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'Nedenstående er et sammendrag af den af
DL's styrelse vedtagne udtalelse, som i ud¬
drag er indgået i DAL's FAB's og DL's
fællesudtalelse vedr. Københavns Kommu¬
neplan.

DL's bemærkninger til
Københavns Kommuneplan
DL finder det nødvendigt, i forbindelse
med den officielle høring om Københavns
Kommuneplan, at påpege kommunens
manglende parkpolitik og fremsyn med
hensyn til værdien af en samlet rekreativ
planlægning for København.
Kommuneplanen indeholder hverken

en sammenfattende analyse af byens nuvæ¬
rende rekreative kvaliteter, eller en vurde¬
ring af de enkelte bydeles behov for nye
friarealer og offentlige rum.
Kommuneplanen åbner derimod mulig¬

hed for, gennem høje bebyggelsesprocen¬
ter, specielt på tidligere lavtudnyttede hav¬
nearealer og industrigrunde, for øget spe¬
kulation og manglende mulighed for at
styre en kvalitativ byomdannelse. Dette
forstærkes af de store udlæg til service¬
erhverv, der vil medføre øget trafikpres på
bykernen og forringelse af eksisterende fri¬
arealer.

De frigjorte havnearealer op til brokvar¬
tererne og den centrale bykerne burde ha¬
ve været de første arealer, der skulle ind¬
drages til friarealforbedring i København,
men endnu før Kommuneplanen er vedta¬
get, foreligger der omfattende bygnings¬
projekter i såvel Sydhavnen, Christians¬
havn (B&W og Sukkerfabrikkerne), Refs¬
haleøen/Lynetten, Kalvebodsbrygge, Fri¬
havnen og Nordhavnen.
Byen skal åbnes mod havnen, og Køben¬

havns indbyggere sikres adgang til havnen
gennem et kontinuert system af stier, pro¬
menader og opholdsarealer i form af trap¬
peanlæg (som foreslået i havnekonkurren¬
cen ved Slotsholmen), lunde og haveanlæg
i tilknytning til bydækkende kultur- og fri-
tidsfunktioner, boliger og arbejdspladser.
For at sikre muligheder for en fremtidig

udnyttelse af havnen som et sammenhæn¬
gende rekreativt område, bør der udarbej¬
des en plan for hele havneområdet og be¬
byggelsesplaner (lokalplaner) for de enkel¬

te delområder: Sydhavnen, Inderhavnen,
Frihavnen/Langelinie, Nordhavn og Sva¬
nemøllehavnen, Kalvebodkilen, Chri¬
stianshavn, Holmen og Refshaleøen.
Indtil helhedsplanen foreligger, frihol¬

des eksisterende kajarealer og ubebyggede
bagarealer for bebyggelse og opfyldning af
havnebassiner, specielt affaldsdeponering
standses. Bolværker, glacier og moler re¬
tableres efter en samlet plan for havnens
fremtidige udnyttelse.
Til varetagelse af bl.a. de rekreative in¬

teresser i Københavns Havn, vil det være

ønskeligt at der nedsættes et tværfagligt
planlægningsudvalg.
Den forhandlingsløsning, der er opnået

omkring Kalvebodkilens fremtid, er et væ¬
sentligt skridt hen imod en sikring af de
naturværdier og rekreative udfoldelsesmu¬
ligheder, som Amager Fælled, Vestamager
og Kalveboderne udgør for Københavns
tættest bebyggede områder. Kalvebodfor¬
liget bør dog snarest følges op af planlæg-

forts. A 41



Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten

Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumll Irru ii i I."
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

A 42

ningsmæssige retningslinier, fredningsbe¬
stemmelser, samt en detaljeret planlæg¬
ning, der sikrer intentionerne i forliget.
Kommunen bør udarbejde en plan for et

park- og stisystem, som forbinder de enkel¬
te bydele med havneområderne og de eksi¬
sterende ringparker og bydelsparker med
en overordnet grøn struktur/eksisterende
grønne kiler.
Bydelsparkernes lokalisering bør tage

udgangspunkt i bydelsplaner, og de nuvæ¬
rende bydeles friarealer skal have et diffe¬
rentieret indhold af rekreative funktioner,
der tilgodeser de enkelte bydeles konkrete
behov, indholds- og tidsmæssigt.
Det er kommunens opgave at føre en

parkpolitik der sikrer, at alle Københavns
indbyggere får adgang til havnen, byparker
og idrætsanlæg. De offentlige byrums vær¬
di som rekreative arealer, handler-udover
naturoplevelse - først og fremmest om til¬
gængelighed fra såvel boliger som arbejds¬
pladser, uden konflikter med kørende tra¬
fik, støj og hårdt belastende byfunktioner.
Herudover kan et veludbygget park- og

stisystem blive et af de mest strukturerende
elementer og kvaliteter i opfattelsen af by¬
en som et samspil mellem volumen og rum.

Birgit Weylandt maa, mdl

Historie parks gardens and landscapes,
1987/88 courses
Four of the open short courses in the Insti¬
tute of Advanced Architectural Studies'
educational programme for 1987/88 are be¬
ing organised by the Centre for the Conser¬
vation ofHistoric Parks and Gardens which
is attached to the Institute. They are de¬
signed for people whose work, responsibili¬
ties or interests bring them into direct con¬
tact with the care and conservation of histo¬
ric landscapes and in particular with histo¬
ric parks, gardens, estates and the settings
of historic buildings and monuments. The
courses cover four different but related

aspects of historic landscape conservation
and will be held at the King's Manor in
York.

Conserving and Managing Historic
Parks and Gardens, 4-6 November 1987,
History of Gardens and Landscape De¬

sign in Britain, 16-19 November 1987,
Planting and the Upkeep of Old Gar¬

dens, 5-8 January 1988,
Trees, Woodlands and Forests in the

Landscape, 18-20 Januar 1988.
As part of its established Master of Arts

course in Conservation Studies, the Institu¬
te is now offering a new Historic Landscape
Option for those wishing to develop a pro¬
fessional interest in the conservation of the
historic and cultural landscape.

Applications and enquiries about the
short courses and the MA course should be
directed to:

The Secretary, IoAAS, The King's Ma¬
nor, York YOl 2 EP. The telephone num¬
ber for short courses is York (0904) 24919.

Forening for træpleje

Den Skandinaviske Afdeling af Internatio¬
nal Forening for Træpleje (ISA.) havde
stiftende generalforsamling på Lyngby
Rådhus fredag den 2. oktober 1987. Det
var den Skandinaviske Afdelings første
møde. ISA (International Society of Arbo¬
riculture) blev stiftet i 1924 i USA og har
næsten 5.000 medlemmer fra store dele af

verden, mest fra USA og Canada.
Nøgleordet for foreningens medlemmer

er bytræer. Det er for nogle det vigtigste
træ at dyrke og samtidig det sværeste at få
til at trives. Interessen for at skabe (gen¬
skabe) grønne byer er større end nogensin¬
de. Foreningens hovedformål er at formid¬
le viden om, hvordan man planter og vedli¬
geholder træer på gader, veje og pladser i
byerne. Også andre emner om træer uden
for skoven har interesse.
Der foregår meget lidt forskning om det¬

te emne i Skandinavien, men der er stor
interesse i at få relevante forsøg igangsat. I
USA og Canada har man forsket i disse
emner i mange år, og netop gennem ISA's
tidsskrift »The Journal of Arboriculture«
formidles forsøgsresultaterne til brugerne.
Medlemmerne af den Skandinaviske Afde¬

ling får 12 numre af dette blad samt 4
numre af kompendiet Bytræet om året.
Bytræet indeholder foreningsnyt samt
oversættelser og forskningsresultater.
Gennem ISA's forskningsfond er det nu
også muligt at få tilskud (sædvanligvis
15.000 dkr.) til forskning om bytræer.
Foreningen tæller 110 medlemmer fra

Danmark, Finland, Island, Norge og Sveri¬
ge. Kontingentet er (1987) 400 d.kr. Med¬
lemstilgangen er åben for 1988. Tilmelding
kan ske inden 20. december 1987.
Som formand valgtes Niels Hvass, Dan¬

mark. Som kommende formand Klaus

Vollbrecht, Sverige. I bestyrelsen iøvrigt:
Søren Bjerregaard, Danmark. Kjell Lund¬
quist, Sverige. Knut Thorvaldsen, Norge.
Bent Overby, Danmark.
Foreningens hjemsted: Skovvej 56, DK-

2750 Ballerup. Tlf. 02 650565.
Niels Hvass
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Ung arkitektur 1986
Jacob C. Pedersen (red.): Ung arkitektur
1986 - en eksempelsamling. 56 sider, illu¬
streret. Pris kr. 68. Distribution Modtryk.
Statens kunstfonds arkitekturudvalg
(1983-86), Kristian Isager, Niels Vium Jen¬
sen og Karin Skousbøll, foreslår at man
danner en sponsorbaggrund for den unge
arkitektur, så den kan komme bedre i
form, kan blive plejet, udvikle sig, vises
frem i konkurrence og blive stadig bedre.
Derfor besluttede udvalget sig for - gen¬
nem bogen »Ung arkitekt 1986« - at give
omverdenen et indtryk af, hvad der rører
sig i den unge arkitektur, illustreret gen¬
nem 15 eksempler.

Isager, Jensen og Skousbøll synes det er
vigtigt at de offentlige bygherrer og de
långivende institutioner, der både mulig¬
gør og værdiansætter ny arkitektur, forstår
deres store ansvar som katalysator for
fremadrettede ekseperimenter af kvalitet
og ønsker at bruge den kulturværdi og det
reklamepotentiale, der er i et godt arkitek¬
tonisk varemærke.

Udvalget mener, at bøger som »Ung ar¬
kitektur 1986« kan hjælpe med til at udbre¬
de den nødvendige information om både
arkitekterne og arkitekturen, og foreslår
derfor Bolig- og Miljøministeriet, boligsel¬
skabernem.fl. at de viderefører udgivelses-
rækken med flere bøger om emnet.

ScanLink- nejtak
er navnet på et dansk initiativ, som i den
nærmeste fremtid vil forsøge at organisere
en samlet, folkelig modstand mod det gi¬
gantiske industriprojekt: Scandinavian
Links planer om at udbygge motorvejssy¬
stemet og etablere faste forbindelser over
Storebælt, Øresund og Femarnbælt. Initia¬
tivet har allerede opbakning fra en række
politiske partier, miljøbevægelser og andre
folkebevægelser.
Kontaktperson: Bente Lassen, NOAH,

Studiestræde 24 st., 1455 København K.
Tlf. 01 156052.

DL temaaften: miljøforbedring i
boligområder
DL afholder 4.11.87 kl. 19.00 en temaaften
i Ådalsparken med indlæg om idékonkur¬
rencen v. vinderne, beboerindflydelse ved
formand for afdelingsbestyrelsen Kirsten
Thrane, svenske erfaringer ved Thomas
Schlyter.

DL's debatudvalg
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LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

Perioden som ikke var, kalder Hans Erling Langkilde tiden efterFørste Verdenskrig og før nyklassicismen.
En ny tids rigmænd søgte kulturel legitimering og passende boliger til
fritid og ferie. De fandt unge arkitekter, som med inspiration i England
skabte epoke med frigjorte og velformede huse.
Med tyngden lagt på de nu næsten glemte arkitekter, Hjejle og Rosen¬
kjær, giver Hans Erling Langkilde et billede af en oprørsk arkitektgene¬
ration, som kom fra andre miljøer end hidtil.

175 sider, format 197x245 mm. Rigt illustreret med sort/hvide fotos og

stregtegninger. Pris 250 kr.

ARKITEKTENS FORLAG • KØBENHAVN 1987



Naturprægede vedplantninger
AfVibekeAagaard, Lone Jansson og Palle Kristoffersen

Bevoksning ved Kildeskovshallen - etableret eller
selvsået?
■ Plantation at Kildeskovhallen - established or

self sowed?

Denne artikel er skrevet på baggrund af en
5-pointsopgave »Projektering og etable¬
ring af naturprægede vedplantninger«,
som vi har udarbejdet i faget »landskabs¬
planlægning« ved Institut for Have og
Landskab, KVL.
Naturprægede vedplantninger definerer

vi som plantninger, der har et selvgroet
udtryk, og som ikke indeholder eksoter i et
omfang, som gør eksoterne iøjnefaldende
eller dominerende. I vores opgave er na¬
turprægede vedplantninger det samme
som bevoksninger. Baggrunden for vores
opgave var en stadig undren over, at man¬
ge af de såkaldte »bevoksninger« og »va¬
rierede skovplantninger« var - og er utrolig
ens og monotone at se på. Dette på trods af
åbenlyse forsøg på at gøre hver enkelt be¬
voksning varieret og spændende.
Hvad er det, der går galt, når en plant¬

ning ender med at blive så kedsommelig
trods sindrige plantesystemer og en varie¬
ret plantesammensætning? Dette spørgs¬
mål vil vi prøve at besvare i denne artikel,
og desuden vil vi komme med vores bud
på, hvad der kan gøres for at løse pro¬
blemet.
Vi mener, at der er flere grunde til, at de

»varierede skovplantninger« ikke bliver
nær så spændende som tiltænkt:

Variation via projektering og drift
Alt for meget af den ønskede variation

overlades til at skulle frembringes via drif¬
ten af plantningen. Dette gælder specielt
m.h.t. planternes fordeling på arealet og
artssammensætningen. Dette er efter vores
mening ikke særligt hensigtsmæssigt af fle¬
re grunde:
For det første er det langt fra sikkert, at

den senere drift vil blive udført som til¬
tænkt. Det kræver fingerspidsfornemmelse
at ændre en monoton nyplantning til en
varieret bevoksning. En fingerspidsfor¬
nemmelse desværre ikke alle er i besiddel¬
se af.
Desuden er der visse forhold, som ikke

kan skabes gennem driften. For eksempel
er det ikke muligt at hugge sig til en tættere
planteafstand.
Endelig er der en tidsmæssig faktor.

Hvis ønsket er en naturpræget vedplant¬
ning, hvorfor så vente 10-20 - måske 30 år,
før driften vil frembringe dette udtryk. Det
ønskede resultat vil kunne opnås langt tid¬
ligere, ved allerede i projekteringsfasen at
arbejde bevidst på at fremme naturpræget.

Naturen som forbillede
Et andet problem ligger i, at man ofte har
glemt at tænke på, hvad det er for et pro¬
dukt, man er i færd med at kreere. I den
gamle traditionelle havekunst blev alle
plantninger projekteret til et ganske be¬
stemt formål og tilført en bestemt form og
et bestemt udtryk.

I stedet for et egentligt forbillede beskri¬
ves plantningens mål idag ofte med adjek¬
tiver, så som »varieret« og »skovagtig«. En
»varieret skovplantning« giver ikke et klart
billede af, hvad det er, man forestiller sig.
Ønsker man at etablere en naturpræget

vedplantning, må man gøre sig klart, at
man har naturen som forbillede. Gør man

det, vil man opdage, at variation ikke kun
er et spørgsmål om artssammensætning og
planteantal. Det er nødvendigt også at ar¬
bejde med mange andre parametre. F.eks.
planternes fordeling på arealet, bevoksnin¬
gens afgrænsning og bund, artsfordelingen
og planternes alders- og individvariation.

Planternes fordeling på arealet
Gammel tradition samt ønsket om hurtig
etablering, brugen af maskinel ukrudtsbe¬
kæmpelse og mulighed for kontrol af pro¬
duktet har i årevis resulteret i, at alle plan¬
terne plantes på lige rækker. Dette er me¬
get uhensigtsmæssigt i forhold til det selv-
groede udtryk. Dels strider selve række¬
strukturen mod det selvgroede udtryk, og
dels kan rækkestrukturen være så domine¬

rende, at plantningen trods en vellykket
artsfordeling m.v., alligevel vil komme til
at virke monoton.

Uanset at der er krav om, at der skal
plantes på rækker eller ej, er det unødven¬
digt at gøre etableringsstrukturen så synlig,
som den er, når der plantes på lange lige
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1. Rækkestrukturen kan opblødes ved hjælp af
kurvede rækker. Birkelund i Albertslund.
2. En ca. 30-årig »bevoksning« som stadigvæk
domineres af rækkestrukturen.
3. Er det nødvendigt, at en »skovbevoksning«
skal se sådan ud 15 år efter etablering? Det frem¬
mer ikke naturoplevelsen. Vestskoven.
4. Eksempel på varierende vækstformer frem¬
kommet ved udsåning. Kingohusene, Helsingør.

■ 1. The row structure can be softened with the
help ofcurved rows. Birch copse in Albertslund.
2. An approx. 30 year old »plantation« which is
still dominated by the row structure.
3. Is it necessary that a forestplanting should look
like this after 15 years? It does not promote the
experience of nature in Vestskoven.
4. Example of varied plant forms produced by
sowing. Kingohusene, Helsingør.

Fotos: Vibeke Aagaard og Palle Kristoffersen.

rækker. Der er både metoder til at sløre
rækker og til helt at undgå dem.
Rækkestrukturen kan sløres ved at ræk¬

kerne knækkes i enderne op mod stier og
mod randen. Rækkeforløbene kan slynges,
og man kan gøre dem så korte som muligt
ved at zig-zagge rækkerne.
I nogle situationer er det ikke nødven¬

digt, eller ligefrem overdrevent at plante
på række. I sådanne situationer kan man i
stedet fordele planterne ved at udså, ved at
fordele dem efter løgmetoden, eller ved at
»plante uden for rækken«.
Løgmetoden er den metode, hvorpå det

er almindeligt at fordele forårsløg på; at
smide dem op i luften, og lægge dem der,
hvor de lander. Vi tilråder dog, at man i
denne situation vælger at smide noget an¬
det end planterne op i luften.
At »plante uden for rækken« er en meto¬

de, hvor vi forestiller os, at man opmærker
rækkerne i marken, og derefter sætter
planterne tilfældigt i forhold til den afstuk¬
ne række.

Bevoksningen afgrænsning
I naturen vil der så godt som altid være en

overgangszone bestående af buske og træ¬
er, mellem bevoksningen og det åbne land.
Den mest naturlige overgang vil være en
gradvis overgang (økoklin overgang). Den
106

bratte overgang (økoton overgang) er dog
den, vi er mest vant til at se i form af de
danske skovbryn, som er betinget af Skov¬
forordningen af 1805. I dag er bratte over¬
gange desuden ofte betinget af tekniske
anlæg, som skærer sig ind i og gennem
bevoksninger.
Uanset om man ønsker en økoklin eller

en økoton rand, anbefaler vi, at man star¬
ter med at etablere en økoton overgang i
form af et bryn. Hvis man ønsker en øko¬
klin rand kan der udenfor brynet være en
zone, der henligger i græs med henblik på,
at arterne fra brynet skal spredes herud i.
Eventuelt kan der samtidig med plantning
af brynet sås brynplanter i zonen foran.
Man vil på denne måde hjælpe den »spon¬
tane« opvækst hurtigere igang.
Når man skal projektere et bryn, skal

man tage højde for den ukrudtsbekæmpel¬
se, der skal foregå både i inderbestanden
og i brynet. Hvis inderbestanden er plantet
i rækker, og for eksempel skal ukrudtsbe¬
kæmpes maskinelt, skal der være mulighed
for, at radrenseren skal kunne vende for
enden af rækkerne. Dette er ikke et pro¬
blem, hvis rækkerne projekteres til at for¬
løbe parallelt med brynet. For at undgå, at
maskinerne, når de vender, ødelægger
brynplanterne, kan brynet rykkes frem i
forhold til inderbestanden, sådan at der

opstår en fri zone til at vende på. Når
ukrudtsbekæmpelsen efter et par år ophø¬
rer, overlades denne zone til spontan ind¬
vandring.
Plantningen af bryn kan fremme et na¬

turpræg ved at danne en lægivende fodpose
omkring plantningens inderbestand. Bun¬
den renblæses således ikke, og henfaldent
plantemateriale vil ophobes og danne en
førna. Denne førna er blandt andet en

betingelse for mange skovbundsurter, hvis
indvandring herved fremmes. Brynplant¬
ningen vil sløre indsynet i plantningen og
hermed også en eventuel rækkestruktur.
Havde der overhovedet ikke været noget
bryn, ville man kunne se mellem to rækker
hele vejen gennem plantningen.

Bevoksningsbunden
En bevoksning er opbygget af flere lag,
hvoraf ikke mindst bunden er en vigtig del.
Desværre gøres der ofte for lidt for at skabe
et naturpræget udtryk netop i bunden.
De første år efter etablering vil bunden

domineres af lyselskende arter, hovedsag¬
ligt markukrudt. Efterhånden som bevoks¬
ningen gror til og lysindfaldet bliver min¬
dre, skabes der mulighed for, at der kan
etableres en skovbundsflora. For at denne
skovbundsflora kan indvandre spontant,
kræves det, at der er spredningskilder in-
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den for overskuelig nærhed. Ellers kan det
vare mange årtier, før en sådan bundflora
vil være .etableret.
For at fremme etableringen kan man i

stedet indpode urterne. Dette kan gøres
ved såning, udplantning af planter eller ved
at flytte skovjord til stedet.
For at udviklingen af skovbundsfloraen

skal blive vellykket, og det gælder både
den naturligt tilkomne og den kunstigt til¬
førte, er der nogle forhold, som skal være i
orden. For det første kræver de fleste skov-
bundsurter en førna. Denne førna, som
består af ophobet uomsat organisk materi¬
ale, forekommer normalt kun, hvor der er
læ. Derfor er det vigtigt at sørge for at
skabe underlæ.i bevoksningen. Dette kan
for eksempel gøres ved at plante et bryn.
Endvidere er det vigtigt at gøre sig klart,

at ukrudtsbekæmpelsen i etableringsfasen,
både på kort og på langt sigt vil influere på
bundens udseende. F.eks. vil brug af herbi¬
cider få bunden til at se gold ud, hvorimod
brug af flisafdækning vil fremme førnadan-
nelsen og urternes indvandring.

Artsfordeling
Når man arbejder med artsfordelingen i en
bevoksning, er det vigtigt at se på, hvad
naturen plejer at gøre. En grupperet forde-
LANDSKAB 6 - 1987
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ling af arterne i bevoksningen er det, der vil
give det mest naturprægede udtryk. En
gruppe kan bestå af en eller flere arter, men
dog således, at de enkelte arters koncentra¬
tioner varierer over hele arealet. I naturen
ses en sådan fordeling, fordi der er forskel¬
le i vækstgrundlaget og de naturlige spred¬
ningsforhold. Ved at gruppere planter,
som er specielt hurtigvoksende, kan der
desuden skabes en højdedifferentiering.
Ved brug af planter, som på grund af

deres blomstring, høstfarve eller vækst¬
form er særlig iøjnefaldende, er det vigtigt,
at de ikke forekommer på en måde, der
afslører letopfattelige etableringssyste-
mer. Særlig vigtigt er dette forhold, når de
forekommer i langstrakte bevoksninger -
langs veje, eller i bryn. Det skal desuden
pointeres, at en gruppe ikke består af tre
eller flere planter på række. En gruppe må
nødvendigvis gå på tværs af eventuelle
rækker.

Aldersvariation og individvariation
Det er muligt at skabe en stor variation
individerne imellem. Først og fremmest
bør man bruge frøformeret plantemateria¬
le. Dernæst kan planterne plantes med
uens afstand mellem hinanden. Nogle
planter plantes helt tæt sammen, måske i
samme hul, andre plantes spredt. Dette

medfører, at nogle planter presses, skal
slås for næring og lys, mens andre får opti¬
male vilkår til deres udvikling. Ved at plan¬
te med nogenlunde ens afstand i større
grupper kan man skabe karakteristiske
områder i bevoksningen. Det kan gøres
uanset, om der plantes på række eller ej.
Endvidere er det også muligt at opnå en

individvariation ved på anden måde at ma¬
nipulere med planterné, for eksempel ved
at plante planterne i skrå stilling.
Vi mener ikke, at det er muligt præcist at

definere, hvad der skal til, for at en plant¬
ning kan siges at være naturpræget. Derfor
har vi valgt ikke at komme med bud på
ideelle kombinationer af vores ideer. Vo¬
res opgave er ment som en inspirationskil¬
de, og ideerne som nogle man kan have i
baghovedet, når man skal til at projektere
en bevoksning. Vi vil kun gå så langt som til
at sige, at en differentieret etablering i
mange tilfælde vil være en god løsning, og
at man aldrig kan gå helt galt i byen, hvis
blot man tænker over, hvad der er bevoks¬
ningens inderste sjæl, og tager udgangs¬
punkt i naturens måde at gøre tingene på.

Vibeke Aagaard, Lone Jansson og Palle Kristoffersen
er landskabsarkitektstuderende.
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1. Ladegårdsåen set mod Rantzausgade om¬
kring århundredskiftet. Den sidste del blev rør¬
lagt i 1949.
Kilde: København før og nu
2. Åboulevarden er lagt ovenpå den tidligere
Ladegårdså. Sådan ser den ud i dag, set fra
samme sted som billedet ovenfor.

■ 1. Ladegårds river seen towards Rantzausgade
around the turn of the century. The last section
was piped in 1949. Source »København Før og
nu«.

2. Åboulevarden is built on top of the former
Ladegårds river. As it looks today seen from the
same viewpoint as the picture above. Photo: An¬
nelise Bramsnæs.

stammer fra natur, der har været en bar¬
riere for byudviklingen: fugtige lavtliggen¬
de arealer, vandløb og strandenge. Det
gælder Lersøparken, Utterslev mose,
Grøndalsparken omkring Grøndalsåen,
Vigerslevparken omkring Harrestrup Å og
mange flere.
Ofte skal man dog vide det for at opda¬

ge det. Åerne er nemlig sænkede, udrette¬
de og indsnævrede i smalle betonbefæstede
render, og ofte lukket inde bag pigtråds- •
hegn - hvis der overhovedet er vand til¬
bage!
I stedet for at udnytte den naturlige vita¬

litet og sammenhæng i byens naturgrund¬
lag er det så vidt gørligt blevet undertrykt
og udslettet. Resultatet er, at byens dyre-
og planteliv er indskrænket og ensidigt, og
at byboere uden bil, båd og sommerhus
oplever naturen som klippede græsplæner
og snavsede vandrender - ikke noget som
er væsentligt eller kræver vores opmærk¬
somhed og beskyttelse!
At naturen forsvinder fra byerne hænger

nært sammen med den måde, vi generelt
forvalter naturressourcerne på: Vi bruger
dem uden nogen helhedsvurdering, kun
bestemt af hvad der for den enkelte aktivi¬
tet er fordelagtigt. Den fortsatte erhvervs¬
udvikling og byvækst har nu efterhånden
gjort konsekvenserne af dette synligt.
Affaldet hober sig op og kan ikke depo¬

neres, fordi det er miljøskadeligt.
Vandindvinding og vandforurening øde¬

lægger vandløb og vådområder.
Energiforbruget stiger, og luftforure¬

ningen er tyk, bl.a. som følge af den vok¬
sende person-biltrafik, osv. - en uendelig
lang række.
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Byøkologi - et aspekt af
bybygning og byfornyelse

Af Annelise Bramsnæs

Et udsædvanligt smukt bybillede ikke?
Hvor er det fra? Ja - gæt engang! Det er fra
København - før Ladegårdsåen blev over¬
dækket med metervis af betonkørebaner
og blev kaldt Åboulevarden. Nu er der
biler, biler og atter biler, som det kan ses

på billedet nedenfor. Fodgængere og cykli¬
ster-er der stadig lidt af, forvist til smalle

kanter af vejen. Åen, som engang optog
regnvand og grundvand fra omgivelserne
og ledte vand ind til København, eksisterer
ikke mere. Vandløbet er rørlagt og flyttet,
og regnvandet samles i et stort kloaksy¬
stem, ledes til Lynetten og derefter direkte
ud i havet.
Det er bare et enkelt eksempel på, at

københavnerne har mistet deres natur - en
grundlæggende del af deres oplevelsesmu¬
ligheder og livsforståelse. I økonomiens og
rationalitetens navn er byens oprindelige
topografi blevet mere eller mindre udslet¬
tet. Nogen steder mindre. De fleste af de
grønne områder, vi stadig har tilbage,



3. I Stockholm kan man nu bade i havnen -

hvorfor ikke også i Danmarks byer?
Kilde: Parkpolitik - Boligområderne, byerne og
det åbne land.

■ 3. Swimming is possible in the harbour in
Stockholm. Why not in the towns of Denmark?
Source: »Parkpolitik«.

4. I San Louis Obispo i Californien er asfalt over
en vej og en plads i byens centrum fjernet, og en
rørlagt å omdannet til et åndehul i byen.
Kilde: landskabsarkitekt Greg Cobett.

■ 4. A tarmac road and square in the center of
San Louis Obispo in California has been re¬
moved so that a piped river can become a breath¬
ing space in the town again. Source: Landscape
Architect Greg Cobett.
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Problemerne ses og mærkes tydeligt i og
omkring byerne, fordi koncentrationen af
mennesker og aktiviteter er så stor. Byerne
er ved at drukne i deres eget skidt, som er
biprodukter af forbrugsmønstret, men net¬
op koncentrationen giver også muligheder
for at omlægge og økonomisere. Det er
muligt at sortere og genbruge både »af¬
fald« og vand, at etablere biogasanlæg i
stedet for kloaker, at rationalisere trans¬
port og'varmeforbrug osv. og at lade natu¬
ren udvikle sig og genetablere sig flere
steder i byerne. Det Største problem er, at
det i sidste ende forudsætter en omlægning
af selve produktionen. Men også det er
påbegyndt med tilskud til »renere tekno¬
logi«.
Ressourceforbrug og naturforvaltning er

hidtil ikke blevet behandlet i sammenhæng
med strategier for byudvikling. Hvert nyt
problem er søgt løst isoleret. Det gælder
f.eks. affaldsdepoter, som nu efterbehand¬
les til rekreative områder - men det er

måske kun Vs af affaldet, der skulle depone¬
res, fordi resten kan genbruges eller er
miljøskadeligt og bør omdannes. Det gæl¬
der også vandrensning, som burde være
decentral, og lede vandet ud, hvor det blev
taget, i stedet for at føres til store centrale
renseanlæg og ud i havet. Det er i længden
utilstrækkeligt, og det er det, der er bag¬
grunden for, at Miljøministeriet har be¬
handlet emnet under betegnelsen Byøko¬
logi. Udgangspunktet er, at det er nødven¬
digt at byernes stof- og energikredsløb gø¬
res mere lukkede og økologisk forsvarlige,
og at der opretholdes bedre levemulighe¬
der for både mennesker, dyr og planter i
byen.

Byens indbyggere skal kunne fiske og
bade i åerne og i havnen, dyrke jorden og
plukke vilde bær i hegn og hække uden
luftforurening og biludstødning, og samti¬
dig opleve almindelige smådyrs liv og fær¬
den i dagligdagen.

I august 87 udkom fra Miljøministeriet
dels et debatoplæg om Byøkologi, dels en
baggrundsrapport med fyldigere doku¬
mentationsmateriale. 1 begge publikatio¬
ner er samlet eksempler på, hvordan det i
praksis kan lade sig gøre at bruge ressour¬
cer økologisk forsvarligt i byerne, og samti¬
dig skabe en mere levende naturkontakt.
Mange af eksemplerne viser, hvordan lo¬
kale beboerinitiativer har fået støtte som

pilot- eller mønsterprojekter.
Det bør være obligatorisk læsning for

arkitekter og byplanlæggere.
Berører det landskabsarkitekterne? Ja,

måske mere endnu end de øvrige fag¬
grupper.
Vores arbejdsområde omfatter netop

alt, hvad der har med den fysiske omform¬
ning af naturen at gøre og med menneskers
oplevelse af naturen. Traditionelt er det
formgivning, der har præget vores arbejde,
men det er efterhånden klart, at betingel¬
serne for formgivningen er lige så vigtige at
tage fat på for at få gode resultater. Her er
den vågnende opmærksomhed på Byøko¬
logi en chance for landskabsarkitekterne.
En bedre ressourceforvaltning skal også
udmønte sig i funktioner og fysiske former.
Det er (ofte) landskabsarkitekter, der
planlægger både byens rekreative anlæg og
omgivelserne til de mange tekniske anlæg.
Heri må der ligge muligheder for at øjne
nye kombinationer. En samlet behandling
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af vandressourcerne f.eks., hvor regnvand
og spildevand ikke blot samles og ledes ud i
havet, men renses og genbruges på mange
måder og ledes tilbage til åerne, giver plud¬
selig nye muligheder for rekreation og na¬
turoplevelse - og for formgivning! Det illu¬
streres bl.a. i de tyske eksperimenter, der
omtales i Miljøministeriets rapporter.
En by vil altid omforme naturen, og

ingen siger, at der skal være køer og mar¬
ker inde i byerne. Men der er forskel på
udslettelse og udnyttelse. Både bybygning
og byfornyelse kan i højere grad end hidtil
udnytte eller genskabe de grundlæggende
naturtræk, som giver identitet og struktur
til byen, og som kan sikre, at også dele af
det vilde dyre- og planteliv kan overleve.
Den aktuelle byarkjtektoniske debat om

postmodernisme kontra strukturalisme
osv., som optager sindene så meget, er på
een eller anden måde underordnet i for¬
hold til en byideologi, som udtrykker en
ændret ressourceudnyttelse og en omhu
over for naturgrundlaget. Som Marie-An¬
toinettes snak om kager, når der er mangel
på brød!
Kan landskabsarkitekterne være med til

at forme de livsvigtige visioner?
Kan Ladegårdsåen måske igen blive en

symbolsk attraktion i byen?

Kilder:

1) København før og nu.
2) Byøkologi. Debatoplæg fra Miljømini¬

steriet, 1987.
3) Byøkologi. Roskilde Universitetscenter,

1987. (Baggrundsrapport).
Annelise Bramsnæs, landskabsarkitekt mdl., lektor¬
vikar på Inst, for land- og byplanlægning, KVL.
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To gårdhaver under glas
AfGinman, Harboe, Borup
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Gårdhave i EDB-bygning for Den Danske Bank, København

Landskabsarkitekter: Ginman, Harboe, Borup A/S
Arkitekter: Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard
Ingeniører: Hansen, Carlsen & Frølund A/S
Anlægsgartner: Terje Valsø
Anlagt: 1980
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1. Gårdhavens balkon, hvortil der er adgang fra
overetagens to modstående sider, til højre træet,
til venstre en af de fire stænger der bærer balko¬
nen, som er ophængt i den elegante tagkonstruk¬
tion med de skrå vinduer som belyser rummet.
2. En af balkonens opholdspladser.
3. Til venstre opholdspladserne omgivet af Ficus
schléchteri, til højre under balkonen ses en af de
lidt dunklere opholdsgrupper. / forgrunden anes
trædeflisen i det omgivende bassin, gulv og plan¬
tekasse er af marmor.

■ 1. The courtyard garden balcony which is
reached from the two opposite sides of the upper
floor. The tree on the right, one of the four rods
which bear the balcony, hung from the elegant
roof construction, with sloped windows which
light the space, on the left.
2. One of the sitting areas on the balcony.
3. Sitting areas enclosed by Ficus schlécteri on the
left, one ofthe somewhat darker sitting groups on
the right under the balcony. The stepping stones
in the encircling pool, the floor and plant con¬
tainers in the foreground, can be made out as be¬
ing of marble.

vens ramme.

Plantekummernes placering danner
ramme om de forskellige opholdsgrupper.
For at kunne opleve havens grønne planter
LANDSKAB 6 - 1987

Gårdhaven er det centrale rum i det store
kontorlandskab i 2 etager - Den Danske
Banks EDB-central på Lersø Parkallé.
For de mange medarbejdere, der her

arbejder bag EDB-centralens effektive
sikringssystem, udgør denne gårdhave det
eneste tilgængelige friareal, og havens ud¬
formning er derfor af stor betydning for
virksomhedens arbejdsmiljø. Der er da og¬
så ofret megen omhu og mange penge på
havens anlæg og på pasning og pleje.
Haven er blandt andet af klimamæssige

grunde et selvstændigt rum, omgivet af glas
og med et 45 gr. glastag omkring hele
rummet - et hus i huset. Stilheden brydes
kun af springvandets stille plasken, idet
haven er placeret som en ø i det omgivende
bassin, som har trædesten for adgang fra
alle 4 sider. En balkon ophængt i fire stål¬
stænger, placeret nogle trin under den
øverste etage, giver adgang til haven fra 2
sider i denne etage, en trappe giver adgang
fra stueetagen.
Tag, vægge, balkon og trappe er udført i

en elegant hvidlakeret stålkonstruktion,
der sammen med bassin, gulv og plante¬
kummer af kolmården-marmor danner ha-



10 M
—I

fra kontorlandskabets overetage indenfor
forholdsvis kort tid efter havens tilplant¬
ning, placeredes ved balkonens øverste
højre hjørne et træ, der som en torso dan¬
ner grundlag for kastanjevinens klatrende
vækst, som senere afløses af småbladet
vedbend. Ved balkonens modsatte hjørne
placeredes tre ca. 5 m høje Ficus benjami-
na. Omkring opholdsgrupperne nederst på
plantegningen, plantedes nerier.
I kummerne, der springer ud i bassinet,

plantedes nilgræs. Uncler det »store træ«
og under balkonen plantedes Monstera, og
»torvet« i midten til højre domineres af
palmen Howea fosteriana og af kummen
med årstidens blomster. På balkonen plan¬
tedes øverst til venstre Bourgainvillea,
endvidere plantedes citrusplanter, Hibis¬
cus og Pittosporum med flere. Havens op¬
holdspladser får herved forskellig karakter
- åbne og lyse, lukkede og dunkle som
giver mulighed for at tilfredsstille persona¬
lets forskellige ønsker og behov. Proble¬
mer med skjoldlus har desværre nødven¬
diggjort udskiftning af nerierne til Ficus
schléchteri, enkelte andre udskiftninger er
i tidens løb foretaget af forskellige grunde.
For at skabe de bedst muligt vilkår for

planter og mennesker er den tilrådigheds-
stående teknik taget i anvendelse. Kum¬
merne er ud over den ydre marmorbeklæd-
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4. Øverst til højre i det ca. 10 m høje rum ses den
udvendige solafskærmning delvis nedrullet. Til
venstre de store Ficus Benjamina foran balkonen
og til højre »torvet« med palmen, i baggrunden
ses til højre »det store træ«.
5. Springvandet i det omgivende bassin og »det
store træ's« vedbendbevoksede stamme.

6. Et kig under balkonen ud mod de åbne lysere
opholdspladser.
7. Gårdhaven set fra kontorlandskabsområdet.
Billedet er af ældre dato, den nuværende møble¬
ring er tættere på gårdhaven.

■ 4. The partly drawn, external sun blinds in the
10 m. high room can be seen on the upper right.
The large Ficus benjamina in front of the balcony
on the left, the »square« with the palms on the
right, »the big tree« in the background on the
right.
5. Fountain in thepool with the ivy covered trunk
of »the big tree«.
6. A view under the balcony towards the lighter,
open sitting areas.
7. The courtyard garden seen from the office
landscape. Thepicture is an older one, thepresent
arrangement is closer to the courtyard.

ning opbygget som dobbelte kummer af
glasfiber, inderste kumme med drænhuller
i bund, drænlag, polyfeltafdækning og
jord, yderste kumme med vandtæt forbin¬
delse til dræn. Desuden er kummerne

(undtagen balkonens kumme) forsynet
med et drypvandings- og gødningstilsæt-
ningsanlæg, et klimaanlæg sørger for en
næsten konstant fugtighed og temperatur.
Det skrå glastag er forsynet med udvendig
solafskærmning, som via en føler, automa¬
tisk trækkes for ved for stærkt solindfald.
Planteleverancen og tilplantningen er

udført af Terje Valsø - ikke uden besvær,
det »store træ«, et egetræ hentet i Nord¬
sjælland måtte parteres for at komme ind i
bygningen, hvilket skete ved opskæring af
træet med bladsamlinger, som senere sam¬
menlimedes med lim egnet for træets ret
store fugtighed og sammenholdtes midler¬
tidigt med spændegjorde. I 1981 overgik
pasningen og plejen til anlægsgartner Ras¬
mus Jacobsen, der siden da har passet og
plejet haven på bedste måde, bistået af
plantepatolog Frank Hejndorf med hensyn
til den stadig nødvendige overvågning af
eventuelle skadedyrsangreb.
Haven har nu i 6-7 år fungeret tilfreds¬

stillende - et fristed til ophold og møder for
de mange mennesker, der er beskæftiget i
dette bygningsafsnit.
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Gårdhave i Kreditforeningen Danmarks administrationsbygning

Gårdhave i Kreditforeningen Danmarks
Administrationsbygning i Odense.
Landskabsarkitekter: Ginman, Harboe, Borup A/S
Arkitekter: Ole Hagens Tegnestue A/S
Ingeniør: L. J. Nielsen, FRI
Anlægsgartner: Wad & Kortegård
Anlagt: 1986
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1. Sydfynske kampesten og rislende vand udgør
hovedbyggematerialerne i Grønnegårdens dra¬
matiske landskabskomposition, men uden dygtig
anlægsgartnerekspertise ville opgaven ikke være
lykkedes.
2. Stien -med den japanske bro over vandløbet-
forbinder den brostensbelagte torveplads med
klinketerrassen i underetagen.
3. Vandløbet udmunder i et stille bassin, som er

skåret ud i kantineterrassens klinkegulv. Herfra
pumpes vandet tilbage til kildeudspringet oppepå
brostenspladsen.

■ 1. Boulders from south Funen and bubbling
water comprise the main building materials in the
dramatic landscape composition in the green
courtyard - but without skilfull landscape garde¬
ner expertise, the project might not have been a
success.

2. The path - with the Japanese bridge over the
water course - links the granite sett paved square
to the bridge paved terrace on the lower floor.
3. The water course flows into a quietpool cut out
in the brick floor of the cantine. The water is then
pumped back from the pool to the spring up on
the granite space.

Kreditforeningens administrationsbygning
er opført på det nedrevne Industripalæs
plads i Odense centrum med hovedindgang
fra Albani Torv. Mod torvet er bygningen i
3 etager, medens det faldende terræn mod
parken langs Odense å udnyttes til en ek¬
stra etage, som bl.a. indeholder personale¬
kantinen.

Bag den ret beskedne facade mod Alba¬
ni Torv skjuler sig bygningens centrale og
helt dominerende fællesrum, en grandiost
anlagt vinterhave, som måler ca. 25 x 25
m, går op i bygningens fulde højde og
spænder over 2 etager.
Den øverste del af haven er udformet

med en kvadratisk brostensbelagt torve¬
plads i nær kontakt med hovedindgang,
reception og mødelokaler.
Den lavest liggende del beherskes af en

klinkebelagt terrasse, der fortsætter som
gulvbelægning i pesonalekantinen.
Den landskabelige behandling af terræn¬

forskellen mellem disse to niveauer udgør
hovedelementet i gårdhaven. Et kilde¬
væld, der udspringer fra det øverste niveau
i en cirkulær granitblok, ledes i en fint
tilhugget granitrende over torvepladsen og
overgår til et rislende vandløb, der gennem
en serie vandfald i skråningen mellem store
kampesten, ender i et stille vandbassin i
kantineterrassens plan.
LANDSKAB 6 - 1987



Planteliste

Træer og buske
1. Ficus benjamina
2. Ceratonia siliqua
3. Jacaranda mimosaefolia
4. Ligustrum lucidum
5. Pittosporum tobira
6. Mahonia repens
7. Datura arborea
8. Pogonatherum paniceum
9. Cyticus trifolius

10. Nerium oleander
11. Schinus molle
12. Cyperus alternifolius
13. Myrtus communis
14. Schefflera venulosa
15. Osteospernum fructicosum

Bunddækkende planter
a. Hedera helix
b. Callisia repens
c. Selaginella martensii
d. Tradescantia albiflora
e. Soleirolia soleirolii

f. Vinca minor
g. Pachysandra terminalis
h. Nephrolepis exaltata
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4. I baggrunden ses den cirkulære granitsten, der
danner kildeudspringet samt vandrendens over¬
gang til vandløbet.
5., 6. + 7. Den rummelige og velproportionerede
gårdhave åbner sig mod sydøst med en glasfaca¬
de, der danner afgrænsning mod å-landskabet
udenfor.

■ 4. The circular granite stone, which forms the
source of the spring and the transition to the water
course, can be seen in the background.
5., 6. + 7. The spacious and well-proportioned
courtyard garden opens towards the south east
with a glass facade which forms the boundary to
the river landscape outside.

En sti af flade kampesten slynger sig
parallelt med vandløbet ned ad skråningen
og forbinder, også visuelt, torvepladsen
foroven og kantineterrassen forneden.
Udformningens hovedidé er, at man skal

opleve Haven som en del af det omgivende
å-landskab, der på dramatisk vis er trukket
ind i og tilpasset bygværkets arkitektur og
funktioner. Beplantningen skal understre¬
ge og spille sammen med havens patinere¬
de naturstensformationer og tilføre rum¬
met frodighed og kontrastrigdom. Dens
hovedelementer er bundplantningerne, de
japansk inspirerede kugleklippede buske
og de fyldige trækroner, der spejler sig i
rummets glasfacader. Da planterne gror i
et stort sammenhængende muldareal, har
man foretrukket manuel vanding og gødsk¬
ning fremfor et automatisk anlæg.
Der er eksperimenteret med planteval¬

get for at opnå en tilpasning til det ikke
særligt høje dagslysniveau. En del større
planter, såsom Ligustrum lucidum, Scinus
molle (peruviansk pebertræ), Ceratonia si-
liqua (johannesbrødtræ) og Datura, er ind¬
ført fra Spanien. Blandt de større træer er
det dog de dansk producerede Ficus benja-
mina, der har vist sig mest velegnede.
Måns Ginman, landskabsarkitekt mdl; Søren Harboe,
landskabsarkitekt maa, mdl; Peder Borup, landskabs¬
arkitekt maa, mdl; med tegnestue i København.
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KH Office block
ST Studio block
OM Charging rooms
DK Decorations depot
TC Technical Center
TV-A News service
KA Cantine
MB Modul block
HMK Main central corridor
BF Tape and film Center
P Temporary buildings
B Kindergartens

Situationsplan 1:3000
1. Parkeringsplads
2. Adgang for gående
3. Hovedindkørsel
4. Gågade
5. Hovedindgang
6. Vandhaven
7. Engen
8. Foyerhave
9. Kantinehave
10. Æbleskov
11. Poppelskoven
12. Tjørneskov
13. Gårdhave
14. Lysgård
15. Taghave
16. Parkeringsgade
17. Bamses hus m.v.
18. Mose
19. Grønning

KH Kontorhus
ST Studieblok
OM Omklædningsbygning
DK Dekorationsmagasin
TC Teknisk Central
TV-A Nyhedstjeneste
KA Kantine
MB Modulblok
HMK Hovedmidterkorridor
BF Bånd- og filmcentral
P Midlertidige bygninger
B Børnehaver

■ Master plan
1. Car park
2. Access for pedestrians
3. Main drive
4. Pedestrian street

5. Main entrance

6. Water garden
7. The meadow
8. Foyer garden
9. Cantine garden
10. Apple wood
11. Poplar wood
12. Thorn wood
13. Courtyard garden
14. Light well
15. Roof garden
16. Parking street
17. Bamse's house, etc.
18. Marsh
19. Green
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TV-byeni Gladsaxe
Af Bente Dausgaard, Inge-Lise Svendsen
og ElseÆrboe

TV-byen er et enestående bygværk. Det er
så stort og kan bruges til så meget, såvel
ude som inde. Der er ikke mange byggerier
i vort land, som spreder sig over 27 ha jord
og er befolket af mere end 3000 ansatte
plus mange medvirkende og gæster. Det er
ikke forkert at kalde den en by. Det er en
by med haver, parker, skove og søer, og
med mangeartede funktioner.
Når den idag fremstår som en helhed,

skyldes det nok, at den fra den første be¬
gyndelse i 1959 til nu har været underlagt
de samme »teknikere«: Vilhelm Laurit¬
zens Tegnestue og Frank Petterssons Teg¬
nestue. Kontinuiteten anes, selv om det
ikke har kunnet være de samme personer,
som har haft indflydelse igennem de 25 år.
Byen er under stadig ændring med udbyg¬
ninger eller ombygninger.
Professor Georg Boye planlagde i 60-

erne haver i tilknytning til bygning af De-
korationsbygning, Studieblok og Værkste¬
der, Teknisk Central m.v.

Frank Pettersson overtog Georg Boyes
tegnestue og stod for haveanlæg i den sene¬
re udbygning.
En vandring ad midterkorridoren, som

går 240 m gennem anlægget, giver et væld
af oplevelser. En mangfoldighed af torve,
pladser, kunstnerisk udsmykning, gårdha¬
ver, terrasser, æblehave, et stykke af mo¬
sen - Gyngemosen - taghaver, alt med
enten intimitet eller udsyn, med overdå¬
dighed eller landskab. Der er dog også
mulighed for, at medarbejderne visse ste¬
der præger deres nære omgivelser med sær¬
lig foretrukne buske og blomster i et hjørne
af haven.

Vedligeholdelse og fornyelse
Haverne blev udført af gartnerfirmaerne
Krogh & Søndergaard: Foyerhaven m.v.,
Sven Bech: Rotunden, gågaden og hele
forpladsen, N. P. Jørgensen: Kantineha¬
ven med æbleskoven, hvor frugttræerne
blev flyttet herhen fra en gammel plantage.

Senere arbejder igen af Krogh & Sønder¬
gaard. Gennem årene er haverne blevet
vedligeholdt af sidstnævnte firma, idet der
allerede fra 1965 blev organiseret en egent¬
lig vedligeholdelsesplan med gartnermøder
hver måned med repræsentation fra byg¬
herre, arkitekt, landskabsarkitekt og

gartner.
Ved de renoveringer og nyanlæg, der har

været nødvendige i de 25 år, der er gået,
har det været målet at bevare den rigdom i
udtryk og plantevalg, som blev grundlagt i
60-erne. Men tiderne ændrer sig, hvad det
for 25 år siden var rigtigt at plante og
forvente omhyggeligt vedligeholdt, er i dag
for kostbart. Man må i høj grad i planteval¬
get tænke på vedligeholdelse, maskinfrem-
kommelighed og vinterfasthed. En forenk¬
ling er nok rigtig i vore dage, uden at man
fratager haverne deres varierede udtryk.
Sidste renoveringsplan er fra 1986, og den
realiseres i takt med de økonomiske mulig¬
heder.
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Plan af en del af gågaden, mål 1:150

1. Flisebelægning.
2. Pergola med slyngplanter: Celastrus orbicula-
ta, træmorder, Humulus lupulus, humle og Par-
thenocissus quinquefolia, vildvin.
3. Bænk
4. Ligustrum atrovirens 'Select'
5. Carpinus betulus, avnbøghæk
6. Viburnum bodnantense, kejserbusk
7. Spirea bumalda 'Antony Waterer'
8. Buddleia 'Ile de France', sommerfuglebusk
9. Cotoneaster 'Skogholm'
10. Nicotiana alata, tobaksplante
11. Lamper
Violette og hvide løgplanter i bundplantningen.

■ Plan ofpart of the pedestrian street, scale 1:150.

1. Concrete paving.
2. Pergola with climbers: Celastrus orbiculata,
Humulus lupulus and Pathenocissus quinque¬
folia.
3. Bench.
4. Ligustrum atrovirens 'Select'.
5. Carpinus betulus, hornbeam.
6. Viburnum bodnantense.
7. Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'.
8. Buddleia 'Ile de France'.
9. Cotoneaster 'Skogholm'.
10. Nicotiana alata, tobacco plant.
11. Lamps.
Violet and white bulbs in the ground cover.

120
LANDSKAB 6 - 1987



1+2. Adgang til TV-byen sker for både gående
og kørende fra parkeringspladsen gennem gåga¬
den, med pergolaer med frodige slyngplanter og
blomstrende bede langs fortorvet.
3. Vandhaven.
Gennem receptionen ses ud i atriumhaven med
Robert Jacobsens jernskulptur i et vandbassin.
4. + 5. Gårdhaver.

Nogle gårdhaver passerer man forbi, som her fra
en gang, nogle kigger man på fra sit kontor,
nogle kan man spise i, nogle kan bruges til TV-
optagelser, interviews, næroptagelser.

*1+2. Access to the TV village, for both
pedestrians and motorists, takes place via the
pedestrian street, with pergolas covered by fertile
climbing plants and with plant beds beside the
pavement.
3. The Water Garden.
Robert Jacobssen's iron sculpture, erected in the
atrium courtyard in a pool, can be seen through
the reception.
4. + 5. Courtyards.
One passes past some courtyard gardens others
can be seen from offices, eating out is possible in
some, others can be usedfor TV-programs, inter¬
views and close-up shots.



Plan af foyerhave. Bede kantet med fliser i hen¬
holdsvis græs og flisebelægning.
1. Bænke
2. Ailanthus altissima, skyrækker, bund af Ligu-
strum regelianum eller Sorbaria arborea gla-
brata.
3. Aralia elata, fandens spadserestok.
4. Pterocarya fraxinifolia, vingevalnød
5. Taxus baccata, taks
6. Kolkwitzia amabilis, dronningebusk
7. Hibiscus syriacus, syrisk rose, Stephanandra
incisa, kranstop
8. Sommerblomster
9. Cornus mas, kirsebærkornel
10. Viburnum tomentosum sterile.
Øvrige bede med blandt andet roser, Rhododen¬
dron, Euonymus radicans m.v.

■ Plan offoyer garden. Beds bounded by paving
slabs in grass and paved areas respectively.
1. Bench.
2. Ailanthus altissima, tree of heaven, ground
cover ofLigustrum regelianum or Sorbaria arbo¬
rea glabrata.
3. Aralia elata.
4. Pterocarya fraxinifolia.
5. Taxus baccata, yew.
6. Kolkwitzia amabilis.
7. Hibiscus syriacus, Stephanandra incisa.
8. Annuals.
9. Cornus mas, dogwood.
10. Viburnum tomentosum sterile.
Other beds with roses, rhododendron, Euony¬
mus radicans, etc.
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6., 7. + 8. Foyerhaven grænser op til korridoren
og til foyeren uden for studierne. Der er bede
med hele spectretfra tidlig Cornus mas til julero¬
se. En rigdom at beskue, mens man venter (må¬
ske nervøst) på at komme i et studie, eller blot
glæde sig over i det daglige som medarbejder, når
man går til frokost.
9. Pteroearya fraxinifolia er meget dekorativ.
■ 6., 7. + 8. The foyer garden borders up to the
corridor outside the studios. Plants here cover the
entire range from the early Cornus mas to Christ¬
mas roses. A richness for the eye whilst waiting
(perhaps nervous) to come into a studio or just to
enjoy the daily view as employee on the way to
lunch.
9. Pteroearya fraxinofolia is very decorative.

i



10. + 11. Kantinehaven med haver og terrasser.
12. Æbleskoven uden for kantinehaven er et
eventyr, vel mest om foråret i blomstringstiden,
og om sommeren, hvor træerne giver skygge
under en frokostpause. 1 baggrunden skærmer
poppelskoven mod veje og trafik.

■ 10. + 11. Cantine garden with gardens and
terraces. 12. The apple forest beyond the cantine
garden is an adventure especially in the spring
flowering season and in the summer where the
trees give shade in a lunch break. The poplar
forest shields against the road and traffic in the
background.

Foto nr. 3: Frank Petterson.
Foto nr. 9 og 15: Jette Abel.
Foto nr. 7 og 11: Annemarie Lund
Øvrige fotos: Anne-Grethe Svendsen, Danmarks
Radio.
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Bente Dausgaard, Inge-Lise Svendsen, Else Ærboe,
Frank Petterssons Tegnestue i Tikøb.
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13., 14. + 15. Engen.
Fra bygningerne har man udsyn over det store
engareal, hvor mosejorden har indskrænket
plantevalget, men samtidig givet nogle særlige
kvaliteter, der gør det muligt at foretage TV-
optagelser, så det ser ud til at være optaget i
»naturen«.

■ 13., 14. + 15. The meadow.
There is a view over the large meadow area from
the buildings. The marshy soil here has limited
the choice ofplants but, at the same time, made it
possible to produce television programmes which
appear to have been recorded in »nature«.



Bogomtale
Seks pionerer
Reflections on Landscape. The lives and
work of six British landscape architects.
Edited by Sheila Harvey, from interviews
by Ian C. Laurie and Michael Lancaster.
Gower Technical Press, Gower House,
Croft Road, Aldersho I, Hampshire,
GU11,3 HR, England. 1987. 155 s. ill. Pris
ca. 500 kr.

Seks engelske landskabsarkitekter - to
kvinder (Sylvia Crowe og Brenda Colvin)
og fire mænd (Geoffrey Jellicoe, Peter
Shephard, Brian Hackett og Peter Young-
man) født omkring århundredskiftet har i
interviewform i bogen »Reflections on
Landscape« beskrevet deres liv og faglige
løbebane som landskabsarkitekter.
Trods en meget heterogen faglig bag¬

grund lykkedes det dem i mere end én
forstand at blive respekteret som uundvær¬
lige »grønne« planlæggere af motorveje,
atomkraftanlæg, New Towns etc.
I takt med opgavernes art, størrelse og

omfang forstod de tidligt, at uden en or^
dentlig uddannelse at hefte sin kunnen op
på, ville det i fremtiden blive svært at gøre
sig gældende som grøn planlægger, der
kunne andet og mere end projektere pri¬
vathaver. •

I lyset heraf fandt de - deres forskelligar¬
tede uddannelser til trods - sammen og
dannede i slutningen af tyverne deres egen
faglige organisation »Institute of Landsca¬
pe Architects« i stedet for at lade sig opslu¬
ge af den store arkitektorganistion »The
British Institute of Architects«, hvilket var
en nærliggende tanke, da flertallet havde
uddannelse som bygningsarkitekt eller by¬
planlægger.
Som planlæggere, undervisere, skriben-

der og organisationsfolk har disse seks
usædvanligt begavede og initiativrige land¬
skabsarkitekter markeret sig i efterkrigsti¬
dens England. De fik systematiseret ud¬
dannelsen, udgivet et eget landskabsarki¬
tekttidsskrift og skrevet fagbøger - kort
sagt fik skabt interesse omkring faget.
Også uden for Englands grænser er de

påskønnet, først og fremmest som initiativ¬
tagere til oprettelsen af IFLA - vores inter¬
nationale landskabsarkitektorganistion,
hvis første præsident var Geoffrey Jellicoe.
For interesserede i fagets udviklingshi¬

storie er disse seks kollegers beretninger
om et langt liv i havekunstens tjeneste
særdeles læseværdige.
Min eneste negative kommentar til den¬

ne letlæste og velredigerede bog er, at jeg
savner mere planmateriale i en bog, hvis
læserkreds fortrinsvis må være at finde
blandt fagets egne folk. Karen Permin

Træbiologi og træpleje
Træbiologi og træpleje. En fotoguide.

Forlag: SITAS, Skovvej 56, 2750 Ballerup,
tlf. 02 650565. Pris 195 kr. inkl. moms og
forsendelse.

Der er udgivet en fotoguide om træernes
forsvarsmekanismer, grenopbygning og
biologi, og om hvordan rigtig beskæring og
pleje udføres.
Bogen indeholder 135 sort/hvide fotos,

hvor især billederne som viser korrekt hhv.
forkert beskæringssnit, er meget illustra¬
tive.
Det er netop undersøgelser af, hvad der

er korrekt og forkert beskæringssnit, som
har været udgangspunktet for den efter¬
hånden meget omfattende amerikanske
forskning i træpleje. Her er meget at lære
for danske fagfolk, og især for gartneren
som styrer saven.
Personerne bag bogen er Alex L. Shigo,

Niels Hvass og Klaus Vollbrecht.
Alex L. Shigo er dr., chefforsker og

projektleder ved Det fortslige Forsøgsvæ¬
sen i USA. Dr. Shigo har ledet et pioner¬
projekt om rådudvikling i træer. I perioden
1959-1985 er der fældet og undersøgte over
15.000 træer. Hans forskning har udviklet
mange nye begreber inden for træbiologi,
som har ført til helt nye metoder inden for
træpleje.

126 LANDSKAB 6 - 1987



Niels Hvass, hortonom og administre¬
rende direktør for planteskolen- og træple-
jefirmaet SITAS er den engagerede driv¬
kraft, der har æren for, at den amerikanske
forskning er overført til Skandinavien.
Han er også den utrættelige lærer, som
forstår at undervise gartnerne i korrekt
træpleje.
Klaus Vollbrecht, landskabsarkitekt og

leder af Landbrugsuniversitetets parkan¬
læg i Alnarp er den anerkendte lærer, som
hurtigt forstod de nye metoder og videre¬
bragte dem i Sverige.
Bogen giver en hurtig oversigt over vi¬

denskabeligt beviste træplejemetoder, og
den er især anvendelig til undervisning og
som inspiration for praktikeren.
Mennesker og træer har brug for hinan¬

den. Korrekt træpleje afhænger af en god
forståelse for træets biologi.

Søren Bjerregaard

Lysthus og Pergola
M. NiederstrasselJ. Spalink-SieverslR. Wed-
dige: Gartenhaus, Laube, Pergola - Der
geschiitzte Platz im Garten. 192 sider med
315 sort/hvid- og 24 farvebilleder. Callwey
Verlag, Miinchen 1986. Pris ca. kr. 315.

Igennem længere epoker var havehuset og
lysthuset højdepunktet i haven, en ubetin-
LANDSKAB 6 - 1987

get bestanddel og »floskel«, men også af
eksistensmæssig betydning igennem krise¬
tider. Forfatterne beskæftiger sig med en
systematisk gennemgang af alle arkitekto¬
niske muligheder for småhuse i friarealerne
omkring »huset«. De forlader niveauet
med nostalgiske farvebilleder for at opteg¬
ne hele spektret af havebygninger.
Bogen beskriver kravet til ressourcer lige

fra fremstillingen af den primitive plads
under træet til fritstående glaspavilloner.
Den interessante blanding af gode fotogra¬
fier og arbejdstegninger giver mangfoldige
oplysninger og informationer til såvel fag¬
folk som gør-det-selv folk. De konstruktive
og æstetiske virkninger fremstår klart og
overskueligt.
Selv om bogen ikke omhandler fremtidi¬

ge anvendelser af havehuse, bidrager kom¬
binationen af spændende historiske oplys¬
ninger og konstruktive detaljer til en prak¬
tisk, anvendelig og formålstjenlig bog.

Wilhelm Joost og Jeremy Dean.

Træhegn
Dieter Boeminghaus: Zåune aus Holz,
Klassische Losungen und neue Beispiele.
136 sider med 251 sort/hvid- og 18 farvebil¬
leder. Callwey Verlag, Miinchen 1986. Pris
ca. kr. 315.

Det er glædeligt at de sparsomme informa¬

tioner over hegn nu er udvidet med den ny
bog. Emnet er meget bredt, og det er van¬
skeligt at nedbringe området på et praktisk
niveau og behandle stoffet på en sådan
måde, at det ikke udelukkende er egnet til
fagfolk.
Bogen forsøger at få fat i de klassiske

afprøvede træhegn og nye modelløsninger
samt angiver de mulige anvendelsesom¬
råder.
Teksten og billedtekster er sommetider

beskrevet omstændeligt, men gennemgang
af informationerne er umagen værd.
Illustreret med mange sort/hvide billeder

og farvefotos er bogen opdelt i kapitler som
indhegning af haven, legepladser, beskyt¬
telse af natur.
Forfatteren har beskrevet de traditio¬

nelle hegn på en ny måde med målsatte
tegninger, beskrivelser og bestillingslister
for materialerne, således at kopiering kan
foretages. Hvordan nyudviklingerne i bo¬
gen, bl.a. funktionerne af klatrestativer,
pergolaer og legeredskaber, vil gøre sig
gældende, vil tiden vise.
De som ved, hvad de forventer af hegnet

som element til afgrænsning, afskærmning
eller kunstværk, vil finde rigelig inspiration
i bogen. Heldigvis er hegnet endelig blevet
almindeligt igen efter en periode i unåde i
60'erne og 70'erne.

Wilhelm Joost og Jeremy Dean
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Summary

Nature-likeWoody Planting, p. 105
By Vibeke Aagaard, Lone Jansson and
Palle Kristoffersen
The background for this project was the
authors' surprise that many of the so called
plant stands and varied forest plantings
were and are incredibly alike and dull to
look at, despite an obvious effort to make
each plantation varied and exciting. Nature
must be the model when establishing natu¬
re-like woody planting. A plantation is
built up in several layers where the ground
cover is often neglected. Herbacious plants
can be introduced to improve establish¬
ment - by sowing, planting or by moving
forest soil to the site. A grouped distribu¬
tion of species will give the most nature-like
effect. A group can comprise one or several
species but planted so that the individual
plant type has a varied concentration over
the site. It is also possible to create a great
variation within one plant type. Primarily
by using seed formed plant material and
then by planting the plants with different
planting distances. Some plants should be
planted quite close, perhaps in the same
hole, others planted far apart.

Urban Ecology-A part of Town Building
and Urban Renewal, p. 108
By Annelise Bramsnæs
In August 1987, The Danish Department
of The Environment published an intro¬
duction on Urban ecology and a back¬
ground report with more comprehensive
background information. Both publica¬
tions give examples of how, in practice,
resources can be used in an ecologically
justifiable way in the urban context - and,
at the same time, to create a more living
contact with nature. Many of the examples
show how local resident initiatives have
recieved support as pilot ormodel projects.
The basic argument is that it is necessary

for the material and energy life cycle in
towns to be more complete and ecological¬
ly justifiable and that a better basis for life
support is then sustained for man, plants
and animals in towns. Urban inhabitants
should be able to fish and bath in rivers and
harbours, cultivate the soil and pluck wild
berries in hedgerows without air pollution
and exhaust fumes from cars, whilst experi¬
encing the lives and movements of animals
as part of everyday life.
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Two Courtyard Gardens Under Glass,
p.110
By Ginman, Harboe, Borup
The courtyard in the the Computer Center
of The Danish Bank on Lersø Parkallé in
Copenhagen is the central room in the two
storey office landscape. It is the only open
space accessible to the many employees in
the building so that the design of the court¬
yard was of great importance for the work¬
ing environment. A great deal of effort and
money has been invested in both the laying
out of the courtyard and its maintenance.
The garden is built as an independent
room, encased in glass, to ensure the neces¬

sary climatic conditions - a building within
a building. The quietness is only broken by
the still splashes of the fountain - the gar¬
den is located like an island in the sur¬

rounding pool which has access via step¬
ping stones from all four sides. A balcony
suspended by four steel rods, provides ac¬
cess to the garden from two sides on this
floor.
The plant containers form the frame¬

work for the different sitting groups. So
that the green plants could be quickly
experienced from the office landscape on
the top floor, a tree was planted on the
upper right corner of the balcony which,
like a torso, provides the structure for
growth of the vigorous chestnut vine - later
to be replaced by ivy. Three approx. 5 m.
high Ficus benjaminas are positioned at the
opposite corner of the balcony. Neriums
are planted around the sitting groups, at
the bottom of the drawing. Nile grass is
planted in the containers which jut out in
the pool. Monstera is planted under the
balcony and the »square« on the middle
right is dominated by Howea palms and by
containers with flowers of the season.

Bourganvillea is planted on the upper right
on the balcony. Other plants are citrus
fruits, hibiscus, pittosporum, etc.
The Building Credit Institution Head

Quarters is built in the center of Odense on

Funen. The building is three storeys high
on the side facing Albani Torv whilst the
falling terrain towards the park along
Odense River provides height for an extra
storey which houses the staff cantine as well
as other functions.
The central and dominating internal spa¬

ce, a grandiose winter garden, measures c.
25x25 m. rising to the full height of the
building and stretches over two storeys.
The upper part of the garden is designed
with a square granite sett paved space, in
close contact to the main entrance, the
reception area and conference room. The
lowest part is dominated by a brick paved
square which continues as floor covering
into the staff cantine.

The landscape treatment of the terrain
spring between these two niveaus forms the
main element in the courtyard garden. A
spring, which gushes from the upper level
in a circular granite block, is led through a
curved granite channel over the square to
be transformed into a bubbling water cour¬
se which passes a series of water falls in the
slope between large boulders to end in a
quiet pool at the level of the cantine
terrace.

The principal planted elements are
ground cover, Japanese inspired, globe
clipped bushes and the fertile tree crowns
which are reflected in the glass facades of
the space.

The TV Village in Gladsaxe, p. 118
By Bente Dausgaard, Inge-Lise Svendsen
and Else Ærboe
The TV village is a singular development.
It is so very large and can be used to so
much, both outside and inside. There are

few developments in Denmark which cover
over 27 hect. in area with a work force of
over 3000 plus many participants and
guests. It is a true village - with gardens,
parks, forests, lakes and a wide range of
functions.
That the lay out has a characteristic unity

today is almost certainly due to the fact that
the same »technicians« have worked on the
projects since the early beginnings in 1959:
Vilhelm Lauritzens Drawing Office and
Frank Petterssons Drawing Office. The
continuity can be felt despite the know¬
ledge that many people have had influence
over the 25 years. The village still under¬
goes constant changes with alterations and
additions.
Professor Georg Boye planned gardens

in connection with the decorations build¬

ing, study block, workshops, technical cen¬
ter, etc. in the 1960's. Frank Pettersson
has been responsible for the following
development, after having taken over Ge¬
org Boye's Drawing Office. The firm of
garden contractors, Henry Krogh and
Gunnar Søndergård, who carried out the
construction of part of the lay-outs have
also been responsible for the garden main¬
tenance. A maintenance plan was prepared
as early as 1965 with gardener meetings
each month with participation of client,
architect, landscape architect and gar¬
dener.
The objective with any new scheme or

renovation, over the past 25 years, has
been to preserve the rich plant expression
and variety from the 1960's. A simplifica¬
tion is probably necessary today butwithout
detriment to the rich character of the gar¬
dens. The last renovation plan is from 1986
and is realised in tact with the economic

possibilities. Jeremy Dean
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MØBLETS ÆSTETIK
FORMERNES FORVANDLING

Tekst og tilrettelægning
Ole Wanscher

144 sider, rigt illustreret.
Indbundet i hvid helshirting.

Udgivet afArkitektens
Forlag med støtte fra
Ny Carlsbergfondet.

Pris kr. 175,00 incl. moms.

OleWanscher er danskmø¬
belkunsts nestor.
Han har imere end50år
udvikletmøbler, og skrevet
ommøbler. Allerede i 1934
udkom hans store bog om
møbeltyper, i 1954 bogen
»Møbelkunsten«. Wanscher
harsiden udgivet en række
større ogmindre værker om
møbler.
Fra 1955 til 1973 var han

professor imøbelkunstpå
Kunstakademiets Arkitekt¬
skole.

Bogen har form som en ekskursion gennem 5000 års møbelhistorie med
Wanscher som den kyndige guide, der følger møbelformernes udvikling. Han
konstaterer, at de enkelte møbelformer allerede på et meget tidligt tidspunkt
nåede en optimal udvikling, hvad angår brug og konstruktion. Men den samme
møbelform antager i forskellige kulturer forskellige udtryk. Den forvandles
betinget af de kulturelle og æstetiske værdibegreber, der eksisterer i samfundet.
Også det teknologiske stade, den håndværksmæssige udvikling spiller afgørende
ind i møblernes formgivning.
Bogens konklusion er, at der gennem tiden ikke er sket en egentlig udvikling af
møbelformerne, men en stadig forvandling.

ARKITEKTENS FORLAG
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Nye kåringer af træer fra Statens
Kåringsudvalg for Landskabsplanter
I 1983 blev Statens Kåringsudvalg for
Landskabsplanter (SKL) nedsat af Land¬
brugsministeriet, med det formål at foreta¬
ge kåring af gode frøkilder til miljø- og
landskabsformål. Nedsættelse af udvalget
er sket i henhold til Landbrugsministeriets
bekendtgørelse nr. 150 af 31. marts 1981.
Bekendtgørelsen fastslår, at der ikke må
sælges frø eller planter af en række arter
der er af stor betydning for skovbruget,
medmindre disse kommer fra kårede frø¬
kilder. Til skovbrug (forstlig anvendelse)
er der kåret mange frøkilder af Statens
forstlige Kåringsudvalg. Ikke alle disse frø¬
kilder opfylder de krav, som kan stilles til
plantemateriale til landskabspleje og grøn¬
ne områder, det gælder f.eks. for eg, hvor
klimatolerance, hårdførhed og vindforhold
er afgørende faktorer.
Til at forestå kåring af planter til miljø-

og landskabsformål, har Landbrugsmini¬
steriet nedsat et kåringsudvalg på 6 perso¬
ner, benævnt Statens Kåringsudvalg for
Landskabsplanter, der for tiden består af:
Forstander Ole Wagn, Statens Planteavls¬
forsøg, Informationstjenesten, som er for¬
mand; direktør Mogens Nielsen, Birkholm

planteskole; stadsgartner Lars Østerbye,
Herning kommune; læplantningschef Chr.
Als, Det danske Hedeselskab; professor J.
Palle Schmidt, Institut for Have og Land¬
skab, KVL; fuldmægtig Ulla Pinborg,
Fredningsstyrelsen.
Sekretariatet er placeret ved Statens

Planteavlsforsøg, Institut for Landskabs¬
planter.
Det er SKL's opgave at foretage kåring

af frøkilder, der er særlig egnet til miljø- og
landskabsformål. Statens Kåringsudvalg
for Landskabsplanter har udarbejdet nogle
minimumskrav, der skal være opfyldt for at
der kan foregå en kåring af frøkilder. Disse
minimumskrav er gengivet sidst i denne
artikel.
De mest aktuelle arter at arbejde med til

miljø- og landskabsformål er de løvfælden¬
de træer eg, bøg og ær. Især eg (Quercus) er
meget aktuel, idet behovet for plantning af
eg er stort til læplantning, nærskove, hegn
og andre former for rekreative plantninger,
hvor produktionen af ved ikke er afgø¬
rende.
SKL har i samarbejde med Frøkildeud-

valget nedsat nogle synsgrupper til at fore¬
stå det praktiske, synende arbejde af frøkil¬
der, med henblik på en eventuel kåring.

Der findes en synsgruppe for eg og bøg, og
en anden varetager ær.
I Meddelelse nr. 1841, 1985, fra Statens

Planteavlsforsøg er publiceret en oversigt
over de frøkilder, som var kåret indtil dette
tidspunkt. Siden er der foretaget kåringer
af nye frøkilder for yderligere at give mulig¬
hed for høst af frø. Det må påpeges, at der
kun må sælges frø og planter, som kommer
fra kårede frøkilder, når det gælder eg, bøg
og ær samt de andre arter, omfattet af lov
og bekendtgørelse. For at kunne høste frø
fra kårede frøkilder, skal de indhentes tilla¬
delse til indhøstning fra:
Statens Herkomstkontrol med Skovfrø og

-planter. Springforbivej 4, 2930 Klampen¬
borg.
Frøkilder, der er kåret siden offentliggø¬

relse i 1985:
Kårede eg: Quercus robur fk. Skejten (v.

Fuglsang) Lb nr. 59035. En ret lille frøkilde
og bevoksningen er kratagtig. Quercus pe-
traea fk. Agderkysten Norge) Lb nr. 59037.
En meget omfattende frøkilde med store
høstmuligheder af frø. Bevoksningen er
meget skovagtig. Quercus petraea fk. Jom¬
fruland (Norge) Lb nr. 59038. En ret lille
frøkilde, beliggende på øer ud for Norges
kyst med en klimaudsat beliggenhed.

BESKRIVELSE:
PLANKER: 75x40 mm FYRRETRÆ
BÆRINGER: 40x40 mm STÅLRØR

VEKSØ bænke & borde DESIGN:

VALDEMAR CARLSEN

h ^ T T T x MM hX tT TIT
CA 1075 CA 1074 CA 1076 CA 1076F CA 1077 CA 1077 F CA1078 CA 1080 CA 1081 CA 1079

CA 1075 CA 1076 CA 1077

Norge Sverige
ROSINGS GJERDEFABRIKK BENNY KULLGREN
Tlf. 02-76 0010 Tlf. 03-03 919 50

STANDARD UDFØRELSE:
TRÆ: FARVELØS VACUUMIMPR.
STÅL: VARMGALVANISERET

STANDARD MÅL:
LÆNGDE : 160 CM
BREDDER
BORD : 80 CM
BÆNK : 58 CM
PLINT : 46 CM

CA 1074

VEKSØ-TAULOV A/s
TAULOV DK 7000 FREDERICIA
TLF. 05562299
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Desuden er kåret en frøkilde afær: Acer
pseudoplatanus fk. Faddersbøl Lb nr.
59036. Frøkilden er beliggende i Thy på en
ret vindudsat plads. Det er et ca. 1 km langt
plantet hegn. Ofte med god frøsætning.
Minimumskrav ved kåring af grundma¬

teriale, der er bestemt til produktion af
kåret formeringsmateiale til miljø- og land-
skabsformål:
A. Bevoksninger
1. Oprindelse: Kårede bevoksninger kan

bestå af enten autochtone eller ikke auto-

chone træer, som er i besiddelse af de ne¬
denfor angivne karakterer.
2. Isolering: Kårede bevoksninger skal

ligge i en tilstrækkelig afstand fra min¬
dreværdig bevoksninger af samme art eller
fra bevoksninger af en nærbeslægtet art
eller sort, som kan hybridisere med pågæl¬
dende art.

3. Ensartethed: (homogenitet): Bevoks¬
ningerne skal vise en normal grad af indivi¬
duel variation med hensyn til morfologiske
karakterer.
4. Egenskaber: Træerne i kårede bevoks¬

ninger skal vise gode og passende egenska¬
ber (morfologiske karaktertræk) med hen¬
syn til krone, grenvinkler, stamme, løv,
blomster og frugter.

5. Klimatolerance: Klimatolerance og
håfdførhed er meget betydningsfulde krite¬
riet og kåring til miljø- og landskabsformål.
Dette gælder vindførhed, hårdførhed over
for lave vintertemperaturer, sen forårsfrost
og andre ugunstige klimaforhold.
6. Skadevoldere: Træerne i kårede be¬

voksninger skal normalt være fri for alvorli¬
ge skadevoldere og vise en vis grad af mod¬
standsdygtighed over for ødelæggende syg¬
domme og skadedyr.
7. Formål: Kåringen skal i videst muligt

omfang foretages til bestemte formål som
f.eks. læhegn, krat, lund, allé, enkelttræer.

8. Alder og udvikling: Kårede bevoks¬
ninger skal bestå af træer på et sådant

alders-, højde- eller udviklingstrin, at de
oven for nævnte kriterier kan bedømmes
sikkert.

B. Frøplantager: Frøplantagerne skal
være anlagt på en sådan måde og behandles
således, at der består den fornødne garanti
for, at frøplantagens struktur fastholdes og
at det producerede frømateriale repræsen¬
terer i det mindste den gennemsnitlige gen¬
etiske kvalitet i grundmaterialet.

C. Kloner: Ved kåring af kloner anven¬
des afsnit A, punkterne 4, 5, 6, 7 og 8.
Notat udarbejdet af Statens Kåringsud-

valg for Landskabsplanter og godkendt af
Landbrugsministeriet.

Poul Erik Brander.

Sven Bech%

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940
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BANK'S

EDB-BYGNING
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VALSØ

KONTOR¬
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Større anlæg i det åbne land
Tune Landboskole afholder 12.-16. okto¬
ber 1987 kursus om større anlæg i det åbne
land. Kurset sigter mod at give kendskab til
baggrunden for større tekniske anlæg og
mulighederne for at udforme og tilpasse
dem i det danske landskab.

Programmet omfatter forelæsninger om
landskabets forvandling, forskellige typer
forsyningsanlæg i landskabet, affaldsdepo¬
nering, beplantning langs veje, rekreative
anlæg, erhverv og landskab.
Såvel offentlige som private ansatte samt

praktiserende arkitekter og landskabsarki¬
tekter kan deltage, endvidere forstkandi¬
dater, stads- og kommunegartnere, vejtek¬
nikere.
Kurset er tilrettelagt af arkitekt maa,

landskabsarkitekt mdl Ib Møller, Møller &
Grønborg A/S i samarbejde med DLs de¬
batudvalg.
Tilmelding: senest fredag den 25. septem¬

ber til kursusinstitutionen Tune Landbo¬
skole, Grevevej 20, 2670 Greve Strand, tlf.
02 610131.

Borde og bænke fra Kompan
Firmaet Kompans program af udemøbler

er blevet suppleret med nye design og sy¬
stemer, i såvel trykimprægneret og ædel
træsort som stålgittermøbler.
Erlaus gittermøbler med det klassiske

design er kendt overalt i Vesteuropa. Den
høje kvalitet og holdbarhed gør dem veleg¬
net til »belastede« områder.

Kompan Salg-service forhandler nu Er-
lau gittermøbler i Danmark.
Kompan Salg-Service ApS, Leif Ander¬

sens Eftf, Tigervej 9, 4600 Køge. Tlf. 03
661011.

Orientering fra Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd
De praktiserende landskabsarkitekters in¬

teresser i forbindelse med honorar- og ar¬
bejdsformforhold varetages fremover af
Praktiserende Landskabsarkitekters Råd.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem For¬
eningen af Danske Landskabsarkitekter
(D.L.) og Praktiserende Landskabsarki¬
tekters Råd (P.L.R.) er der af de to for¬
eninger nedsat et fælles udvalg, som har til
opgave at administrere »Specialnorm for
have- og landskabsarbejder«, derunder
fortolkning og vejledning i normens anven¬
delse og kontakt til Monopoltilsyn og an¬
dre myndigheder.
Henvendelser om specialnormen, hono¬

rarforhold eller andre emner vedrørende
rådgivende landskabsarkitektvirksomhed
bør derfor fremover ske til PLR's adresse,
idet denne forenings sekretariat også ud¬
øver sekretærfunktionen for det fælles ud¬

valg. Landskabsarkitekt MDL Andreas
Bruun er formand for udvalget, og land¬
skabsarkitekt MDL Hans Jørgen Nielsen
er sekretær.

Praktiserende Landskabsarkitekters Råd,
Adelgade 32, 8660 Skanderborg. Telefon
06 52 17 77. Hans Jørgen Nielsen

02-65 05 65

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

og buske fra vort kelehus
giver Dem mulighed for at
strække plantesæsonen.
Vi stir altid til Deres dis¬
position med afgivelse af
tilbud.
Katalog fremsendes uden
beregning. H
Do er velkommen til at af¬
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »De¬
res« træer. "

■ P. KORTEGAAROS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S
Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov • Tlf. (09) 97 26 56

DPF

Fællosmærk« »or
BundhedBkontroll.

planteskoler
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>1 Anlægsgartnermester

1 K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

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

A/S

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

mvi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 L D A GRØNT

L D A

ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

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

GÅRDSANERING

ARBEJDE I UDLANDET
Nu er bogen her spækket
med information til dig,
som vil arbejde for korte¬
re eller længere tid rundt
om i verden.
Det gælder ansættelser in¬
den for metal- og oliein¬
dustrien, lærerfaget, re¬
staurant- og hotelbran¬
chen, au pair, rejseledere,
chauffører, gartnerfaget,
frugtplukkere i Frankrig
og USA samt mannequin
og fotomodeller. Arbejde
på ranch, kibbutz og luk¬
sussejlere.
Med bogen følger også an-
sættelsesformular.
Dette er en bog, du bør
have, når du søger job i

udlandet. Du får informa¬
tion om klima, boligfor¬
hold, ansættelsestids¬
punkter m.m. Desuden
får du adresser til ca.
1.000 virksomheder og ar-
bejdsformidlere. Du kø¬
ber bogen for kun 98 kr.
inkl. forsendelse. 10 dages
returret. Bestil i dag.
Skriv til:

CENTRALHUS
Box 48, 14200
Stockholm

Ordretelefon:
08 744 10 50

P.S. Vi formidler ikke
arbejde!

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

/An(oc<)5()a*fMe\fmesf«v

£/Wk 1((cmavin rravl
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus JjJgjJj BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT



Vi har nu bevist, at vi baner vejen til optimal
spilleglæde på tennisbaner.
Hurtigt - Økonomisk - Professionelt...

I LML-Sport er vi
stolte over at være
en af Danmarks før¬
ende leverandører
indenfor tennis.
Hvadenten det gæl¬
der belægninger,
lines, vedligeholdel-
sesudstyr eller ba¬
neudstyr. -Eller de
helt rigtige møbler til
klubhusets terrasse.
Alle vore produkter
er velkendte, afprø¬
vede, og overholder
selvfølgelig, de
skrappe europæiske
normer.

Men endnu vigtigere er, at De hos LML
finder specialister, der analyserer Deres
anlæg og giver Dem professionel råd og
vejledning. Nyanlæg, istandsættelse,
udvidelse eller udskiftning af rekvisitter:
Vi har ekspertisen.
Vort moderne kommunikatiosudstyr gør
os nemme at få fat på: De kan bruge tele¬
fonen (også i bilen), brev, telex, eller tele¬
fax. Få kontakt til de professionelle.

LML-Sport A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 93 31 33
Telex: 64 730 LMLIVA
Telefax: 06 93 20 85

■TEGNESTUEN- 06-558605


