

indgået aftale om, at plejearbejdet fremover
udføres af kirkegårdens personale, men for
statens regning, idet dette anlæg stadig er

offentligt og under administration af det
kongelige haveinspektorat.

lians Jørgen Nielsen, landskabsarkitekt null med
tegnestue i Skanderborg

»Livets Træ«, granitskulptur udført af billed¬
huggeren Ole Christensen i 1987. Den bageste
hæk skal have omtrent samme højde som skulp¬
turen.

■ »Tree of Life«, granite, by Ole Christensen,
1987. The hedge is meant to reach the height of
the sculpture.
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Samtale med landskabsarkitekt Knud Preisler
En generation af landskabsarkitekter

AfKaren Permin

I den lave gulkalkede længe nordenfor Fre¬
deriksberg haves hovedindgang, har Inspek¬
toratet for de kongelige haver kontorer.
Her residerede som haveinspektør fra

1960 og i godt et kvart århundrede, land¬
skabsarkitekt Knud Preisler i det kongelige
haveinspektorats chefstol.
I anerkendelse af hans medskabende for¬

valtning af de kongelige lysthaver, fik han i
begyndelsen af 80'erne tildelt Eckersberg¬
medaljen - udmærkelsen Akademiet for de
skønne kunster med mellemrum giver men¬
nesker, der har ydet en indsats af høj kunst¬
nerisk kvalitet inden for den frie eller den
bundne kunst.
I Akademirådets motivering står der

blandt andet at læse: »... at han (altså
Knud Preisler) har forstået at kombinere
respekten for det kulturhistoriske med det
gartnerisk forsvarlige og det kunstnerisk
mulige.« Fra dette højdepunkt i hans fag¬
lige karriere til han et halvt århundrede tid¬
ligere startede en praktisk gartneruddannel¬
se, er der sket en faglig og kunstnerisk udvik¬
ling, det nok kan være interessant at høre
om.

Syv ud af seksogtyve
Efter fire års læretid som nødvendig ad¬
gangsbillet til Landbohøjskolens havebrugs¬

studium, startede Preisler i 1938 på KVL
sammen med 26 andre studerende, hvoraf
de syv senere i livet skulle markere sig be¬
mærkelsesværdigt inden for det havekunst¬
neriske fagområde: Axel Thomsen, S. A.
Hansen og Erik Petersen blev stadsgartnere
henholdsvis i Odense, Lyngby-Taarbæk og

Frederiksberg kommuner. Erik Mygind fik
hurtigt egen tegnestue, og det samme gjorde
Henning Rasmussen, efter at han en kort pe¬
riode havde arbejdet som konsulent i Østif¬
ternes Haveselskab. Edel Erstad arbejdede
sammen med sin mand, havearkitekt Troels
Erstad, og Knud Preisler blev kongelig have¬
inspektør.
Fascineret af Georg Georgsens forelæs¬

ninger i havekunst og anlægsgartneri, drop¬
pede Preisler hurtigt enhver tanke om at gøre
karriere som handelsgartner, hvad han i sin
læretid helt bevidst havde satset på, og valgte
trods manglende tegnefærdighed og ringe
udsigt til økonomisk vinding, havearkitek¬
tens usikre, men kreative tilværelse.

Forskellige faser: Medarbejder -
kompagnon - selvstændig.
Hvordan gik det i starten?
- Fra august 42 var jeg et års tid ansat på
C. Th. Sørensens tegnestue i Kokkedal, hvor
også Georg Boye og Morten Klint arbejdede.

Som kongelig haveinspektør havde Knud Preis¬
ler embedsbolig i den gule længe ved Frederiks¬
berg haves indgang. Og en lille tredelt have, som
mod vest består afen rosenhave omgivet af klip¬
pede taks og buksbom. I midten står et gammelt
fuldkronet paradisæbletræ i græsplænen, som
ud mod Allégade afsluttes ef en rhododendron-
plantning under store fritvoksende taks.
■ Inspector Preisler's official residence was the
yellow wing at the entrance to Frederiksberg Gar¬
den, Copenhagen. With the residence came a
small, tripartite garden, its western part a rose

garden surrounded by yew and box, in the middle
a lawn with a mature, Siberian crab, and, facing
Allégade, a duster of rhododendron beneath
large yews.

Da Boye og C. Th. »skiltes« i 1943 fulgte
jeg med Boye, som fik tegnestue hos KAB
(Københavns Almennyttige Boligselskab)
på hjørnet af Vester Voldgade og Studie¬
stræde i det indre København.
Her projekterede vi boligbebyggelser på

livet løs for KAB, som i de år fortrinsvis
byggede 3-etages blokbebyggelser uden de
helt store variationer. Det rutinemæssigt
kedsommelige projekteringsarbejde blev i
nogen grad opvejet af de mange interessante
opgaver tegnestuen fik, da Boye overtog I. P.
Andersens sager. Heraf husker jeg bedst pro¬
jekter som: Sankt Jørgens Park i Svendborg,
mindeparken i Herning og sygehusbyggeriet
på Lolland-Falster.
Efter seks års makkerskab med Georg

Boye startede jeg egen havearkitekttegne¬
stue i Holte - en periode med Axel Thomsen
som kompagnon. Sammen med Axel arbej¬
dede jeg nogle år med regulering af præste¬
gårdshaver, der var et kirkeministerielt be¬
skæftigelsesprojekt for arbejdsledige. Med
menighedsrådene som rekvirenter og Hede¬
selskabet som administrator, drog vi landet
rundt med målebånd og nivellerinstrument,
lavede haveplaner, indhentede tilbud hos de
anlægsgartnere, som skulle beskæftige de
arbejdsledige, og optrådte som tilsynsføren¬
de, når det var nødvendigt.
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1., 2.+3. Egegård skole.
4.+ 5. Buddinge skole.

1., 2.+3. Egegård (primary) school.
4.+ 5. Buddinge school.

Undervejs fik vi gennem menighedsrå¬
dene gode opgaver om kirkegårdsudvidelser
og ad andre kanaler større boligbyggerier.
Spændende projekteringsopgaver og liv¬

lig aktivitet prægede de første år på tegne¬
stuen, så trappede det langsomt af - uvist af
hvilken grund. Ja, så alvorlig var arbejds¬
situationen, at vi begge legede med tanken
om at søge stilling i den offentlige sektor,
hvilket i havearkitektkredse ikke var »com¬

me il faut« på det tidspunkt. Men inden vi
nåede så vidt, fik Axel Thomsen arbejde på
C. Th.s tegnestue, indtil han i 1955 kom til
Odense, mens jeg som enemand fortsatte
tegnestuen, i ny og næ bistået af Knud Lund-
Sørensen.

Samarbejdet med Koppierne
Hvilke opgaver havde du på tegnebordet
i de år?
- Det var fortrinsvis projekter, som blev
udført i nært samarbejde med arkitekterne
Eva og Nils Koppel, hvis hele arkitekturop¬
fattelse stemte godt overens med mine have¬
kunstneriske synspunkter om enkelthed i
kompositionen og konsekvens i plante- og

materialevalg: Om karsk dog ikke iskoldt.
At jeg ind imellem virkelig var ved at miste
pusten i de år, hvor jeg samarbejdede med
Koppierne, ikke så meget af fysiske årsager,

som i kampen for at markere min egen fag¬
lige identitet, vil jeg ikke lægge skjul på.
Men tilbage til tegnebordet. Og lad mig

i starten nævne Egegård skole i Gladsaxe,
hvor jeg med få virkemidler projekterede et
anlæg, som understregede skolens fine arki¬
tektur.

Egegård skole er bygget som en enetages
pavillonskole, hvor klasserne er placeret i
lave bygninger, grupperet omkring seks små
legepladser, dækket med sorte ankasten. For
at bryde den sorte flades monotoni og give
børnene skyggefulde siddepladser, er der
plantet plataner og Lonicera yunnanensis
som bundplantning, og i de små grønne¬

gårde uden for faglokalerne, Acer saccha-
rum og Stephanandra incisa, mens skoleom¬
rådet mod nord og syd omkranses af en kam-
pestensmur, tilplantet med bjergfyr og bøg.
Buddinge skole og Gladsaxe gymnasium,

der ligger ved Buddingevejs udmunding i
Ringvej 3, var også en opgave Koppierne og

jeg lavede i fællesskab.
Buddinge kulturcenter, der i byggeperio¬

den var fællesbetegnelsen for projektet, var
resultatet af en konkurrence Gladsaxe kom¬
mune udskrev i 1952 med Eva og Nils Kop¬
pels tegnestue som l.ste pristagere.
Mellem de lave pavillonbygninger, der lig¬

ger som en beskyttende bræmme mod de

stærktbefærdede trafikårer, som mod syd
og øst grænser op til skolebygningerne, blev
der i det indre gårdrum lagt legepladser til
store og små børn, hyggelige opholdshaver
for gymnasieskolens elever og ud for hvert
klasserum lavet grønnegårde, der virkelig
svarede til navnet og ved et bevidst plante¬
valg, var grønne året rundt.
Den markante opdeling af gårdrummet

udførtes som kampestensmure tilplantet
med hvidtjørn, slåen, bjergfyr og taks, og
med Robinia pseudoaccacia som eneste træ¬
sort.

Onde tunger fortæller, at parkforvaltnin¬
gen i Gladsaxe, der har, og har haft, ansva¬
ret for plejen af skolens friarealer i takt med
den økonomiske stramning og knappe bevil¬
linger, gradvist har reduceret anlægget til en
torso. Så det anlæg tør jeg ikke gense.

Sammenlignet med den økonomiske inve¬
stering i den fem års periode byggeriet pågik,
må plejeudgifterne efter min målestok være
som pebernødder at regne. Men i den vur¬

dering har Gladsaxes politikere og embeds¬
mænd åbenbart ikke været enige.
Projekteringen omkring det nærliggende

Gladsaxe Teater var kun delvist begyndt, da
jeg blev ansat som haveinspektør - af hvil¬
ken grund den egentlige projektering, lici-
tationsarbejdet og tilsynet blev overtaget af
Eywin Langkildes tegnestue.
Og delvis i samme situation, men længere

både i projekterings- og licitationsfasen, var
jeg med planlægningen af H. C. Ørsted In¬
stituttet i Nørre Alle, hvor Ole Nørgaard af¬
sluttede den sidste del for mig.
Men den største opgave, jeg samarbejdede

med Koppierne om, og den der står mit hjer¬
te nærmest, er Søllerødpark. Den 2 Vi etages
blokbebyggelse på 250 lejligheder, bygget i
den gamle Krags mose, som havearkitekt
E. Erstad-Jørgensen år tidligere havde an¬

lagt som park for en af datidens finans¬
mænd.

I dette dejlige naturområde lykkedes det
os at placere bebyggelsen uden at skade den
eksisterende vegetation, som bestod af store
velvoksne træer og et tæt krat af sjældne
buske.

I Søllerød park, som oprindelig var byg¬
get af et håndværkerkonsortium, er største¬
delen af lejlighederne nu solgt som ejerlejlig¬
heder, og dets beboere virkelig optaget af fri¬
arealernes nuværende tilstand og fremtidige
udvikling.
Når jeg i dag genser planen over Søllerød

park, undres jeg over, at vi i 50'erne var så
dårlige til at forudse privatbilismens udvik¬
ling.
Kendsgerningen er, at vi i en bebyggelse

til 1200 mennesker, i starten planlagde et
garagekompleks til kun 30 biler, og i øvrigt
regnede med, at kantstensparkering til even-
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Tro det eller lad være

Jeg mindes kun at have set få af dine tid¬
ligsteprojekter offentliggjort i Havekunst
eller Landskab - hvad kan grunden være?
For egen vindings skyld har jeg aldrig været
særligt udfarende, og af samme grund, men
selvfølgelig også på grund af pladsmangel,
da vi flyttede fra Runddelen til et lille række¬

tuelle motoriserede nyindflyttere og besø¬
gende var tilstrækkeligt.

Andre opgaver
Men selvfølgelig samarbejdede jeg da også
med andre arkitekter - med Eske Kristensen
om planlægningen af Store Taffelbay i Hel¬
lerup - et stort landsted, der i 50'erne ud¬
stykkedes til boligbyggeri.
Derudover var jeg konsulent for Hærens

bygningstjeneste med projekteringsopgaver
i Fredericia, Holstebro, Nørre Uttrup og

Hvorup, hvis kasernebygninger stort set blev
udført efter samme skabelon.
Store friarealer mellem bygningerne blev

udlagt til boldspil og opholdsarealer for de
menige soldater, hvis kasernetilværelse var
så helt anderledes bunden, end vi kender til
i dag, og hvor den militære disciplin også
gjaldt i fritiden og tydeligt kunne fornem¬
mes på friarealernes udseende. Græsset var
grønt og velplejet, beplantningen hensyns¬
fuldt behandlet, og da traktose var et ukendt
begreb, var det gode projekter at gense.
Men også opgaver i langt mindremålestok

blev der tid til. En mindre privathave ved
Roskilde fjord var tilsyneladende så interes¬
sant, at den blev publiceret i IFLA-bogen
»Landscape«, hvor landskabsarkitekter fra
24 forskellige nationer, viste eksempler på
deres faglige kunnen.

Det kan da vel ikke være rigtigt?
- Hvem i alverden tror du var interesseret i de

gamle sager? Jeg aner det ikke, men spurgte
for resten heller aldrig nogen.
Nu hører jeg imidlertid, at Foreningen af

Danske Landskabsarkitekter og Landbo¬
højskolens institut for have og landskab er
begyndt at indsamle endnu tilgængeligt ma¬
teriale fra tegnestuerne med den bagtanke at
starte en havekunstnerisk arkivsamling. I ly¬
set heraf kan jeg da godt ærgre mig lidt. Men
sket er sket.

Haveinspektør
I 1960 blev stillingen som haveinspektør for
de kongelige haver ledig. Haveinspektørem-
bedet er Boligministeriets højeste have¬
brugsfaglige sagkundskab, der skal drage
omsorg for den havekunstneriske bevarelse,
fornyelse og vedligeholdelse af de områder,
der hører under inspektoratets arbejds- og
tilsynsområde.
Med Boligministeriets velsignelse fik

Akademirådet, der er Statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål, medindflydelse på
stillingsbesættelsen i 1960. Underhånden
blev Knud Preisler opfordret til at søge stil¬

hus i Nivå, brændte jeg hele mit sagsarkiv,
originaltegninger, fotografier og projektbe¬
skrivelser.

♦
9

Privathave i Roskilde.
■ A private garden in Roskilde.
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I., 2.+3. Søllerød Park.
4.+5. Aalborg slot, der i dag anvendes til amts-
administrative kontorer, blev i midten af 60'erne
gennemgribende restaureret.
I samarbejde med Nationalmuseet var Inspekto¬
ratet for de kongelige haver samtidig ansvarlig
for restaureringen af voldanlægget og slotsgår¬
den og for projekteringen af den nyanlagte ro¬
senhave ud for amtmandens havestuedør.
■ I., 2.+3. Søllerød Park (residential).
4.+5. The palace of Aalborg, today part ofAal¬
borg County Administration, underwent com¬

plete renovation in the mid '60s. The Royal In¬
spectorate, together with the National Museum
ofCopenhagen, organised the reshaping of ram¬
parts and courtyard, and projected the newly
established rose garden outside the residence of
the Crown's representative.

lingen, som han blandt flere ansøgere én-
stemmigt blev indstillet til.

Den historiske baggrund
Haveinspektørtitlen har rødder tilbage i
1700-tallet, som fællesbetegnelse for over¬

gartnere ved nogle af de kongelige slotsha¬
ver - i starten udelukkende knyttet til slots-
gartnerne i hertugdømmerne. Men fra 1871
er den stillingsbetegnelse for den øverste til¬
synsførende ved samtlige kongelige haver i
Danmark.

I 1852 blev Rudolph Rothe udnævnt til
kongelig haveinspektør, den første efter den
frie forfatning. I 1877 efterfulgt af Henrik
Henry August Flindt, hvis stilling i 1901 blev
overtaget af Hans Christopher Elers Koch -
og dernæst af Clemen Jensen i 1912. Som
hans efterfølger blev i 1934 daværende stifts-
gartner på Vallø - Alfred Carlsen - udnævnt
til kongelig haveinspektør, en stilling han
bestred indtil sin afgang i 1960, hvor Knud
Preisler overtog embedet.

Ansvarsområde
Hvad laver en kongelig haveinspektør?
- Ja, i den stillingsbeskrivelse, der blev udar¬
bejdet til stillingsvurderingsrådet, mens jeg
var haveinspektør og som i bund og grund er
baseret på mine egne erfaringer, er nedfæl¬
det en række opgaver og ansvarsområder,
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1. Krokusplænen i Kongens have er slotsgartner Ingwer Ingwersens sidste arbejde, før han døde.
2.+3. Allébeskæring ved Frederiksborg Slot.
m I. The Lawn of Crocusses of Kongens Have (Copenhagen: the King's Garden), last work by the
late palace gardener Ingwer Ingwersen.
2.+3. Cutback at Frederiksborg Castle.

det påhviler haveinspektøren at udføre og
have for øje. Jeg vil godt nævne nogle af de
vigtigste:
Haveinspektøren skal sørge for, at de 24

forskellige haveanlæg, der hører til havein¬
spektoratets ansvarsområde, bevares således
for eftertiden, at de altid svarer til den tids¬
epoke og det formsprog, hvorefter de oprin¬
delig er anlagt. Som garanti for, at dette ta¬
ges alvorligt, er der udarbejdet retningslinier
for de enkelte haver, således beskrevet, at
slotsgartnernes faglige indsats sikrer stilar¬
ternes bevarelse.
I praksis foregår arbejdet som oftest på

den måde, at planlægnings- og restaure-
ringsafdelingen, hvor der i dag er ansat to
landskabsarkitekter, udarbejder planforslag
til rekonstruktion, fornyelse, sanering eller
bevarelse af de enkelte slotshaver eller del¬
afsnit heraf, og i »marken« kontrollerer, at
planerne følges op og arbejdet udføres gart-
nerisk forsvarligt.
Og hvad økonomien angår, skal havein¬

spektøren udstikke generelle retningslinier
for de kongelige havers budget- og regn¬

skabsmæssige ledelse.
Her i slutningen af firserne er haveinspek¬

toratets samlede budget, som dækker lønud¬
gifter og udgifter til havernes pleje og ved¬
ligeholdelse, i størrelsesordenen 30 millio¬
ner kroner på årsbasis og ti gange større, end
da jeg startede i 1960 som haveinspektør.

I havebrugsfaglige og administrative
spørgsmål er haveinspektøren rådgiver for
slotsgartnerne, som i øvrigt klarer det dag¬
lige og mere rutinemæssige arbejde uden
indblanding. En undtagelse fra denne regel
er dog, at inspektoratet altid kræver skriftlig
ansøgning og begrundelser for træfældning
i de kongelige haver. En lidt irriterende, men
vigtig formalitet, hvis haveinspektøren skal
have det nødvendige overblik, som basis for
en bevidst ført træpolitik.
Som Boligministeriets sagkyndige i park¬

og havespørgsmål, deltager haveinspektøren
i kommissions- og nævnsarbejde, der vedrø¬
rer friarealplanlægning i statsligt regie. Og
for kongehusets medlemmer, fungerer have¬
inspektøren som fagkonsulent i spørgsmål,
der berører de reserverede og delvis luk¬
kede haver, kongefamilien bruger privat ved
de slotte, der anvendes som bolig. Derimod
er haveinspektøren ikke pligtig til at råd¬
føre sig med den kongelige familie om fag¬
lige problemer, der berører de nærliggende
statsejede slotsparker, og som alene er til¬
lagt den kongelige haveinspektørs ansvars¬
område.

Hvilken personalepolitik har du ført som
haveinspektør?
- Trods megen argumenteren i Boligmini¬
steriet for ansættelse af kvalificerede med-
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arbejdere både i haveinspektoratet og slots¬
haverne, lykkedes det mig ikke at få ansat
landskabsarkitekter i alle slotsgartnerstillin-
gerne, selv om jeg i visse sammenhænge plæ¬
derede for sammenlægninger af nogle min¬
dre stillinger.
Men heldigvis ser det nu ud, som om gart¬

neriteknikeruddannelsen er skræddersyet til
disse stillinger, hvor akademisk uddannet
personale måske kan forekomme vel over¬
kvalificeret og mere lønkrævende, end in¬
spektoratet har mulighed for at honorere.
Til stillingen som haveinspektør og for

inspektoratets ledende medarbejdere, må
landskabsarkitektuddannelsen være en ab¬
solut forudsætning for ansættelse i en etat
med 7 slotsgartnere, 9 slotsgartnerassisten-
ter, og over 100 gartnere på forskelligt ud¬
dannelsesniveau.

Tid til at handle - tid til at fortryde
I 50'ernes begyndelse startede inspektoratet
en radikal tilbageskæring af de 200 årige for¬
voksede lindealleer i Kongens have, og sådan
fortsatte man i Jægersborg Allé, i Fredens¬
borg, Frederiksborg og Sorgenfri slotshaver,
for nu at nævne de vigtigste.

Var denne træpolitik i grunden ikke en

»hoppen over, hvor gærdet er lavest«?
- Hvis du med dit spørgsmål antyder, at vi
på grund af en forventet negativ folkeopo-
nion ikke ville tage et havekunstnerisk og

gartnerisk ansvar, er svaret kategorisk nej.
Vores træplejeprogram var baseret på stor

faglig indsigt, og da ydermere et omfattende
research-arbejde i ind- og udland lå til grund
for vores beslutning om successivt, og i løbet
af en periode på 75 år, at forynge og forny
samtlige de alléer, som hørte under inspekto¬
ratet, havde vi vort bagland i orden.
Derfor startede vi i det små. I vinteren

1951 i Kongens Have, hvor stammerne blev
nedskåret til 10 meters højde og laveresid-
dende grene og kviste blev tilbage som saft¬
trækkere. Alleer, der før virkede mørke og

dystre, blev i løbet af et par vækstsæsoner
lyse og venlige.
Og sådan fortsatte vi andre steder det næ¬

ste tiår, indtil vi i begyndelsen af tresserne
besluttede at gå mere radikalt til værks.
Trods megen avisomtale og fremmøde af

rigets kløgtigste mænd, fældede vi i Sønder¬
marken og i Frederiksborg slotshave hele
delafsnit af de gamle lindealleer og erstat¬
tede dem med unge velvoksne træer.
Da vores faglige argumentation var i or¬

den, faldt sindene snart til ro, og befolknin¬
gen fik med de gamle alleer som model, et
ypperligt sammenligningsgrundlag for de
nyplantede alleers fremtidige udseende. Et
pædagogisk sigte man næppe vil under¬
kende betydningen af i dag.
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2. +3. Da den danske stat i 1965 overtog det 200 årgamle landsted »Marienborg« som en gave fra
højesteretssagfører C. L. David, indrettedes hovedbygningen til sommerbolig for landets skiftende
statsministre. Og parken blev ved samme lejlighed og med forenklingens kunst fuldstændig restau¬
reret.

m 1„ 2.+3. In 1965, Mr. C. L. David, A Supreme Court barrister, bequeathed 200 year old Marien¬
borg, a stately home in the country, to the nation. Its main building was subsequently made into a
summer residencefor successive prime ministers. Its park was restored and thoroughly modernised.

Det gode ved at arbejde med pleje af le¬
vende planter er, at der er tid til at tænke sig
om. Tid til at handle. Og tid til at fortryde.

Kritikeren
En udadvendt fagpolitiker har Knud Preis¬
ler aldrig været, selv om han i Georg Boyes
formandstid sad i Dansk Havearkitektfor¬
enings styrelse og i 1944 var med til at starte
»Foreningen af yngre Havearkitekter« og en
kort tid denne forenings formand. Men kri¬
tisk har han været internt. Periodevis mod
de praktiserende tegnestuechefer, der efter
hans opfattelse for mammons skyld prosti¬
tuerede sig fagligt i de travle tressere. Og mod
landskabsarkitektforeningens medlemspo-
litik, da arbejdsgiverfraktionen PLR - Prak¬
tiserende Landskabsarkitekters Råd - blev
dannet i 1969, og der derefter arbejdedes
henimod dannelsen af en parallel-fraktion
for ansatte landskabsarkitekter. En opdeling
han fandt aldeles tåbelig på et tidspunkt,
hvor det gjaldt om fagligt sammenhold.

Livskunstneren
Knud Preisler er en habil sejlsportsmand, en
passiv lytter til klassisk musik og aktiv nyder
af bordets glæder. En lille lidt tung mand
uden de mange ord, men med en bemærkel¬
sesværdig faglig karriere at se tilbage på.
Eckersbergmedaljen er nu ikke den eneste

hædersbevisning Preisler modtog. Da han
fyldte 50 og med sin nærmeste familie hav¬
de forsøgt at skjule sig på et af Langelands
ydmyge sommerhoteller, arrangerede DL's
styrelse i dybeste hemmelighed fakkeltog
for den kongelige haveinspektør og om ikke
laurbærkransede ham, så satte formanden
med'få, men velvalgte ord en buksbomkrans
på hans overraskede, men fornøjede hovede.
En festlig handling, der i en nøddeskal

fortæller, hvordan kollegialt og venskabeligt
sammenhold gik hånd i hånd i de år, hvor
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
næppe havde mere end et halvt hundrede
medlemmer.

Litteratur:

Havekunst 1946 Landbohave
1946 Kommunalt anlæg i Virum
1950 Om præstegårdshaver
1952 Øsby kirkegård
1952 Have ved Roskilde fjord
1957 Buddinge skole
1959 Søllerød park
1961 Egegård skole

Knud Preisler: Vejplantninger 1950. Udgivet af
Fællesrådetfor havekultur og landskabsgartneri.

Karen Permin, landskabsarkitekt MDL
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Et sofastykke Af Torben Schønherr

Det var en af disse dage.

Vinden flåede skrigende skyerne op over by¬
ens beskidte horisont, kulde, trommehinde¬
ætsende gadelarm, for meget arbejde, en¬
somhed.
Smed blyanten og lagde hovedet på bordet.
Hva nu?
Sku man drikke sig fuld eller gå på lokum?
Det første for nedbrydende, det andet for ke¬
deligt. Opgivet.

Hva så?

Ringede til Ole og fortalte ham alt om det
hele, idioterne, vejret, kassekreditten, kær¬
ligheden, larmen og friheden.

Friheden, sae Ole, hva er nu det?

Fortalte Ole det hele om Tivoli Friheden og
konkurrencen som skulle gøre Friheden til et
nyt og bedre sted på denne jord.
Det er et åndssvagt tivoli, sae Ole, og ligger
ikke i København. Drop det.

Fortalte Ole, at han skulle være rar og ta og
tænke lidt på friheden sådan i almindelighed
og osse i særdeleshed.

Hvornår skal den afleveres, spurgte han. Om
2 dage.

Farvel, sae Ole.

Dagen efter lå der 10-12 små nydelige lapper
på mit bord, Oles tanker om friheden.
»Friheden skal være fri, et sted skal der være

en kæmpeparasol af det pureste guld, men¬
nesker blir smukke i solens guldlys«.

»Frihedens gulv skal ta smukt imod dine
fødder«.

Købte et stort hvidt stykke pap og klæbede
Oles tanker op på det, sådan lidt spredt.
Opfyldte en drøm; At tegne en plan på et
kvadreret A4 med en Bie kuglepen.
Klistrede den op i et hjørne.
Så lavede jeg et digt, og det lød sådan her;

Friheden

Friheden er et grundstof.

Det skabtes engang
i universets barndom
under enormt pres, så enormt
at det blev usynligt.

Men netop på grund af
dette enorme pres
fik friheden evighedens evne til
altid
når presset blev på smertegrænsen
uudholdeligt
at eksplodere i et kæmpemæssigt
befriende, altomfavnende superbrag.

Friheden er de første
og de sidste elskende.

Op med det.
Ringede til Hans og bad ham illustrere disse
smukke tanker.
Kørte til Århus med pappet og tankerne.
Vejen mellem Randers og Århus er utrolig
inspirerende.
3 spor.

Sikke noget sludder, sae Hans da han så un¬

derværket, hvor er mine sprayfarver.

Du ku nu godt la væremed at spraye hele dig¬
tet til, sae jeg.

Ja, det er det der er galt med dig dig, sae
Hans, du tror faerne du skal forklare alting.
Så kom Thomas med indpakningspapir og
tape.

Vi stod og kiggede på resultatet.
Hanses kone kiggede osse.

Jeg troede ikke du ku være så vild, sae hun.
Thomas mente, at værket kunne fortjene en
ramme.

Hans hentede en i kælderen og gav den lidt
guldbronze.
Sådan, papir og tape, nummer osv., på post¬
hus, af sted med det.

Vi hørte selvfølgelig ikke en pind.

En måned efter ringede en dame fra kom¬
munen.

Man vil gerne købe det, sae hun.
Købe hvad, spurgte jeg.
Maleriet, sae hun, kunstværket, hvad koster
det.

Øjeblik. Ringede til Hans, han er vant til den
slags.
Tilsind til hver og 500 fil øl, sae han.

Det ville de gerne gi, og det hang så i Tivoli
Frihedens Personalekantine et årstid.
Så satte de det ned i kælderen.

Brækfornemmelser.

Forslag indsendt til konkurrence om Tivoli Fri¬
heden, Århus.
Deltagere:
Ark. MAA Professor Ole Buh! Tanker
Grafiker Hans Oldau Krull Spray
Ark. MAA Niels Thomas Andersen Indpakning
Landskabsark. Torben Schønherr A4 og Bie

Torben Schønherr, landskabsarkitekt maa, mdl
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Summary

A Green Plan for Hobro, Jutland, p. 73
By Arne Kjær and H. Thule Hansen
The green areas in and around Hobro have
been under discussion for several years. The
council eventually decided to launch a com¬

prehensive green plan, that is, an overall
plan providing guidelines for the creation of
a »green« town, complete with strategies for
putting it into practice.
It is intended that the features peculiar

to the landscape defining the town should
be preserved and enhanced. Therefore, the
green wedges leading towards the centre will
be further emphasized. These green wedges,
basins, and morainal slopes will not be con¬
sidered development areas; they will be pre¬
served in a near natural state as recreative

spots. The plateaus north and south of Ho¬
bro are reserved, on principle, for urban de¬
velopment. Already, the town is ringed by
belts of new forest, marking the boundaries
of town and country. Additional planting
will be done along all main roads leading
into urban areas, roads becoming green cor¬
ridors. At the transition between country
and town, gates have been suggested, either
in the form of greenery of particularly no¬
table design, or sculpture, or forms of archi¬
tecture suitable for each specific location.
Additional hedgerows are suggested for

the marking off of separate districts, as well
as in the open country. The plan, moreover,
contains a number of examples of existing,
and projected, urban parks and squares.

A Generation of Landscape Architects:
A Conversation with
Knud Preisler, former Head Inspector
of Royal Gardens, p. 81.
By Karen Permin
Knud Preisler, after four years' required ap¬

prenticeship, in 1938 began studying horti¬
culture at the Royal Veterinarian and Agri¬
cultural University, KVL. He has worked
with Georg Boye and Morten Klint, and with
Axel Thomsen as partner.
During these years, most projects were

collaborations with the building architects
Eva and Nils Koppel, whose views on ar¬
chitecture matched those of Mr Preisler:

simple composition, the result fresh, but
not cold. Together, they made the school of
Buddinge and the neighbouring grammar
school of Gladsaxe. Their most important
collaboration, however, was Søllerød Park, a
rather low, residential structure containing
250 flats.

In 1960, Knud Preisler was appointed
Head Inspector of the Danish Royal Gar¬
dens, 24 in all. The Head Inspector ensures
that all Royal Gardens are maintained so as
to conform with the style, the artistic inten¬
tion, of their period of origin.
Guidelines for the individual garden en¬

sure that the daily work of palace gardeners
is carried out accordingly. As illustration of
his dictum that in working with organic cre¬
ation and maintenance there is time to plan,
time to act, and time to regret, Mr Preisler
mentions the Inspectorate's programme of
general rejuvenation of trees in the royal
gardens of Kongens Have (central Copenha¬
gen), Fredensborg, Frederiksborg, and Sor¬
genfri (all Zealand) when, initially, 200 year-
old limes were cut back.
In the '80s, Knud Preisler was awarded the

Eckersberg Medal, the award occasionally
given by the Danish Academy of Fine Arts in
appreciation of outstanding artistic achieve¬
ment.

Skanderborg Castle, Castle mound,
and Graveyard (Jutland), p. 87.
By Hans Jørgen Nielsen
It is generally assumed that the islet girded
by Skanderborg Lake and Lillesø (Small
Lake) held its first royal castle as early as
the 12th century AD. Now all that remains
is the Chapel, formerly part of an extensive
structure.

King Frederik IV in 1718-22 ordered a

major reconstruction of this, including the
creation of a garden of beautiful and un¬
conventional design. King Frederik's castle
and garden were only shortlived. In 1767 the
castle was pulled down and the chapel be¬
came Skanderborg Parish Church. The area
east of the castle in 1773 was made into the

cemetery known today as Old Churchyard.
The author in 1974 was commissioned

to redesign both mound and graveyard. By
comparing an old map with recent measure¬
ments he found great affinity between the
artificial formations of the 18th century
garden and the present, disorganised slopes.
Those of the mound were terraced once

again; grass was sown. To the north, old
trees made it impossible dramatically to
alter the terrain but then, the previous ter¬
racing is still plainly visible. A semi-circular
path leading from the church along the base
of the mound now connects the old and the
new graveyards. A new cinerarium has been
established in the widest section, a quiet
enclosure dominated by high, curvilinear
hedges of yew. The central part of this Urn
Garden is an anonymous common grave,
whereas individual graves, marked with
granite plates, are available in the grassy
space between hedges.

»Thy Feet On the Floor of Liberty«:
A Moral Tale of Interpretation, p. 95.
By Torben Schønherr
It was one of those days. Winds howling
against a dirty horison, too much work,
a noisy street, loneliness. What to do? I
phoned Ole, told him everything, love, the
weather, the bank, the noise, liberty.
»I beg your pardon,« Ole said, »what's

liberty?« I told Ole about Tivoli Liberty,
and the competition intended to make Lib¬
erty a better place to be. »Give it up,« Ole
said. »It's a silly council amusement park,
it's not even in Copenhagen.«
I told Ole, Please give some thought to

freedom generally, liberty specifically, too.
»When's deadline? he asked. »In 2 days.«
»Goodbye,« Ole said.
The next day, 10 or 12 slips of paper were

laid out on my table, Professor Ole Buhl's
thoughts on Liberty. »Liberty shall be free,
there will be a giant parasol of pure gold, a
golden shade for people to grow beautiful.«
»The floor of liberty shall happily welcome
the feet.«
I bought a large piece of bardboard on

which to distribute Ole's thoughts in random
order. The fulfilment of a dream: I drew a

plan on squared A4 with a Bic, and fixed it
to a corner of the cardboard. Then I wrote a

poem, more or less like this:
»Liberty is an element, created while the

universe was little, under such massive pres¬
sure that it became invisible. But liberty was

given eternity's ability, whenever the pres¬
sure raches pain limits, to explode in an all
embracing bang. Liberty is the first and the
final lovers.«
That was glued onto the cardboard as

well. I asked Hans to illustrate these beau¬
tiful thoughts. »Nonsense, where is my

spray?« said Hans, seeing my masterpiece.
»Don't cover the entire poem,« I begged.
Said Hans, graphic artist Hans Oldau Krull,
»The problem with you is you think you have
to explain everything.« Enter Niels Thomas
Andersen, architect, with wrapping paper
and tape. We were looking at it, Hans's wife
too. »How wild you are,« she said to me.
Thomas felt a frame would be appro¬

priate. Hans brought one, and bronzed it
a little.

We did not hear a word. A month later, a
local government lady called. »Your paint¬
ing, your artwork,« she said, »what do you
charge?«
Hans knows these things. »A thousand

Kroners each, with 500 Kr. beermoney.«
They were willing to pay that and the Tivoli
Liberty Staff Cafeteria kept it on their wall
for a year or so, then they took it down and
put it in their basement.
Nausea. . . Ellen M. Pedersen
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ARCHITECTURA
Arkitekturhistorisk Årsskrift 11

ARCHITECTURA 11
Arkitekturhistorisk årsskrift

Nu foreligger atter årsskriftet, som udelukkende indeholder afhand¬
linger om arkitekturhistoriske emner. Det udgives af Selskabet for
Arkitekturhistorie med økonomisk støtte af bl.a. Ny Carlsbergfon¬
det.

ARCHITECTURA 11 indeholder følgende fire afhandlinger:

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

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

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

Ved indsendelse af nedenstående kupon til Selskabet for Arkitektur¬
historie kan bogen leveres til prænummerantpris 160 kr. inkl. moms
og forsendelsesomkostninger. Efter 1. oktober bliver prisen i bog¬
handelen 190 kr.

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

Grethe Kusk
BØRSENS DRAGESPIR OG HERMER
En ikonografisk tolkning

Hugo Johannsen
VOR FRUE I KALUNDBORG
Mål og mening

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

Til Selskabet for Arkitekturhistorie
Søholm Park 1, 2900 Hellerup

Undertegnede bestiller hermed ARCHITECTURA 11 til prænum¬

merantpris 160 kr. inkl. moms og forsendelse.
Ved fremsendelse vil girokort være indlagt. Skriv venligst med blok¬
bogstaver.

Navn

Gade/vej

Postnummer By
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Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

Akademiraadets

sammensætning
Akademiet for de skønne Kun¬
sters virksomhed som statens

rådgiver i kunstneriske spørgs¬
mål udøves gennem Akademi-
raadet, der består af 12 med¬
lemmer, valgt af og blandt
Akademiets 60 ordinære med¬
lemmer.
Halvdelen af Akademi¬

raadets 12 medlemmer er på
valg hvert år. Akademiraadet
har pr. 1. April 1989 følgende
sammensætning i det kom¬
mende år:

Arkitekterne: Hanne Kjær¬
holm; Jørgen Selchau, vicediri-
gent; Søren Koch; Erik Kors¬
hagen, faggruppeformand.
Billedhuggerne: Niels Gut-

tormsen; Kirsten Justesen,
faggruppeformand, næstfor¬
mand og vicepræsident; Peter
Bonnén; Ole Christensen.
Malerne: Ib Geertsen; Vera

Myhre, faggruppeformand;
Otto Lawaetz, dirigent; Vibeke
Mencke Nielsen, rådsformand
og præsident for Akademiet.

Skrivelse vedr. Københavns
Havn fra Akademiraadet til

miljøministeren
Akademiraadet udtrykker her¬
ved sin tilfredshed med udar¬

bejdelsen af »Betænkning fra
Udvalget om Københavns
Havn« afgivet af det af mini¬
steren nedsatte udvalg. Raadet
er i hovedprincippet enig, uan¬
set at betænkningen på flere
områder forekommer at være

for detaljeret.
Det er forståeligt, at betænk¬

ningen er pragmatisk. Akade¬
miraadet må dog helt overord¬
net påpege krav til kvalitet og
kunstnerisk holdning for de
kommende planers gennem¬
førelse. Økonomiske prognoser
og organisationsmodeller kan
kun interessere i forholdsvis

korte intervaller i realisations-

perioden, hvorimod en gen¬
nemførelse af krav til kvalitet

og kunstnerisk holdning vil
få betydning for mange genera¬
tioner.

Raadet skal derfor advare
imod den udvikling, som ken¬
des fra havnebyer i udlandet,
hvor kapitalinteresser alene sty-
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rer udviklingen og byudform-
ningen. En kunstnerisk kappe¬
strid sidestillet med en økono¬
misk afvejning har på hjemlig
grund ofte været en bærende
tradition med bemærkelses¬

værdige humanistiske og byg-
ningskunstneriske resultater.

Organisation
Akademiraadet advarer mod
de foreslåede organisationsmo¬
deller om ejerselskab eller an¬
dre nye organisationsformer
omfattende hele havnen.

Erfaringer fra udlandet er, at
sådanne organisationsformer
med held kan gennemføres for
mindre enklaver i en stor hel¬
hed. Londons Docks er et en¬

keltstående, men uheldigt eks¬
empel på, at hele vandfronten
er underlagt et sådant selskab.

I det omfang, betænkningen
afviger fra kommuneplanen,
bør en koordinering finde sted
for opnåelse af en fælles over¬
ordnet langtidsplan. Denne
skal sikre, at Københavns by¬
styre og dermed byens borgere
igen i fuldt omfang genoptager
den fysiske planlægning i over¬
ensstemmelse med en fælles

betænkning.
Et landsplandirektiv vil være

unødigt statisk i denne meget
store og sammensatte sag, og
det i betænkningen fremsatte
forslag til landsplandirektiv vil
efter -Raadets opfattelse være
en ulykke for byen. Det vil
være en helt unødvendig hin¬
dring for de udviklinger inden
for det sociale, økonomiske,
tekniske og kunstneriske, der
uomgængeligt vil komme in¬
den for de næste årtier.

Boliger/erhverv
Akademiraadet har fæstet sig
ved udvalgets anbefaling af
flere boliger end oprindelig
planlagt. Dette sigte er af afgø¬
rende betydning for, at de nye
byområder ikke kommer til at
danne en ny barriere mellem by
og havn, men bliver et levende
bymiljø i alle døgnets timer.
Det tiltænkte nære forhold

mellem bolig og arbejdsplads
er en rigtig udvikling i forhold
til den ensformighed, der kan
ligge i totalt adskilte kontor¬

eller boligområder. Dette vil
også kunne nedsætte trans¬
portbehovet fra omegnen til
byen og dermed nedsætte tra¬
fikproblemerne.

Grønne områder
Behovene for en stimulerende
fritid som lystsejlads, caféliv
m.m. behøver ikke dækning
gennem en langsigtet planlæg¬
ning. Det vil opstå af sig selv
som et nødvendigt tilskud til
arbejdsplads og bolig.
Derimod er det af stor be¬

tydning for byens økologiske
fremtid, at de anviste grønne
områder med parker, promena¬
der og cykelstier bliver indar¬
bejdet i planen som noget ba¬
salt. Den grønne plan som led i
byens parkpolitik - herunder
eksisterende parkers urørlighed
af nyt byggeri - er af vital be¬
tydning for bybefolkningens
sundhed.

Havnen
Det er centralt, at byen stimule¬
res som havneby. Betænknin¬
gens forslag om udbygning af
den nye Nordhavn og Prøveste¬
nen forekommer velargumente¬
ret ud fra en kortsigtet betragt¬
ning. En vision om at omlægge
hele havnestrukturen, sådan at
de trafikale problemer løses
også ud over den allernærme¬
ste fremtid, bør gennemarbej¬
des og drøftes mere indgående.

Trafik
Akademiraadet forholder sig
med den foreliggende bag¬
grund ikke til eventuel tunnel¬
løsning, men gør Opmærksom
på betydningen af at skåne den
gamle by for tung trafik.

Akademiraadet ønsker igen at
fremhæve betydningen af er-
hvervsomtåder, blandet bolig-
og erhvervsområder - med stor
vægt på boliger - den grønne
plan og det overordnede trafik¬
system. For kvaliteten af den
nødvendige fysiske detailplan¬
lægning er det af afgørende
betydning, at denne frit kan
udfolde sig i overensstemmelse
med udviklingen.
Akademiraadet ønsker at på¬

pege, at en bevaring af de nu¬

værende havnekajer ikke nød¬
vendigvis vil føre til den største

byarkitektoniske kvalitet. Det
kunne være en langsigtet plan,
at arealet af de nuværende
vandområder ikke nedskæres.
I den forbindelse bør man

huske, at København er opstået
ved en strandbred, og at alle
byarkitektoniske aktiviteter i
havnen stedse har været base¬
ret på skiftende opfyldninger
og udgravninger som et led i en
dynamisk udvikling.

TUrguides til Københavns
havn

Planstyrelsen har udarbejdet 3
foldere til ture langs Lange¬
linie, Inderhavnen og på Chri¬
stianshavn. Hirguiderne inde¬
holder et kort, oplysninger om
de vigtigste bygninger på ruten
- og lidt om historien bag.
Hvad hedder billedhuggeren,

som skabte rytterstatuen på
Amalienborg Slotsplads? og
hvem er rytteren? Hirguiderne
har svaret og supplerer også
vores paratviden om havnens
historie.

Hensigten med de små Tur¬
guides er at opfordre folk til at
se og opleve havnen, både hi¬
storisk og arkitektonisk.

L
TUrguiderne fås langs ruten

eller kan rekvireres fra Plansty¬
relsens publikationsafdeling,
tlf 39 27 11 00.

Naturlejrpladser i Danmark
Stadig flere ønsker at tilbringe
deres ferie i tæt kontakt med

naturen, d.v.s. på cykel- eller
vandrertur. Men kontakten bli¬
ver tættest, hvis der også er

mulighed for at overnatte på
mindre lejrpladser.
Dette er baggrunden for

en netop udkommet bog om

Naturlejrpladser i Danmark. I
løbet af vinteren har Dansk

Cyklist Forbund efterlyst land¬
mænd, der ville stille et lille
stykke jord til rådighed til dette
formål. Knap 200 landmænd
henvendte sig, og det er nu ble¬
vet til en bog med navne, adres¬
ser, beskrivelser og vejvisning
til 183 naturlejrpladser samt 13
øvrige lejrpladser fordelt over
hele landet.

Naturlejrpladser kan an¬
vendes af alle cyklister og
vandrere, blot de sover i telt.
Ud over naturoplevelsen ved

at overnatte i det fri er der mu¬

lighed for at følge aktiviteterne
på gården. Det koster højst 10
kr. pr. overnatning, pr. person.
Naturlejrpladser i Danmark,

Dansk Cyklist Forbund, Kjeld
Langes Gade 14, tlf. 33 32 3121.
48 s. i A5-format. Pris 30 kr.

Løvskov på landbrugsjord
For at vise hvorledes man kan

plante løvskov på marginale
landbrugsjorder har Skov- og
Naturstyrelsen anlagt fem
demonstrationsanlæg med løv¬
skov på marginal landbrugs¬
jord i Jylland og på Fyn. An¬
læggene er beskrevet i fem in¬
formationsfoldere henvendt til

landmænd, som har planer om
at plante skov.
I de fem demonstrations¬

anlæg vises, hvordan skov kan
etabiers relativt billigt samt
med natur- og miljøvenlige
metoder.
De fem anlæg er etableret på

Thy, Ulborg (Nordvestjylland),
Randbøl (Midtjylland), Åbenrå
og Fyns Statsskovdistrikter.

Yderligere oplysninger:
Skovdyrkningskontoret,
Skov- og Naturstyrelsen,
tlf 45 76 53 76.
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Flytbar park på Vesterbro
Efter starten på Nørrebro med
Danmarks første flytbare park
var der mange henvendelser
vedr. denne nyskabelse inden
for byens grønne områder.
Missionen blandt Hjemløse

kom til at stå som vært for den
næste flytbare park.
Missionen blandt Hjemløse

står for Mændenes Hjem på
Vesterbro. Her går man med
byggetanker, men vil ikke bygge
før finansieringsmulighederne
er i orden. Derfor var det na¬
turligt at bidrage med et lille
grønt anlæg i denne meget tæt
bebyggede del af Vesterbro.
For at kunne skabe den for¬

nødne interesse og opbakning
bad LDA på et tidligt tids¬
punkt landskabsarkitekt
Vibeke Holcher fra Edith og
Ole Nørgaards Tegnestue om at
lave en skitse til indretning af
den flytbare park på Vesterbro.

Til forskel fra arealet på
Nørrebro er Vesterbro et min¬
dre areal, og grunden er på alle
sider omgivet af høje huse.

Realiseringen afflytbar park
på Vesterbro
Opbygningen af den flytbare
park er sket på 5 arbejdsdage,
hvor man har haft et stort sam¬

arbejde mellem forskellige pri¬
vate anlægsgartnerfirmaer fra
Københavnsområdet, Køben¬
havns Kommune samt forskel¬
lige leverandører.
Fra Bikubens Boligfond har

man modtaget beløb til retable¬
ring på Nørrebro og opbygning
på Vesterbro.
De komponenter, der er an¬

vendt, overdrages nu til Hånd¬
værkets Byfornyelsesselskab
som en gave, således at man
her får mulighed for at videre¬
føre tanker og ideer omkring
den flytbare park.

Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre, LDA
har i samarbejde med Missio¬
nen blandt Hjemløse, Mæn¬
denes Hjem stået for den nye

placering afden flytbare park.
Landskabsarkitekt Vibeke

Holcher, Edith og Ole Nør¬
gaards Tegnestue, Nørregade
36, København, har stået for
udarbejdelsen af idéskitsen.
Anlægsgartnerfirmaerne

Sven Bech A/S, Egon Frand¬
sen, LeifRasmussen, Krogh &
Molin, Nivela Service Hvidovre
ApS, H. Brock & Søn har
bidraget ti! opstillingen afden
flytbare park.
Hags Legepladser har stået

for levering og montering af
forskelligt terrænudstyr.
Københavns Kommune har

foretaget en oprydning på
grunden, tilfyldning afjordpå
arealet, og bidraget med 9 store
træer.

Ny skovlov
Skovloven træder i kraft den 1.

juli 1989 til afløsning af den
gamle skovlov fra 1935.
Skovloven sikrer, at skovene

bevares, og sætter rammerne
for skovdyrkningen. Skovdrif¬
ten skal være god og flersidig.
Skovene skal dyrkes, så træpro¬
duktionen forøges og forbed¬
res, og så landskabelige, natur¬
historiske, kulturhistoriske og

miljøbeskyttende hensyn og

hensyn til friluftslivet vareta¬
ges. Løvskoven er væsentlig og
karakteristisk for landet. Efter
den nye skovlov skal de natur¬
mæssigt væsentlige løvskov¬
bryn og egekrat bevares. Og for
at få mere løvskov indføres en

tilskudsordning på 15 mio. kr.
om året til etablering af løvtræ¬
bevoksninger, især af bøg og

eg. Den nye skovlov præciserer,
at staten skal øge samarbejdet
med de mange interesser, der er
i skovene og skovbruget. Det
vil bl.a. ske gennem nedsæt¬
telse af et Skovråd, der skal
rådgive miljøministeren i skov¬
spørgsmål.

Ny naturforvaltningslov
På regeringens miljøinveste¬
ringsplan 1989-1994 er der af¬
sat i alt 900 millioner kroner til

naturforvaltningsloven.
Naturforvaltningsloven giver

mulighed for naturpleje og na¬

turgenopretning - bl.a. gennem
friyillige aftaler med lodsejerne
- bedre muligheder for at
plante statsskov og for at støtte
friluftslivet. Loven vil blive ad¬
ministreret i samarbejde med et
rådgivende udvalg, der bliver
nedsat i løbet af kort tid. Ud¬

valget, som har medlemmer fra
bl.a. landbrugets organisatio¬
ner og de grønne organisatio¬
ner skal medvirke til at fast¬

lægge retningslinierne for ad¬
ministrationen af

naturforvaltningsloven.

Tegnestuenyt
Tegnestuen flytter til landlige
omgivelser. Men byggeriet er
endnu ikke færdigt, derfor er
min adresse indtil videre:
Gunver Vestergaard, Nørreport
2A, 1., 8400 Ebeltoft, tlf.
86 34 31 73.
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

Hegn Porte
Opsættes overalt

Låger

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 VI
8680 Ry ved Gudenåen Pyl BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØN I

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

CPØ VI
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum V^r\ BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 LDA GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 02-52 78 02

GÅRDSANERING

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABCERING AS
ANLÆGSVIRKSOMHED
MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TLF. 02-25 17 90 GIRO 8 11 82 80

HLA struktur:
Besætning af ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgiv¬
ning på såvel traditionelle projekter samt prissætning og rådgivning i for¬
bindelse med udbud efter funktionsbeskrivelse og omvendt licitation.
Vores arbejdshold er opbygget med specialhold til konkrete opgaver samt
homogent opbyggede hold, der dækker resten af et iøvrigt meget varieret
arbejdsområde.

HLA aktiviteter:
Hovedentreprise for terræn ved nybyggeri, herunder terrænarbejder incl.
byggemodning og afsluttende belægningsarbejder samt plantning.
Hovedentreprise for terræn ved girdsanering, herunder alle terrænarbejder
incl. rydning, alle installationsarbejder og terrænopbygning.
Anlæg af boldbaner samt øvrige udendørs idrætsfaciliteter.
Vintervedligeholdelse.

medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGARDSVÆNGE 13

01 65 23 05

2820 GENTOFTE

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gé til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER 1 gge1

Eønt 1

meste*

&w(c KfewavtH rprgVI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT



Hyde Park bænk hos Paustian i
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01 -18 45 11 Telefax 01 -18 45 46 Telex 16 355 PAUSTI
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00


