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Tænk kreativt med
BB betonvarer

ISK®
Lillemosevej 1, Sterkende DK-2640 Hedehusene Tel. 42 13 88 44

Smukke belægninger, integrerede løsninger,
hvor belægning, kantsten, græsarmering,
trapper, pullerter e.t.c. passer ind i en perfekt
helhed - og med ene¬
stående muligheder
for mønstereffekt.

Vi lægger vægt på godt
design, hvor de enkelte ele¬
menter passer sammen.
Og vi lægger vægt på
kvalitet.

Lad os hjælpe dig til at udnytte mulighederne i
vort alsidige produktprogram til dine løsninger.
- Eller lad os indgå i et samarbejde om
produktudvikling på grundlag af dine specielle
ideer og vor viden om rationel, kvalitetsbetonet
betonvareproduktion.

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om en del af

Skjern bycenter
Skjern byråd har i samarbejde
med DAL udskrevet en kon¬
kurrence, der skal tilføje by¬
centeret nye arkitektoniske og

miljømæssige værdier. Der øn¬
skes en plan for indretning og

udformning af banegårds- og
rutebilplads tillige med visse
gadeomdannelser.
Indleveringsfrist for forslag:

3. februar 1992.
Udover repræsententanter

for Skjern Byråd består dom¬
merkomitéen af arkitekter maa
Kirsten Frederiksen fra Esbjerg
kommune, stadsarkitekt Jan
Ipland fra Aalborg kommune
samt Erling Stadager fra Arki¬
tektgruppen i Aarhus.
Resultatet af bedømmelsen

forventes ultimo februar 1992.

DLs julemode
Foreningen af danske land¬
skabsarkitekter afholder sit
årlige julemøde torsdag 5. de¬
cember kl. 18.30. Pris for

lysbilledforedrag, ost og rød¬
vin kr. 50.

Oplysninger om sted
emne: Solveig Stenholm,
tel. 53 65 03 55.

Gammel Dok
Indtil 5. januar 1992 vises »Kø¬
benhavnske projekter
1991-92«. Udstillingens to te¬
maer er havnen og trafikken.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.

Munkeruphus
Til 15. december en udstilling
om dansk kunsthåndværk.

Munkeruphus. Munkerup
Strandvej 78. Dronningmølle.
Åbent tirsdage-søndage
12-16.30.

IFLA symposium i Wien
Den østrigske landskabsarki¬
tektforening og IFLAs central¬
region afholder i dagene 5.-10.
maj 1992 et symposium i Wien.
Emnet for symposiet er Byfor¬
nyelse og byudvikling.
Programmets hovedtræk:
5. maj: Åbning af udstillin¬

gen: Roberto Burle Marx. Der¬
efter udnævnelse af æresmed¬

lemmer, uddeling af præmier
ved en østrigsk konkurrence
for landskabsarkitektstude¬
rende.

6. maj: Om Wiens udvikling,
om historiske parker, om
Wiens parker, om byrum.
Modtagelse på Wiens rådhus.

7. maj: Forelæsninger om
den nye by St. Polten, om fri¬
tidsområdet Unteres Traisental,
om byudvikling i Paris, Lon¬
don og Miinchen.

8. maj: Den historiske arv,

byrde eller gave. Desuden fore¬
drag om Wiens barokhaver og
haver fra 1850-1900.

9. og 10. maj: eskursioner til
Niederosterreich.

Yderligere oplysninger om
program og priser, tilmelding:
Verband der Osterreichischen
Garten- und Landschaftsarchi-
tecten OGLA. Parkring 12,
A-1010 Wien, Østrig.

IFLA konference i Haag
Den hollandske landskabsarki¬

tektforening afholder i sam¬
arbejde med foreningen
STROOM og byen Haag en
konference 19.-22. maj 1992.
Konferencen er under IFLAs

centralregions auspicier og kal¬
des Artivisual Landscapes.
Udover foredrag om emnet

med forelæsere fra Europa og
den øvrige verden vil der være
eskursioner til projekter i og
omkring Haag, udstillinger,
præmieoverrækkelse for stu¬
denterkonkurrencen om sam¬

me emne.

Desuden arrangeres der en
eskursion til specialverdensud-
stillingen Floriade i Zoeter-
meer, hvor et 90 hektar stort
areal er anlagt som skov-, park¬
og haveområde.

Yderligere oplysninger:
International IFLA Confe¬

rence '92. The Hague City Ma-
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nagement Service. Public Rela¬
tions Bureau (Mariette Edel-
man). Huygenspark 39.
NL-2515 BA Haag. Holland.
Tel. 31 70 38 89 335, fax 31 70
38 09 656.

Nyt fra DL

København - Kulturby 96
Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, har tilbudt Kø¬
benhavns kommunes overborg¬
mester sin faglige assistance
med at løfte kulturbyopgaven i
1996.
Af overborgmesterens

svarskrivelse fremgår det, at
DL's henvendelse er videre¬
sendt til det nyoprettede kul¬
turbysekretariat, som bliver det
koordinerende organ, når »Kø¬

benhavn Kulturby Fond 96«
begynder planlægningen - og
at DL vil høre nærmere derfra.

MDL-betegnelsen
DL's styrelse har i en længere
periode drøftet, hvorledes for¬
eningen skal forholde sig til de
ikke DL-medlemmer, der ube¬
rettiget benytter medlemsbeteg-
nelsen »Landskabsarkitekt
MDL« på tegninger, brevpapir
og i telefonbøger.
DL's holdning vil fremgå

af Dl^nyt i næste munner af
Landskab.

En fælles have- og
landskabspris
Parkprisen - Årets grønne Pris
- Byøkologiprisen - Substral-
prisen og Brolæggerprisen er

priser, der med års mellemrum
og i særlige anledninger udde¬
les inden for og tæt på den
grønne sektors udøvere.
I lyset af prisernes svingende

PR-effekt og emnevalg har
DL's styrelse fra Have- og
Landskabsrådet modtaget et
skriftligt forslag til oprettelse

af en fælles pris for hele den
grønne sektor.

Vor fælles fremtid
Kampagnen for »Vor fælles
fremtid« er en folkeoplysnings¬
kampagne på miljøområdet,
der tager sit udgangspunkt i
»Brundtland-rapporten« samt
i Regeringens handlingsplan
for miljø og udvikling.
Kampagnen styres af en uaf¬

hængig komité med 67 organi¬
sationer, omfattende erhvervs¬
liv, fagbevægelse, ungdoms,
u-lands og grønne organisati¬
oner. Kampagnen for »Vor fæl¬
les fremtid« har blandt andet
inviteret DL, SK og Parktek¬
nisk Institut til at deltage i et
projekt med arbejdstitlen »Til¬
bageerobring af friarealerne«.
Et projekt der skal fokusere på
de arealer i byen, hvor natur¬
elementerne er meget begræn¬
sede, men hvor en lokal indsats
kan ændre dette forhold.

Sekretariatsbistand
Danmarks Jordbrugsvidenska¬
belige Kandidatforbunds

(DJVK) hovedbestyrelse og
Hortonomforeningens besty¬
relse har i forbindelse med for-
bundssekretariatets struktur¬

ændring, budgetovervejelser og
menneskelige ressourcer drøftet
den sekretariatsbistand som

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter samt Stads- og
Kommunegartnerforeningen
ifølge tidligere indgåede sam¬

arbejdsaftaler har været beret¬
tiget til.
Efter et orienterende møde

med de to foreningers for¬
mænd er der i såvel DJVK som

DH enighed om, at sekretariats¬
bistanden fra forbundssekreta-
riatet til DL og SK fortsætter
på grundlag af de eksisterende
samarbejdsaftaler, indtil der
mellem parterne er opnået
enighed om eventuelle ændrin¬
ger af de gældende samar¬

bejdsaftaler.
Som DL's forhandlere er ud¬

peget foreningens næstfor¬
mand (Jens Ole Juul) samt
DL's tidligere formand land¬
skabsarkitekt Henrik Fog-
Møller. Karen Permin

Areade-

overdækning
fra VEKSØ

Arcade er den perfekte overdækning til
cykler i mindre eller større antal -
både funktionelt og designmæssigt.
Arcade udføres i varmgalvaniserede stål-
bæringer og kan nylonbelægges i
mange farver. Overdækningen udføres i
klare polycarbonatplader.

• Veksø-Taulov a/s udvikler og producerer
gade- og parkudstyr tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med egne
montører.

Veksø-Taulov a/s er Danmarks største leve¬
randør til udemiljøet og har salgskontorer i
Tyskland, Sverige, Norge og Finland.

Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vores katalog.

rm
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 5622 99

Telefax 75 56 22 15
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Køb det og få vor generations første sammenhængende beskrivelse
af dansk havekunsts egenart frem til vore dage.
Sven-Ingvar Andersson sammenfatter havekunstens udvikling.
Annemarie Lund analyserer de aktuelle tendenser.

Teksterne er gengivet på engelsk i deres fulde længde, og der er
fyldige resumeer på tysk.

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43,1051 København K., tlf. 33 13 62 00.
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Samtale med landskabsarkitekt Knud Lund-Sørensen
Portræt af en landskabsarkitekt AfKaren Permin

Knud Lund-Sørensen er født 1930 på Fejø,
hvor hans far var lærer. Siden flyttede fami¬
lien til Højelse - et lille østsjællandsk lands¬
bysamfund på kanten af Køge Ås.
Efter realeksamen kom Knud i gartnerlæ¬

re på Lolland og derfra til den nystartede an-
lægsgartnerskole i Haveselskabets Have på
Frederiksberg Runddel med havearkitekt
Troels Erstad og overgartner Peter Samuel¬
sen som inspirerende lærere. Efter Troels
Erstads tidlige død overtog havearkitekt
Georg Boye forstanderstillingen, og under
hans ledelse afsluttede Knud Lund-Sørensen
den ét-årige forskole, der betragtedes som

platform til viderestudier på Landbohøj¬
skolen eller Kunstakademiets Arkitektskole.
Men inden Knud besluttede sig for det

videre uddannelsesforløb, arbejdede han et
års tid som anlægsgartner i Schweiz. Hjem¬
kommen derfra blev han ansat hos havearki¬
tekt Ingwer Ingwersen og senere på C. Th.
Sørensens tegnestue på Egebakke, hvor han
traf Morten Klint og Knud Preisler - et
møde, der senere skulle få afgørende indfly¬
delse på hans havearkitektkarriere.
I slutningen af halvtredserne blev Knud

optaget på Landbohøjskolens havebrugsaf¬
deling, men forlod studiet efter et halvt års
forløb, da afstanden mellem hans faglige
forventninger og studieplanens faktiske ind¬
hold var for stor.
Efter denne kortvarige gæsteoptræden på

Landbohøjskolen vendte han tilbage til
Ingwersens tegnestue, hvorfra han periode¬
vis, og alt efter arbejdspres, udlåntes til
Knud Preisler og Morten Klint, som begge
havde startet egne tegnestuevirksomheder,
mens Knud var i Schweiz.
Da Knud Preisler blev kongelig havein¬

spektør og Ingwer Ingwersen slotsgartner på
Rosenborg, blev samarbejdet med Morten
Klint tættere og tættere, indtil de i 1962 star¬
tede tegnestuefællesskab - et makkerskab,
der varede til Mortens død i 1978.

LANDSKAB 7 -1991

b



E. G. V. - Parken, Hellerup
1. Center

2. Adgangsplads
3. Opholdshave
4. Runde staudebede
5. Magnolier og Erica
6. Løvtag og klippede tjørn
7. Stauder og Acer
8. Iris og græsser
9. Buskhave
10. Dyrkningshaver
11. Parkeringspladser

■ /. Central building
2. Approach area
3. Garden
4. Round beds with perennials
5. Magnolias and Erica
6. Foliage and clipped hawthorn
7. Perennials and Acer
8. Iris and grasses
9. Garden with bushes
10. Vegetable gardens
11. Carpark

LANDSKAB 7 -1991



Tuborgvej

Bygherre: E.G.V
Arkitekter: Hvidt & Mølgaard
Anlægsgartner: Ingemann Hansen & Søn
Udført: 1978

E.G.V. - Parken, Hellerup
Bebyggelsen er for ældre og består af2-etagers altangangshuse, som danner 7mindre gårde, og en centerbygning centralt placeret mod Tliborgvej.
Det var nærliggende at give gårdene forskelligt udtryk, og som planen viser, er der anlagt en gård med stauder, en med græsser og iris, en med et tag af
stammede tjørn o.s.v. Det er dog gennemgående karakterplantninger af bøgehække, der danner grønne vægge i gårdene og afgrænser haverne til stue¬
lejlighederne. Vedgavlene er derplantetgrupperafRobinia ellerAilanthus. Karakteristisk er også slyngplanterpå alle altangange - der erbrugt Clematis,
Celastrus, Caprifolium og Wisteria. Disseplanter er med til at give bebyggelsen et frodigt udtryk.
Til beboerne på 1. sal er der udlagt et område til dyrkningshaver. Det er en fornøjelse at se, hvor ivrigt de bliver benyttet.
Alle belægninger på veje, parkeringspladser og stier er udført med Solrødsten.

LANDSKAB 7 -1991 155



Birkeparken, Hørsholm
1. Birkegrupper i rosenplantning
2. Leg og ophold
3. Akasielund
4. Parkering
5. Stengærde

■ 1. Groups of birch on a floor of roses
2. Space for residents' activity
3. Acacias
4. Carpark
5. Stone fence
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Hørsholm Allé 1:2500
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Bygherre: Hørsholm aim. Boligselskab
Arkitekt: Helge Jerichau
Anlægsgartner: HLA Have- og Landskabsetablering ApS
Udført: 1986
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Birkeparken, Hørsholm
Bebyggelsen, som består af
4-etagers altangangs huse, er en
del af et større område, som tid¬
ligere var blevet fastlagt ved en
konkurrence. Det var derfor ikke
muligt at ændre bebyggelsespla¬
nen - en spejlvending havde været
oplagt, så opholdsarealerne var
kommet til at vende mod vest.

Adgangsvejen forløber nu langs
bebyggelsens vestside, og i tilknyt¬
ning til denne er der anlagt parke¬
ringspladser i mindre afgrænsede
rum.

Hele området mellem bygningen
og Hørsholm Allé er beplantet
med grupper afforskellige typer
birk med underplantning afRosa
Carolina.
Det aflange grønne rum mod øst
er dels adgangsarealfor gående og
cyklende ti! de enkelte blokke, og
dels opholds- og legeområde, der
er anlagt som mindre halvrunde
pladser, der er »trukket« et stykke
ind i rummet.

Ligusterplantninger, paradisæbler
og slyngplanter op ad husene er de
karaktergivende beplantninger.
Ved den viste terrænform er der
skabt en bevægelse i det vandrette
plan, som modsvares af akasielun-
dens krumme, lodrette afgræns¬
ning af rummet langs østskellet.

Morten og Knud
Hvordan svingede I sammen?
- I det ydre var vi diamentrale modsætnin¬
ger, men menneskeligt og fagligt var vi be¬
stemt på bølgelængde.
Morten var en personlighed - dynamisk -

sprudlende af ideer og sælsomme indfald -
en fascinerende læremester og et spændende
menneske at være sammen med i det daglige.
Hans drengede facon og sommetider sprin¬
gende måde at udtrykke sig på, kunne på
nogen virke som et usikkerhedstegn og give
anledning til misforståelser. Og så er sand¬
heden dén, at han påmange måder var langt
forud for sin tid. Tænkte utraditionelt og

øjnede sammenhænge og løsningsmodeller,
som få i hans generation.
Mortens form var enkel og arkitektonisk

stærk. Hans grundighed i projekterings¬
fasen, hans tekniske kunnen og sikre brug af
planter, viste hans format som planlægger.

Hvordan fungerede jeres samarbejde?
- I vore unge dage var jeg hans lærling og
håndlanger, både på tegnestuen og ude i
marken, når der skulle nivelleres og måles
op, men efterhånden, som han løsnede taget
i tøjlerne, fik jeg flere og flere selvstændige
opgaver. Og da travlheden på tegnestuen i
begyndelsen af 60'erne virkelig tog fart, ind¬
gik vi, ganske vist uden nogen sinde at få det
skriftligt nedfældet på et stykke papir - teg¬
nestuefællesskabet: Havearkitekterne Mor¬
ten Klint & Knud Lund-Sørensen.
Mortens og mit faglige fællesskab og min

respekt for ham som menneske, er årsagen
til, at jeg stadig anvender den gamle firma¬
betegnelse. Megen veneration og tradition er
knyttet til denne fastholdelse.

De belastende 60'ere
- Tidsmæssigt var vi utroligt pressede i de år,
hvor opgave på opgave afløste hinanden.
Arbejdet gik alt for stærkt og teknikken tog
overhånd. Overgangen fra énfamiliehus-
havens »finkulturelle» løsningsmodeller til
betonbyggeriets enorme friarealer var på én
gang utroligt belastende, men samtidig ko¬
lossalt udfordrende i kampen for at skaffe
befolkningen bedre boliger og friere
omgivelser.
Og at opgaverne virkelig var store, kan jeg

bedst illustrere ved at nævne nogle af de stør¬
ste projekter, vi arbejdede med på tegnestu¬
en: Ballerupplanen, Hedegården, Brøndby
Strand og Gersager-parken. Opgaverne var
så store og komplicerede, at vi tids- og res¬
sourcemæssigt måtte opgive at løse dem i
fællesskab.

Sagde I aldrig nej til opgaver?
- Jo - det skete, at vi sagde nej - hvis en byg¬
herres oplæg og ønsker var umulige at forene

med de faglige og kunstneriske intentioner,
vi havde med det pågældende projekt. Men
langt hellere forsøgte vi at få medindflydelse
på den overordnede planlægning og på be¬
byggelsesplanernes stramme og umenneske¬
lige udformning - en holdning, som ind
imellem gav anledning til gnistrende diskus¬
sioner med bygherrer og teknikere.
Også kampen for at skaffe ordentlige

vækstbetingelser var et tilbagevendende pro¬
blem, hvor byggeriet var underlagt bygge¬
kranernes tyrrani og bygherrens utvetydige
krav om anlæggets billiggørelse.
På sin vis foregår den kamp stadig. Selv i

dag kan det være svært at få tilstrækkelig
respekt for det jordarbjde, der er så helt af¬
gørende for, at vore anlæg kan komme i gang
og udvikle sig.

De tre P'er: Planlæg, plant og plej
At udarbejde planteplaner, at plante og få
planter til at gro er en tre-trinsraket, hvor
landskabsarkitekten skal vise sin faglige
duelighed.
For Knud Lund-Sørensen er tidspunktet,

hvor plantningen skal i gang, det mest spæn¬
dende tidspunkt i hele anlægsfasen, og da er
han at træffe på byggepladsen fra morgen¬
stunden. Det arbejde giver han aldrig fra sig,
selv om det selvfølgelig sker i samarbejde
med anlægsgartneren, som en fuldværdig
medarbejder og tegnestuens forlængede
arm.

Fra det Lund-Sørensenske planteunivers
har jeg noteret følgende planter, som går
igen anlæg for anlæg:
Til geometrisk formede plantninger, der

følsomt følger terrænets bevægelser, bruges
bøg og liguster (Fagus sylvatica og Ligu-
strum vulgare »Atrovirens Select«) som
rumdannende elementer, mens fritvoksende
eg, løn, tjørn, parådisæbler og robinie
(Quercus petraea, Quercus rubra, Acer
negundo, Acer saccharinum, Crataegus
monogyna, Crataegus crus-galli, Malus
hybrida, Robinia pseudoacacia »Bessonia-
na«) er eksempler på træer, der plantes som
overstandere.
Hvor fodposeplantninger er nødvendige

bruges kranstop og snebær (Stephanandra
incisa crispa og Symphoricarpos chenaultii
»Hancock«), mens formklippede taks og
buksbom (Taxus baccata, Buxus sempervi-
rens arborescens, Buxus sempervirens ro-

tundifolia) accentuerer bestemt opnåelige
detaljer.
Småblomstrede klematis, træmorder og

blåregn (Clematis macropetala, Celastrus
orbiculata, Wisteria sinensis) er »det grønne
løvhang«, som overalt blødgør bygninger¬
nes kolde facader.
Atten plantearter anvendt i en kunstnerisk

sammenhæng.
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Lions Park, Birkerød
1. Parkeringspladser
2. Forplads
3. Gårdrum
4. Forbindelsesgange

■ 1. Carparks
2. Front space
3. Yard
4. Passages

Bregnerødvej

Bygherre: Lions Park
Arkitekter: Hvidt & Mølgaard
Anlægsgartner: PeterKjul
Udført: 1970
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Lions Park, Birkerød
Lions Park er en bebyggelse for
ældre.

Den er anlagt med en række 2-
etagers kollektivbygninger op mod
sydskellet og en 1-etagersplejeafde¬
ling langs Bregnerødvej.
Det store gårdrum er lukket mod
vest af et hegn af Crataegus crus -
galli, der holdes klippet i 4 m højde.
Rummets gulv er vindskævtmed en
stigning på ca. 2 m fraplejeafdelin¬
gen til den sydvestligste bygning.
De store græsklædte ellipser bevir¬
ker, at man kan færdes i gården,
uden stigningen bliver for kraftig.
Belægningen i gårdrum og i de luk¬
kede glasgange er gule klinker.
Beplantningen i gården er forskel¬
lige Malus-sorter og på glasgange¬
ne slyngplanter som Caprifolum,
Wisteria og Celastrus.
Det øvrige anlæg er beplantet med
bøgehække omkring terrassehaven
og parkeringspladser. Som træer er
valgt Acer saccharinum og Acer
ginnala.
Anlægget, der er 20 år gammelt,
har udviklet sig meget tilfredsstil¬
lende ikke mindst takket være en

nærmest perfekt vedligeholdelse.

Ny Carlsberg Fondet takkesfor
venligst at have ydet støtte til
reproduktion af denne artikel.
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Vel understreger brugen afdette begrænsede
plantevalg din faglige identitet, men ser du
ikke en monotoniens fare ved at opretholde
en sådan konservatisme?
- Jeg har lige været en tur i Toscana, og hav¬
de her den oplevelse at se Villa Gambarai og
Villa Petraia ved Firenze. Igen overraskes og
overbevises man om den styrke, der ligger i
såvel den enkle form, som i det enkle plante¬
valg i disse anlæg.
Plantevalget består stort setaf 4-5 plante¬

arter - buksbom, taks, laurbær og stenege.
Uden at det vi laver på tegnestuen på nogen
måde skal sammenlignes med disse histori¬
ske haver, ligger der en inspiration, som man
ikke skal fornægte. Erfaringen med egne ar¬

bejder har gennem årene vist os, at den enkle
løsning i såvel form som plantevalg står sig
som de bedste anlæg.
Derfor tror jeg ikke, at plantevalget vil

blive udvidet særlig meget i de karakter-
givende plantninger.
Derimod diskuterer vi tit, om vi skal prøve

at variere detaljerne mere, fx. bruge flere
blomstrende ting, men her er vi tilbage ved
vedligeholdelsen - er vi usikre på den, er det
ikke muligt.

Hvor meget følger du dine anlæg efter afle¬
vering?
- I det lovpligtige garantiår, som er en afgø¬
rende periode for et nyanlæg, kommer jeg
jævnligt. Efter min vurdering er det helt uri¬
meligt, at man næsten hver gang skal føre en
kamp med bygherren, for at anlægsgartne¬
ren kan få lov til at vedligeholde i denne peri¬
ode - alt for tit spares denne post væk. I vir¬
keligheden burde anlægsgartneren vedlige¬
holde et anlæg i mindst 3 år og helst 5, det
ville kunne give helt andre resultater.

Jeg stikker jævnligt ind om flere af mine
gamle anlæg og har mange steder god
kontakt med de ansvarlige, som gerne ser, at
anlæggene udvikler sig rigtigt, og derfor er
positive over for råd og anvisninger - andre
steder er det helt omsonst.

Landskabsarkitekt i 90'erne
Hvordan vurderer du situationen i dag?
- Den faglige indflydelse vi tilkæmpede os i
60'erne og 70'erne er ved at smuldre, ligesom
samarbejdet med arkitekterne ikke er så
selvfølgeligt, som det har været. Spmmeti-
der føler man, at der er mindre forståelse og

respekt for, at der gælder særlige betingelser
for vores fag.
Uden tvivl udføres mange mindre og halv¬

store projekter helt uden landskabsarkitekt¬
bistand, og større opgaver løses af tegne¬
stuer, som selv har landskabsarkitekter som
faste medarbejdere.
At også ordretilgangen på de mere tra¬

ditionelle landskabsarkitektopgaver er vi¬

gende kan dels skyldes, at det almennyttige
boligbyggeri næsten er gået helt i stå, dels at
de offentlige budgetter ustandselig barberes
og derved reducerer antallet af tegnestuernes
projekteringsopgaver.
Når dertil kommer, at vi er flere om de

færre opgaver kan det næppe undre, at jeg er
ganske pessimistisk og med bekymring ser
fremtiden i møde.

Er landskabsarkitekterne ikke dygtige nok?
- Det kan jeg ikke udtale mig om. Derimod
mener jeg, at landets to uddannelsesmulig¬
heder er en svaghed for så lille et fagområde,
og det gør os dårligt rustede i konkurrence
med andre planlæggere. Vort samarbejde
med arkitekterne anser jeg for meget væ¬

sentligt, og skulle undervisningsministeren
en dag finde på at lægge uddannelserne sam¬
men, vil jeg håbe at hans begrundelse er den
samme som min - nemlig at en landskabsar¬
kitektuddannelse hører hjemme på en arki¬
tektskole, hvis biologiske og tekniske under¬
visningstilbud selvfølgelig må kunne tilpas¬
ses de studerendes behov.

Du er stadig parat til at slås?
- Ja - jeg vil gerne slås for en bedre land¬
skabsarkitektuddannelse - med tryk på
arkitekt - for større respekt for vort fag og
det arbejde vi leverer. Men skal det lykkes må
vi markedsføre os selv så fagligt tillidsvæk¬
kende, at ingen bygherre og arkitekt ville
drømme om at spare os væk.

Fagligt engagement
Hvilke organisatoriske opgaver har du
været med i?
- Jeg kan ikke påstå at have været meget
aktiv inden for faglige områder, selv om jeg
fuldt ud erkender nødvendigheden af at på¬
tage sig sådanne opgaver for fagets bedste.

I Dansk Havearkitektforenings bestyrelse
sad jeg på et tidspunkt, hvor interne stridig¬
heder beklageligvis delvis lammede styrelse-
arbejdet og overskyggedemit faglige engage¬
ment.

Langt mere givende var bestyrelsesarbej¬
det i »Foreningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse«, hvis medlemskreds, uafhængig af
stand og uddannelse, arbejder for den fælles
sag »at bevare og øge Hovedstadens skøn¬
hed«, som det udtrykkes i foreningens for¬
målsparagraf.
Mange mærkesager - gode og dårlige mel¬

lem hinanden - havde vi i årenes løb på dags¬
ordenen: »Byen fri for biler«-kampagnen -
og nedlæggelse af parkeringspladser på
byens fineste torve og pladser, var jeg med
til at starte.
I sagen om Gammel Torv-Nytorv kæmpe¬

de vi til det sidste, bl.a. sammen med Akade¬
mirådet, for at forhindre de malplacerende

mure på Gammel Torv og parkeringen foran
Domhuset.

Dengang forgæves, men nu 15 år senere er
det glædeligt, at magistraten har besluttet at
fjerne såvel murene som parkeringen, såle¬
des at Gammel Torv-Nytorv endelig kan
blive den harmoniske og smukke plads, den
bygningsmæssigt lægger op til - en plads,
der tåler sammenligning med pladserne i de
italienske middelalderbyer.

Din begejstring til trods, forlod du forenin¬
gen i vrede, hvorfor?
- Jeg smækkede ikke med døren, men forlod
frivilligt foreningsarbejdet, fordi vi ikke
mens tid var kunne blive enige om en fælles
holdning og udtalelse til Amaliehave-pro-
jektet på Larsens Plads. Dette monstrum
foran vores fineste bygningsanlæg i Dan¬
mark er arkitektonisk en fatal misforståelse.
Med dét, der er sket her, harman virkelig for¬
spildt chancen for at skabe den helt enkle og
stærke forbindelse mellem Amalienborg og
havnen.

Tegnestuen efter 1978
Da Morten Klint og Knud Lund-Sørensen på
grund af arbejdspresset på tegnestuen havde
vænnet sig til at arbejde meget selvstændigt
og delvist uafhængigt af hinanden, var ar¬

bejdssituationen ikke katastrofal, då Mor¬
ten døde. Vel mistede Knud en del af Mor¬
tens faste kunder, men ikke flere, end at han
godt kunne fortsætte tegnestuen som ene¬
indehaver - i dag i nært samarbejde med
landskabsarkitekterne Sonja Poll og Katrine
Thuesen.

Opgavemæssigt har tegnestuen siden da
fortrinsvist arbejdet med:
- almennyttigt boligbyggeri
- ældreboliger
- administrative bygninger
- torve og pladser
- kirkegårde
- gårdhaver,
og i visse sammenhænge været rådgiver og
konsulent for mindre kommuner uden egen

parkforvaltning.

Indtryk fra en køretur
For at udvælge illustrationsmateriale til
denne samtale, tog jeg med Knud Lund-
Sørensen på en køretur i Hovedstadsområ¬
det en mild decemberdag i 1990.
Fra starten var vi enige om at vælge anlæg

udført efter Mortens død i 1978 - dernæst

overvejede vi at hente hele eksempelsamlin¬
gen fra en enkelt nordsjællandsk kommune
- Birkerød - hvis rådgiver tegnestuen har
været i mange år, men valgte som gode
Birkerød-borgere, der nødig vil beskyldes for
nepotisme - at vise et bredt spekter af anlæg,
fordelt over hele Hovedstadsregionen.
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Bygherre: Birkerød kommune
Ingeniørfirma: Cowi - Consult
Anlægsgartner: HLA Have og Landskabsetablering
Udført: 1982-83

1:4000

Birkerød kommune, Stationsvej
1. Station
2. Huse til cykelparkering
3. Posthus og postgård
4. Rådhus

5. Bibliotek

6. Præstegårdslunden
7. Præstegården
8. Kirken
9. Kroen

10. Gågade
11. Majpladsen

■ 1. Train station

2. Bicycleparking
3. Post office and courtyard
4. Town halI

5. Library
6. Wood near vicarage
7. Vicarage
8. Church

9. Inn

10. Pedestrian precinct
11. Open space

Birkerød kommune, Stationsvej
Bygningen afdet nye rådhus, bibliotek og posthus nødvendiggjorde en omlægning af vejen og området omkring stationen samt indretning afen ny bus¬
terminal.
En helhedsplan blev udarbejdet sammen med Cowi - Consult. Planen omfattede også afslutningen afhovedgaden, (gågaden) samt et oplæg til ændring
af adgangsforholdene til kirken, herunder forslag til stengærder som afgrænsning for Præstegårdslunden og haven omkring præstegården. Forslag til
arealerne omkring selve rådhuset og biblioteket er udarbejdet af Sven-Ingvar Andersson i forbindelse med konkurrencen om dette projekt.
11982-83 blev det midterste stykke afStationsvej, beplantningen ved rådhuset og en del afparkeringsområdet udført. På Stationsvej blev derplantet en
alléafTilia europæa »Pallida« med underplantningafSymphoricarpos chenaultii »Hancock«. Modbanen og rådhuset er der bøgeplantninger, der holdes
klippede. Træplantningen på rådhustorvet er flerstammede Acer negundo og på parkeringsområdet Acer pseudoplatanus.
Ved en god vedligeholdelsefra kommunens side er plantningerne i fin vækst og udvikler sig som forventet.
Men - desværre liggerplantningen på Stationsvej i dag som en torso uden begyndelse og afslutning, og der har ikke hidtil væretpolitisk vilje til at plan¬
lægge en færdiggørelse af vejen og det øvrige område.
Dette ernaturligvis uheldigt af trafikale grunde, men ogsåfordi det, som tiden går, blivermere og mere vanskeligt at opnå et ensartet udtryk i den alléplant¬
ning, der er så afgørende for hele området.
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Med sin beliggenhed på en høj banke midt i det nordsjællandske landskab, er den lille kirke og kirkegård et karakteristisk og sluttet landskabselement.
Ved udformningen afudvidelsesområdet, hvis terræn hæver sig indtil4 m overden gamle kirkegårds niveau, er derderfor lagt vægtpå at berøre det eksiste¬
rende anlæg så lidt som muligt.
Overgangen markeres af en kraftig række brede popler, som står lige inden for det gamle kirkegårdsdige.
Det nye område er anlagt som en stor græsslette med spredte egegrupper omgivet afen halvanden meter høj bøgehæk. I en bræmme inden for hækken
erplantet ege, som efterhånden skat tyndes så kraftigt, at udsigten fra kirkegården opretholdes, og kirken bevarer sin dominans i landskabet.
På græssletten markeres gravene afensartede, liggende mindesten.
De fem gravrum er lagt yderst i området. De er hegnet af bøgehække og har bund og stier overvejende i græs og græsarmering. Det største af rummene
tigger, hvor der er højest, og fremhæver terrænformen med sin hæk og træplantning.
11985 byggedes en ny mandskabsbygning og materialegård i tilknytning til graverboligen. Samtidigt ændredes tilkørselsforholdene. Parkeringspladsen
hegnedes af bøgehække og egegrupper og blev et roligt rum foran kirken.
Set udefra står hækken skarpt med blide skråninger omkring og forstærker derved det sluttede anlægsform i kontrasten til det åbne landskab.

Bygherre: Karlebo og Nivå menighedsråd
Arkitekt for mandskabs- og materialebygning: Jens Madsens Tegnestue
Anlægsgartner: H. H. Sørensen, HLA have- og landskabsetablering A/S
Udført: 1975 og 1985
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■ 1. Church
2. Original graveyard
3. New graveyard
4. Sexton's residence
5. New workmen's shelter, and

equipment
6. Approach road with car park;

grass fortified with stones
7. New car park
8. Wood
9. Stream and meadow
10. Usserød brook
11. Factory

Nivå Kirkegård, udvidelse
1. Kirken

2. Den oprindelige kirkegård
3. Ny kirkegård
4. Graverbolig
5. Ny mandskabsbygning og

materialegård
6. Adgangsvej medparkerings¬

pladser i græsarmering
7. Nyindrettet parkeringsplads
8. Skov
9. Å - eng
10. Usserød å

11. Fabriksanlæg
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Gårdrenovering, St. Kongensgade 81
1. Forreste gård
2. Bageste gård
3. Porte
4. Lave huse 1-1 'A etage
5. Høje huse 3-4 etager
6. Tigeren

m 1. Front courtyard
2. Hindmost yard
3. Gates
4. Low buildings, 1-1'A storeys
5. Tall buildings, 3-4 storeys
6. Tiger Relief
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Gårdrenovering, St. Kongensgade 81
Iforbindelse med en gennemgribende istandsæt¬
telse afdet smukke, gamle bygningsanlæg blev vi
bedt om at give de to gårde en tilsvarende renove¬
ring.
Den forreste gård er omgivet af 4 etagers huse,
opført mellem 1761 og 1830. I den bageste er de
oprindelige stalde og vognporten omkring år
1900 omdannet til nogle meget charmerende l'A
etages bygninger, og lyset strømmer uhindret ind
fra syd. De to rum er derfor meget forskellige.
Belægningen i forreste gård er chaussésten, her
skal tilkørsel væremulig. Den bageste gård tjener
udelukkende til ophold. Belægningen er en be¬
tonflise medfrilagt granitoverflade, og langs fa¬
caderne er de grove granitsten, som varpå stedet,
anvendt til en pigstenskant.
Beplantningen er enkelte udvalgte træer: Acer
rubrum og Acer negundo. Afbuske med solitær¬
karakter er der plantet Cornus florida, Vibur¬
num bodnantense og Amelanchier laevis.
I forreste gård er vestvæggen en høj brandmur,
og bygherren viste sigmegetpositiv overfor vores
forslag om en udsmykning på dette sted. Kunst¬
neren Annikki Tiirikkala har lavet en stor tiger,
der er skåret ud i jernplader, som erfastskruet på
væggen. Tigeren, der kommerfrem bag et træ og
»træder ned« i espalieret medHedera helix, giver
muren liv og er afstor virkning i gården.

Bygherre: S & J Gruppen
Arkitekt: Jens Christian Varmings tegnestue
Anlægsgartner: K. Riise Bundgaard
Udført: 1988

Hovedindtrykket af anlæggene, som illu¬
strerer denne artikel, kan jeg bedst opsum¬
mere:

- enkelthed i den overordnede planlægning
- frodighed i detaljen
- følsomhed i terrænbehandling
- brug af udsøgte materialer til mure og be¬
lægninger

- professionelt anlægsgartnerarbejde
- begrænsning i plantevalg
- højt plejeniveau.

Kan denne faglige perfektionisme og høje
kvalitetsniveau opretholdes i 90'ernes spare¬
samfund?
- Det mener jeg både den kan og skal.
Det er nødvendigt, på alle måder at fast¬

holde et højt kvalitetsniveau i dét vi skaber -
kvalitet er grundlaget for vore fags beståen.
I hver ny opgave ligger der en udfordring

og en kamp for at opnå den bedst tænkelige
løsning, både formmæssigt og materiale¬
mæssigt - dette er nødvendigvis ikke ensbe¬
tydende med, at det også behøver at være en

dyr løsning.

Den situation, hvor landskabsarkitekten
er dårligst stillet, er er når han indgår i et tek¬
nikerteam for en totalentreprenør. Her er det
ofte meget svært at fastholde niveauet, da
entreprenøren altid kan vælge en anden løs¬
ning end den foreslåede eller foretage bespa¬
relser, så man til sidst ikke kan kende sit eget
projekt.
Dette er en helt utilfredsstillende jnåde at

arbejde på.
Måske er jeg blåøjet.- men jeg håber meget,
at vi vender tilbage til den logiske form, hvor
landskabsarkitekten er bygherrens betroede
rådgiver, og sammen med ham og de øvrige
teknikergrupper udformer projektet til en¬

treprenørens prissætning.
I den forbindelse vil jeg også gerne slå et

slag for fagentreprisen.

Min erfaring er, at man opnår det bedste
resultat, hvis arbejdet udbydes mellem vel¬
anskrevne anlægsgartnerfirmaer, så man i
udførelsesfasen kan få det tætte samarbejde
med en dygtig fagmand, der kræves for at
opnå det optimale.

Hvad mener du om den samarbejdsaftale,
der er indgået mellem Østifternes Havesel¬
skab og Landsforeningen Danske Anlægs¬
gartnermestre?
-1 forlængelse af det foregående svar mener
jeg, at samarbejdsaftalen indebærer en klar
fare for en kvalitetsforringelse i de opgaver,
der vil blive løst på denne måde.

Set fra landskabsarkitekternes side er det

forkert, at videregive et skitseforslag til de¬
tailprojektering hos en anden faggruppe
(læs anlægsgartnere), der samtidig skal stå
for den praktiske udførelse.
Detailprojekteringen er helt afgørende for

en opgaves endelige resultat, og kan ikke
overlades til andre.
For LDAs medlemmer synes jeg det må

være mærkeligt at skulle påtage sig et pro¬
jektansvar for andre.

Da landskabsarkitekterne for ca. 50 år

siden skilte sig ud som selvstændig fag¬
gruppe, skabtes grundlaget for det gode
samarbejde mellem anlægsgartner og land¬
skabsarkitekt.
Dette samarbejde har i årenes løb vist sin

styrke og givet meget fine resultater. Et sam¬
arbejde, der nøje svarer til bygningshånd¬
værkeren og arkitektens.
Det vi har brug for er ikke en diffus sam¬

menblanding - der vil skabe forvirring i læg¬
folks bevidsthed - men den respekt for hin¬
andens fag, som giver sig udtryk i en gensidig
opbakning, og som kan fastholde det kvali¬
tetsniveau, der er helt nødvendigt. Det er på
denne måde, at vi- stærkest kan markere
vores to fag.

Ledetråden

Begrænsningens svære, men nødvendige
kunst, der er ledetråden i alle Knud Lund-
Sørensens arbejder, har måske sin rod i frem¬
mede himmelstrøg. Analyseres hans anlæg
kan man godt forestille sig, at visse detaljer
omskrevet til dansk natur, kan henføres
til mange af hans oplevelser og synsindtryk
fra Jugoslavien, Tyrkiet, Iran, Pakistan og
Indien, for nu at nævne hans fjerneste
rejsemål.
Tyrkernes landskabelige brug af popler,

indernes terrasseformede og formskårne
teplantager, mongolhavernes enkle og stær¬
ke formsprog og vandingskanalernes sind¬
rige forløb gennem Irans ufrugtbare land¬
områder, kan være den inspirationskilde,
som han bevidst - eller ubevidst - har øset
af i mere end 30 år.
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Plejehjemmet Norges Minde, Hellerup
Grunden er karakteriseret vedmange store, gamle træer, der er blevet beva¬
ret i vid udstrækning.
Afstøjmæssige grunde skulle bygningen trækkes et godt stykke tilbagefra
Strandvejen og med sin placering og sin længde deler den grunden midt
over.

Arealet øst for huset er tilkørselsområde med parkeringspladser. Langs
Strandvejen erder2gi. dækningsgrave, som ikkemåtte nedlægges. Der blev
plantetBuxus rotundifolia, som vi regnermedskal holdes som en kraftig or¬

ganisk form.
Medstor interessefraplejehjemmetsside er det lykkedes at inddrage billed¬
huggeren John Rud, der er kommet med et oplæg til en udformning, som
den viste.
Det første klippearbejde påbegyndes dette efterår.
Vestarealet er omgivet af bøgehække, og her er indrettet et opholdsareal
med en stor trægruppe som baggrund.
De 3 væksthuse er en gave fra TUborgfondet. I tilknytning til væksthusene
er der anlagt forhøjedeplantebede til beboernes eget brug.

Plejehjemmet Norges Minde, Hellerup
1. Plejehjemsbygningen
2. Klippede buxbom over dækningsgrave
3. Tilkørselsområde medparkeringspladser
4. Hovedindgang
5. Terrasser
6. Græsareal med rhododendronbede
7. Opholdsareal med pergola, væksthuse og

staudebede

■ 1. Nursing home
2. Clipped box on bunkers
3. Approach area with carpark
4. Main entrance

5. Terraces

6. Grassy area with beds of rhododendron
7. Residents' amenity: pergola, greenhouses, and
perennials

jsk. ue/tn

OOlljfO.



Bygherre: Københavns kommunes plejehjemsadministration
Arkitekt: Stadsarkitektens direktorat
Anlægsgartner: Ingemann Hansen & Søn
Udført: 1985 °r rvni c

ca. 1:750 TUborgvej
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Teglporten, Birkerød
1. Eksist. bygninger
2. Ny bygning
3. Gangbroer, glasdækkede
4. Flisestier og terrasser
5. Ligusterhække
6. Støttemure

■ 1. Existing buildings
2. New building
3. Passageways, elevated, covered by glass
4. Pavedpathways and terraces
5. Privet hedges
6. Supporting walls

Teglporten, Birkerød
Ved en udvidelse afplejecentret i 1984-85 nødvendiggjorde terrænforskelle, at den ny bygningfiksit stuegulv en etage under den overfor liggende, eksiste¬
rende bygning.
Hovedopgaven var at borteliminere fornemmelsen afkældervirkning for de nye stuelejligheder, der vender ud til det lange smalle rum.
Vi valgte at levendegøre og spænde rummet ved at forme det som en stor terrasseretplanteskulptur.
Højdeforskellene optages af30 cm høje støttemure. For at disse kunne få så »let« en virkning som mulig, er Bellahøj - teaterflisen benyttet.
Vedfabrikationen blev der indstøbt nogle enkle beslag, der muliggjorde en sammenkobling afelementerne, så der også opnås stabilitet i de udadgående
buer.

Beplantningen på terrasserne er store felter afHedera helix, Waldstenia ternata og Thymus serphyllum.
Der er plantet enkelte paradisæbler og solitærbuske som Enkianthus, Caryopteris, Cornus kousa, Buddleja og Viburnum burkwoodi og fragrans.
Der er desuden plantet grupper afstauder, der sammen med forskellige løgvækster »dækker« årets gang.
Nogle af terrasserne kantes afsmalle ligusterhække, som også i vintertiden er med til at forstærke anlæggets form.

Bygherre: Birkerød kommune
Arkitekt: Tegnestuen 6B
Anlægsgartner: Ingemann Hansen & Søn
Udført: 1985 ■ Karen Permin, landskabsarkitekt mdl
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Pilekonference i England »New forms in Willow«

AfKatrine Thuesen

I juli mødtes 225 mennesker i Ness Gardens, en botanisk have lidt syd for Liverpool på halvøen The Wirral.
Emnet var: Nye former i pil.
Indgangsvinklerne var vidt forskellige og spændte fra de helt botaniske over økologi, energiproduktion, skulptur, hegn, kurvemageri og

pædagogik - for en landskabsarkitekt, alt sammen spændende.
I løbet af 3 dage blev de mange emner diskuteret primært som forelæsninger med dias.
Inden konferencen havde en flok kunstnere fra England, USA, Skotland og Danmark bygget skulpturer/installationer rundt om i den

botaniske have. Disse var en vigtig del af oplevelsen - og forbliver i øvrigt i haven til de forfalder.

1 2 3

Den traditionelle kurvefletning ved vi nogenlunde, hvad er - eller hvordan den ser ud - og vi har en fornemmelse afdens mulighed og begrænsning. Her
brugt på lidt utraditionel vis.
1. Lee Dalby, GB - en siddeplads
2. Helen Webb, GB - et andehus
3. DavidDrew, GB - en kæmpe bordskåner

m We know about traditional basket weaving, its potential, and its limitations. At Ness Garden this summer, untraditional use was made of it.
1. Lee Dalby, UK - a seat
2. Helen Webb, UK - a house for ducks
3. DavidDrew, UK - a giant place mat
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I og med atpilefletning udvides til at omfatte andet end kurve ændres fletteteknikken. Den opfylder nye krav og indfrier en anden æstetik. Det kendte
udtryk er væk, og det mere abstrakte drømmeagtige - ligefrem eventyrlige indfinder sig og gør hvad som helst muligt.

4. John Mc. Queen, USA - »The Lemon«
5. Patrick Dougherty, USA - »In and out of Windows«
6. David Drew, GB og Annette Holdensen, DK - »Willy Maze«

■ As a lot besides baskets is woven, weaving techniques change. New demands are met, a new aesthetic is created. Gone is the familiar expression, and
more dreamily abstract or even fantastic ways assert themselves and make thingspossible.
4. John McQueen, USA - "The Lemon"
5. Patrick Dougherty, USA - "In and out of Windows"
6. DavidDrew, UK, and Annette Holdensen, DK - "WillyMaze"
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Alle installationerne erplaceret med stor indlevelse og respekt for det valgte sted. I almindelig fornuftigforstand har de ingen funktion. Blot nydelse, til
oplevelse - og i defleste tilfælde til en accentueret oplevelse afstedet. Når installationen/skulpturen understreger, »bider mærke i« netop dette sted - og
viser noget nyt, når de ikke blot er objekter, som kunneflyttes, menfortæller noget nyt om vores omgivelser - og om os selv - oggør opmærksompå genius
loci, på stedets ånd, så er de bedst.

7. DavidDrew, GB og Annette Holdensen, DK - »Willy Maze«. Den eksisterende, dobbeltrække affyr blir accentueret, får bund og blir til...
8. Valery Pragneil, Skotland - »The Scattering«, spirer, der bryder frem afjorden.
9. RichardHarris, GB - »Willow Walk«, en sti, der fører op på og hen ad en række stynedepil.
10.-13. Patrick Dougherty, USA - »In and out of Windows«. Den 10-15 m høje cypresvæg harfået liv - den harfået indgange, udgange og vinduer højt
oppe. Man kan bevæge sig indeni fuglerede-labyrinten. Adskillige måtte afprøvefuglefornemmelsen og sov i en rede natten over.
14. Britt Smelvær, DK - »Prismatoide« lander som en kæmpe-sæbeboble og kalder på farverne i det fantastiske staudebed.
15. Annette Holdensen, DK - »Et blåt skjul« hiver den blådisede horisonten hjem og inden for rækkevidde.

m Great understanding and respect has been shown in the placing of these installations. None of them has any function in the ordinary, rational sense of
the term. Enjoyment is a key word - and accentuation oftheplace. An installation serves best when it emphasizes, leaving amark on aparticular location;
and we see a newness when such an installation is no meremovable object but rather tells us a newstory about our environment and about ourselves, calling
our attention to the genius loci.
7. An existing, double row ofpines is accentuated; it becomes...
8. Valery Pragnell, Scotland - "The Scattering": sprouts growing.
9. Richard Harris, UK - "Willow Walk", a path leading up to and along a row ofpollarded willows.
10.-13. Patrick Dougherty, USA - "In and out of Windows": A 10-15 m wall formed by cypresses has come to life - high up are entrances, exits, and
windows. It is possible to move inside the birds' nest labyrinth. Several participants felt they must try out the feeling; they spent a night in a nest.
14. Britt Smelvær, DK - her Prismatoid, like a giant soap-bubble, lands to match the gaudy colours in a bed ofperennials.
15. Annette Holdensen, DK - " BlueHiding": The foggy, blue horizon is within reach.
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16.+17. Ian Hunter, GB - »Willow Tree Sculpture« Rwawtenstall, East Lancashire.
Et af de spændende projekter (uden for konferencen) i England. Her er byggematerialet pil og endda levende pil. Skulpturen står i dag helt grøn. Den
fungerer som klasseværelse i biologitimer m. v. for de børn, som sammen Ian Hunter har bygget den.
18.+19. Greenwall. Sound Barriors Ltd. (Newmarket, Suffolk, England).
Entreprenørfirma, som (for ca. 100 £ pr. Ibm) bygger støjvolde, hvor jordkassen holdes på plads afflettet pit. Hvor der lægges drypvanding /, vil pilen
skyde. Firmaet udfører både den levende og den »døde« udgave. Anvendes i dag langs motorveje, omkring aktive grusgrave og ved lufthavnefor at tage
støjen fra maskinerpå jord. Er meget effektive, da lyden ikke tilbagekastes, men absorberes.
20. Phil Bews, GB - på hver sin bakketop på kanten afdet mægtige flodleje og River Dee havde Phil Bews bygget dragen og Set. Georg. Set. Georg var
skjult i kvas, og først da flammerne havde fortæret kvaset, dukkede rytteren op på hest med lanse, - til forundring og begejstring.

■ 16.+17. Ian Hunter, UK- "Willow Tree Sculpture", Rawtenstall, East Lancashire.
One of the exciting, English, extra-conferentialprojects. The materials are willow, living willow at that. Today the sculpture, all green, is a biology class¬
room to the children who built it with Mr Hunter.
18+19. Greenwall SoundBarriers Ltd. (Newmarket, Suffolk), a company specialising in sound barriers (at c. £100per Ibm) consisting ofa box or wall of
topsoilharnessed by "woven" willow. The willow willshootfrom wateredpoints; both "live" and "dead" versions are available. The construction effective¬
ly deadens the sound ofgrounded machinery, since the noise will not be reflected but absorbed, and is used along motorways, round active gravel pits,
and at airports.
20. Phil Bews, UK, built a George and Dragon, each on a hilltop on the edge of the'enormous riverbed. St. George was hidden behind brushwood, and
not until flames had-consumed this did the horseman with his lance amazingly and enthrallingly appear.
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Noter, debat

Om død og løvværk
Landskabsarkitekten Agnete Muusfeldt
døde den 23. oktober 1991.
Store kunstnere er uundværlige. Men som

mennesker er de ofte besværlige, af og til
også uudholdelige.
AgneteMuusfeldt tilhørte -som kunstner,

menneske og gartner- en helt anden og næ¬
sten ukendt kategori. Hun var et undtagel-
sesfænomen, et ædelt og sjældent væsen i
den brogede verden af magtfulde, travle og
optagne mennesker.
Som en af Agnetes ældste venner, senere

med familietilknytning og fælles faglige for¬
håbninger, er jeg blevet opfordret til at skrive
om hende.
Det er vanskeligt. Ikke mindst fordi Ag¬

nete selv har formuleret et eftermæle - op¬

fattelsen af sit fag, sin arbejdsform og sin
holdning gennem Karen Permins fremra¬
gende interview med hende her i LAND¬
SKAB i 1988.

Agnete har tilmed i samme hefte (nr. 8)
skrevet om det »Rosarium« - det museum
for roser - som hun i en helt ny krævende op¬

gave påtog sig for »Fonden for træer og
miljø« og som blev virkeliggjort på fondens
ejendom i Gerlev i 80'erne.

Ved tildeling af Substralprisen og ved ud¬
nævnelsen til æresmedlem i Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter modtog hun
ovationer og bekransning. Men hun selv
havde utvivlsomt foretrukket, at dette »Ro¬
sarium« blev sikret en fortsat kvalitativ for¬
nyelse og udvikling, svarende til den store,
kritiske forskning og udvælgelse, der kende¬
tegnede hendes eget arbejde under anlæg¬
gets planlægning og tilplantning.
Have- og landskabskunstens frembringel¬

ser og værker er jo en uophørlig og krævende
scenekunst. Selv havekunstens største præ¬
stationer forslummer og kvæles i sig selv
uden vedvarende kløgtig pleje.
I 1990 - i ét senere hefte af LANDSKAB

har Agnete Muusfeldt og hendes nære ven
og kollega, Jørn Palle Schmidt, skrevet et bil¬
leddigt, som de kalder Løvværk. Disse 9 si-
LANDSKAB 7 - 1991

der af billeder og tekster er en lovsang både
til barndommens oplevelse af »hemmelig¬
hedsfuld« natur og til menneskers »sans for
jordens paradiser, der har styret vores grøn¬
ne formgivning«.
Det er jo denne styring, som vi i større for¬

mat slet ikke magter mere, og hvorved vi
fremmer undergangen ikke blot for vore san¬
sede paradiser, men for den hele jord.

Agnete havde under sit lange dødsleje selv
forberedt alle enkelheder i forbindelse med
sin begravelse - sange, digte, taler og oplæs¬
ning. Hun ønskede også, at jeg, blandt hen¬
des nærmeste, skulle yde et bidrag ved hen¬
des kiste i Egebjerg Kirke d. 28. oktober
1991. Her følger et uddrag:

Endnu er verden ikke kommet så vidt, at der
er to mennesker, der er fuldkommen ens.
Hvert menneske er en enestående skabning,
og Agnete var det på en måde, der var for¬
undrende og betagende for alle de af os, der
kom nær til hende og nær på hende.
Agnetes liv og væsen indeholdt næsten

uforenelige modsætninger. Hun var i besid¬
delse af en følsom og streng blufærdighed,
der afvæbnede eller bremsede enhver taktløs
eller pågående indtrængen i den aura, der
omgav hendes væsen og personlighed.

På den anden side var hun i talrige situati¬
oner uforfærdet, frygtløs, ubændig og kom-
promiløs.
Hun var både blid og stærk, tålsom og

skånselsløs, lattermild og bekymret - altid
behersket af samvittighedsfuld omsorg.
I den forstand var hun gartner og have¬

kunstner i alt, hvad hun foretog sig. Hun var
jordnær og realist, vidste noget om forud¬
sætninger og muligheder for al vækst og ud¬
vikling. Og hun var samtidig fuld af poesi,
kunstnerisk indføling og klogskab.
Hun var ikke kun et blomstermenneske -

hun var er blomstrende menneske. Hun var i

sig selv en blomst.
Ole Thomassen, professor, arkitekt maa.

Agnete og Ole, da de var 15 år.
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Sejs-Svejbæk kirkegård

e

Jagten efter formreferencer
Tak til Søren Bisgård, fordi han i indlægget
»Berøringsangst for virkeligheden«, Land¬
skab 4/1991 tør protestere mod tidens mysti¬
ficerende måde at fremstille landskabspro-
jekter på. Nu behøver denne mode ikke at
være tegn på, at faget er degeneret fra at være
et sansebetonet arkitektfag til at være et in-
tellektualiserende kunstfag - det kunne være
redaktionens valg af eksempler - men meget
tyder på, at formreferencerne i disse år nyder
større bevågenhed end de to andre vigtige
formskabende faktorer: funktionen og ste¬
det med dets vilkår. Med funktion mener jeg
ikke bare de praktiske ting, men også opga¬
vens åndelige eller symbolske indhold. For¬
menmå understøtte opgavens indhold, ellers
bliver resulatet formalisme.

Bisgårds indlæg har givet mig mod til at gå
videre med en kritik af de mangelfulde funk-
tionsovervejeiser, man kan møde i nutidens
forslag, og jeg er specielt motiveret af Torben
Schønherrs projekt til Sejs-Svejbæk kirke-
gårdsanlæg, Landskab 4/1991. Her er der
ingen tvivl om tydningen af den smukt teg¬
nede plan,, og det giver derfor mulighed for
at gå dybere i vurderingen af projektet.
Galaxen og stjernetågen har som form¬

referencer været helt styrende for den rum¬

lige form, der er en spiralformet lukken¬
de hæk, som overlejrer et kvadratmønster

med begravelsespladser, dekoreret med træer.
Mine problemer med at fordøje projektet

er ikke så meget, at det indeholder en række
uløste og uklare praktiske ting som burde
være i orden. Det er f.eks. vanskeligt at ori¬
entere sig på kirkegården, og rudenettet har
en størrelse, der ikke umiddelbart passer til
kistebegravelser. Hvordan rustvognen di¬
skret kommer frem til det pompøse afskeds-
podie, er også uklart.
Nej, mine anfægtelser gælder den mang¬

lende oplevelse af ro, stilhed og højtidelig¬
hed, som jeg finder må være essentiel for en
mindelund for de døde. Projektet giver en

formmæssig »støj« med dets associationer
til barokhavens fest og ballade. Men hvad
andet kunne man forestille sig, når galaxen
og stjernetågen trækkes ned på jorden.
Projektet viser risikoen ved at vælge en

formreference, som ikke kan opfange alle
faktorer, uanset hvor optagetman er af ople¬
velsen.

Ib Asger Olsen
Svar til Ib Asger Olsen
Jeg fornemmer på dit indlæg, at en uddyb¬
ning af projektet måske kunne give svar på
nogle af dine spørgsmål, hvilket hermed for¬
søges med udgangspunkt i din tekst.

1. Stedet og dets vilkår.
Området omkring Sejs-Svejbæk er særdeles
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1. Kistegravsted, anonymt
2. Kistegravsted kendt med selvvalgt sten og
ryghæk
3. Kistegravsted kendtmed vandretliggendegrav¬
sten

4. Kistegravsted kendt, familie
5. Urnegravsted, anonym
6. Urnegravsted kendt med selvvalgt gravsten og

ryghæk
7. Urnegravsted kendt med vandretliggende
gravsten
8. Urnegravsted kendt, familie

skovrigt, og det har derfor været naturligt
for mig, at kirkegårdens udtryk udadtil var
skovens.
Selve det udvalgte område har i sig selv in¬

gen skønhedsmæssig værdi på nuværende.
Det har under krigen tjent som ammuniti¬
onsdepot for besættelsesmagten, og fremvi¬
ser store ar efter opgravning af depoterne.

Jeg har derfor på selve arealet ikke følt
særlige bindinger.

2. Funktionen

Udgangspunktet for gravsætning har været
ønsket om midte.
Uanset hvor på kirkegården eller under

hvilken form, kiste, urne, kendt eller ukendt.
Det har endvidere været af betydning, at

kirkegården ikke opdeltes i særlige områder,
et for anonyme urner, et for anonyme kister,
et for traditionelle former, et for kendte
urner, et for kendte kister osv.
Derimod skulle al begravelse kunne fore¬

gå ligeværdigt, side om side, kendt eller
ukendt, og på alle områder af kirkegården
samtidig.
Heraf det udlagte kvadratmønster, ver¬

denshjørnebestemt så at begravelser i kiste
kan følge traditionen.
Det enkelte kvadrat måler 7 X 7 m og opde¬

les igen af en korsformet sti 1 m bred, således
at der fremstår 4 gravfelter på 3 x 3 m.
Disse felter kan igen underdeles til kiste og

urnegravsteder.
Et kistegravsted måler således 1,5x3 m.
Det er et rummeligt gravsted udformet un¬

der hensyntagen til jordbunden, der består
af sand. Dels giver det plads for etablering af
en ryghæk i de tilfælde, hvor der er ønske om
en selvvalgt sten, de er som regel pænest
forfra.
Et urnegravsted måler 1,5x1,5 m, og kan

om nødvendigt opdeles i mindre enheder.
På tegningen er vist eksempler på gravsæt¬

ning, Som det fremgår kan størrelsen varie¬
res, der kan etableres familiegravsteder, både
for kiste og urner, man kan være anonym,
være kendt, vælge egen gravsten eller vælge
den til kirkegården tegnede. De viste mulig¬
heder er eksempler, der findes sikkert flere
variationsmuligheder, friheden er til stede.

3. Ankomst med rustvogn
Det var tanken, at rustvognen kørte kisten til
brænding, når de efterladte har taget afsked
med den døde ved afskedsstedet.

Rustvognen kører fra forpladsen ind af
den 3 m brede allé, og derefter ned ad sti nr.
3 set fra forpladsen. Stien er 2 m og armeret
for kørsel 0,5 m i begge sider. Ligeledes er
området omkring afskedsstedet forberedt
med en bund der tillader kørsel med rust¬

vogn.
Tanken om jordpåkastelse på selve kirke¬

gården før kisten blir kørt til brænding har
været væsentlig.
Dette at bære den eller at køre kisten, på

kistevogn, ud på kirkegården, bevæge sig
gennem rummene, sætte kisten, præstens
sidste ritual under åben himmel, er for mig
mere rigtigt end jordpåkastelse i kirke¬
rummet.

Derfor afskedsstedet.
Den viste udformning af afskedsstedet er

den første skitse, det endelige bygværk skal
have et nutidigt udtryk, tegnet i 1992.

4. Orientering
Overskuelighed har ikke været tilstræbt,
kirkegården måler udvendig 130x150 m,
chancen for at fare vild burde være til at
overse.

Og man kender vel sin kirkegård.

5. Jagten efter formreferencer
For den rene er alting vel rent, og jeg har det
da sådan, at jeg ta'r imod inspirationen,
hvor end den måtte dukke op, vedtagne aka¬
demiske former har aldrig haft den store til¬
trækning på mig, så lidt som tidens strøm¬
ninger.

Jeg har såmænd bare taget en tur til Rom,
gået en tur i skoven, set på nattehimlen, kig¬
get i bøger med mange billeder, snakket med
mine børn.
Ikke fordi jeg ikke føler mig velfunderet

rent historisk/havemæssigt, men det er ofte
mit indtryk, at det historiske stof af nogen
bli'r brugt, som vi andre bruger specialnorm
for landskabsarkitekter. Torben Schønhcrr

Dansk landskabsarkitektur i Bruxelles
I sommeren 91 modtog Foreningen af Dan¬
ske Landskabsarkitekter fra det belgiske
Landscape Institute A.S.B.L. ved prof. Jef
de Gryse en opfordring til - i Bruxelles og i
oktober 1991 - at udstille dansk landskabs¬
arkitektur i form af igangværende projekter
og nyligt afsluttede arbejder.
Af det seneste tiårs landskabsarkitektur

blev af en gruppe nedsat af DL, udvalgt ar¬
bejder fra 15 tegnestuer. Det blev til ialt 25
forskellige projekter, som i 45 rammer å
90 X120 cm, nu udgør en udstilling, der skal
skal vandre videre til andre byer i Europa.

▼ ""-"I <
ARCHITECTURE DANOISE
DU PAVSAGE C0NTEMP0RAIN
OU PAYSAGES MUSICAUX

BOJIEV«e DÉ WATERLOO. II

Det er med de valgte eksempler tilstræbt
dels at vise spændvidden i arbejdsfeltet, dels
at betone en gennemgående, dansksindet
fællesnævner. Denne hævdes bl. a. at være

indpasning til helheden, respekt for funk¬
tionelle behov, prunkløse og dog vægtige
løsninger, ønske om forædling gennem for¬
enkling, omsorg for detaljen.
Til udstillingen er udarbejdet et - synes

jeg selv - smukt katalog med tekst på fransk,
engelsk og tysk. Arkitekturkritikeren Allan
de Waal indleder med en artikel om dansk

landskabelig tradition. Dernæst præsenteres
de 15 udstillende landskabsarkitektfirmaer
ved eksempler lagt i en følge fra de store fæl¬
les landskaber, via byens pladser og parker til
boligens nære havearealer.
Udstilling og katalog er muliggjort ved

velvillig støtte fra bl.a en række firmaer med
tilknytning til landskabsarkitektfaget, de
medvirkende tegnestuer, fonde og styrelser.
Architecture Danoise du Paysage Con-

temporain (red. Stig L. Andersson og Anne¬
marie Lund). 48 s., ill. s/h og farve. Arkitek¬
tens Forlag. 1991. 120 kr. Mere om udstil¬
lingen i et senere nr. af LANDSKAB. AL
DLs internationale delegat Charlotte Skibsted
talte vedudstillingensåbning. Th. NoelMalevez,
stadsgartner i Bruxelles og formand for den
belgiske landskabsarkitektforening.



Summary
A Landscape Architect Portrayed: A Con¬
versation with Knud Lund-Sørensen, p.
153.

By Karen Permin
Knud Lund-Sørensen, born in 1930 in the is¬
land of Fejø north of Lolland, became a

gardener's apprentice in Lolland and was
later admitted to the then recently estab¬
lished Horticultural Academy, part of
Haveselskabets Have in Copenhagen. He
completed their one year preparatory course,
now defunct, before applying for admit¬
tance into the Veterinarian and Agricultural
University. His friends Knud Preisler and
Morten Klint, both now principals of their
own practices, often asked him to assist
them. After Preisler became Inspector of the
Royal Gardens, and Ingwersen, Lund-Søren-
sen's principal, Director ofRosenborg Royal
Gardens, Lund-Sørensen's collaboration
with Morten Klint accelerated until, in 1962,
they established joint practice; this partner¬
ship lasted until Klint's death in 1978.
Out of veneration and tradition, and out

of respect and love for the deceased partner,
the firm's name remains Morten Klint &
Knud Lund-Sørensen, Landscape Archi¬
tects. Among their demanding, sometimes
too demanding, 1960s tasks were conurba-
tional developments west and south of
Copenhagen: the Ballerup Plan, Hedegår¬
den, and Brøndby Strand and Gersagerpar-
ken on the south coast.

The situation is different in the '90s. Says
Mr Lund-Sørensen, "The influence that
landscape architects acquired in the '60s and
'70s is diminishing. Too, cooperation with
architects has proven more difficult, less
matter-of-course. We work under specific
conditions, and there seems to be less under¬
standing and respect these days."
Since 1978, Mr Lund-Sørensen's practice

has engaged in the following tasks:
- government-subsidized flats
- homes for the elderly
- public offices
- urban open spaces
- graveyards
- communal and private back gardens.
They also advise the councils of small

local governments with no park supervision
of their own. Today, Lund-Sørensen works
in close cooperation with landscape ar¬
chitects Sonja Poll and Katrine Thuesen.
The creations' illustrating this article give

the impression of:
- simple overall planning
- lush details
- sensitive treatment of terrains
- exquisite materials used for walls and
paving

- professional gardening
- limited choice of plants
- a high maintenance level

The EGV-park in Hellerup, p. 154
These flats for the elderly consist of galle-
ried, two-storeyed houses forming 7 small
courtyards, and a central building facing
Hiborgvej. Allowing each yard a different
expression seemed reasonable and, as shown
in the plan, one yard is dominated by peren¬
nials, one by various grasses and by iris, one
has a roof of stemmed hawthorn, etc. Green,
unifying beech walls border the gardens out¬
side ground floor flats. Groups of Robinia
or Ailanthus have been planted off the ends
of houses. Creepers adorn all balconies:
Clematis, Celastrus, Caprifolium, and
Wisteria.

Birkeparken, Hørsholm, p. 156
A previous competition laid down a set of
overall conditions for the construction of
these balconied, four-storeyed houses. The
rectangular green space towards the east pro¬
vides access to pedestrians as well as to
motorised traffic, and is also laid out as a

residents' (including children's) amenity,
small semi-circular spaces having been
"retracted". Horizontal motion is matched

by the curved, vertical partition along the
east boundary.

Lions Park, Birkerød, p. 158
Another complex built for the elderly, con¬
sisting of a number of two-storeyed com¬
munal buildings along the south boundary,
and a one-storeyed nursing home along
Bregnerødvej. A large courtyard is closed
towards the west by a hedge of Crataegus
Crus-Galli kept at a height of 4m. The space
has a slope of c. 2m from the nursing home
towards the southwest building. Large,
grassy ellipses make it possible to move
about the yard without becoming too aware
of the elevation.

BirkerødNew Town Hall, Stationsvej, p. 161
Plans for a new town hall, municipal library,
and post office made it necessary to alter the
road, reshape the area surrounding the sta¬
tion, and to establish a new bus terminal.
The middle section of Stationsvej (Station
Road), planting around the town hall, and
part of the car park were all completed in
1982-83. An avenue of Tilia Europea "Pal¬
lida" with a floor of Symphoricarpus
Chenaultii "Hancock" was planted in Sta¬
tionsvej. Facing the railway and the town
hall are clipped beech plantings. In the town
hall square was plantedmulti-stemmed Acer
Negundo, and in the car park Acer Pseu-
doplatanus.

The graveyard at Nivå Church - extension,
p. 162
Situated on a knoll in the Mid-Zealand land¬
scape, this small church with its graveyard is
a well-defined landscape element. The ex¬

tension, whose terrain is elevated up to 4m
above the old graveyard, was meant to dis¬
tract as little as possible from the existing
section. The new section is a plain with a few
scattered groups of oak surrounded by a
beech hedge, IVim tall. The inside of this
hedge is brimmed by oak trees, which, as
time goes on, will be thinned so that the view
from the graveyard remains intact, and the
church will remain dominant in the land¬

scape. In the plain, graves will be offset by
uniform, reclining gravestones. Five spaces
for larger graves have been established along
the outer edge.

Renovation of the yard at St. Kongensgade
81, Copenhagen, p. 164
There were plans to thoroughly repair the
beautiful old buildings. Mr Lund-Sørensen's
practice was asked to renovate the back
yards. The front one of these is surrounded
by four-storeyed houses built between 1761
and 1830. The hindmost one contains a

coach room and stables, which around 1900
were converted into charming, 1 '/2-storeyed
houses. This yard is flooded by light from the
south, so the yards are very different. The
front one was provided with sett paving to
facilitate motorised approach. The hind¬
most yard, a residents' facility only, was
paved with flagstone.

Norges Minde Nursing Home, Hellerup, p.
166
The grounds boast many grand old trees,
which have been largely preserved. On ac¬
count of the noise from Strandvejen, the
main road connecting Copenhagen and Elsi-
nore, the building was to be placed a good
way back. Being where it is, having the
length it has, it divides the grounds in two
parts. East of the house is an area with ap¬
proach road and car park. Along the Strand¬
vejen are two old bunkers which were to be
preserved. Buxus Rotundifolia, planned to
be kept in a hardy, organic shape, was plant¬
ed here.

Teglporten, Birkerød, p. 168
This rest-home received an extension in
1984-85. Different terrains made it neces¬

sary to position the new building so that its
ground floor directly faces the first floor op¬
posite. The task was to eliminate the feeling
that the new ground floor facing the narrow,
green space was a basement. The space was
shaped into a large, terraced plant sculpture,
and thus-vitalised. Ellen M. Pedersen
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Guide til dansk arkitektur 1000-1960
Af Jørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen
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»Guide til dansk arkitektur
1000-1960« er den hidtil
mest omfattende arkitektur¬
guide herhjemme, på 276
sider og med mere end 800
illustrationer. Guiden er for¬
synet med indlagte kort i
stort format over Danmark,
Århus og omegn, hoved¬
stadsregionen samt Køben¬
havns indre by, hvor samt¬
lige omtalte bygninger er
markeret.

Guiden er opdelt i to afsnit.
Første afsnit beskriver arki¬
tekturens udvikling her¬
hjemme fra forhistorisk tid
til det industrialiserede byg¬
geris gennembrud og er
skrevet af professor i arki¬
tekturhistorie, Jørgen
Sestoft.

Andet afsnit, af Jørgen Heg¬
ner Christiansen, indeholder
den egentlige guide, der fyl¬
digt og levende beskriver ca.
300 af dansk bygningskunsts
hovedværker.

Guiden er disponeret med
opslag der beskriver de arki¬
tektoniske hovedtyper, efter¬
fulgt af de geografiske vari¬
anter. Unikke bygninger og
de største arkitekter behand¬
les for sig. På den måde er
guiden i sig selv en arkitek¬
turhistorie, kronologisk op¬
bygget og i kraft af et omfat¬
tende navne- og stedsregister
anvendelig som opslagsbog.

Format: 24,5 x 14,5 cm.
Pris: 248 kr. incl. moms.
Udkommer også i engelsk
udgave.

Arkitektens Forlag
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Tænk også på vold og hær¬
værk når de grønne områder
planlægges

Ny DS-anvisning fra Dansk
Ingeniørforening peger på en
række kriminalpræventive hen¬
syn, som dog ikke skal følges
slavisk men afvejes med andre
hensyn iplanlægningen

Ødelagt terræninventar, knæk¬
kede træer, molestrede køre¬
tøjer, påsatte brande, opkørt

græs, og grafitti er eksempler
på hærværk. Hærværk, som er

socialt bestemt, men også no¬

gen grad er knyttet til typen af
bebyggelse og anlæg. Det sam¬
me gælder vold mod personer.
Det har motiveret Dansk In¬

geniørforening til at udgive en

anvisning om »teknisk forebyg¬
gelse af vold og hærværk« som
Dansk Standard DS/R 470.

Anvisningen er rettet udeluk¬
kende mod udearealer, idet der
dog ikke ses nærmere på den

formaliserede overvågning,
f.eks. med TV.
Problemet er især fulde

knægte i flok. Og som keder
sig og gerne vil vise sig. Deres
hærværk rammer mest steder,
hvor tilhørsforholdet er svagt,
altså offentlige og halvoffent¬
lige bygninger og forladte pri¬
vate områder. Og deres vold
foregår mest uden for værts¬
huset. Grundlæggende er den
dominerende årsag ifølge an¬

visningen et svigt i omsorg og

opdragelse. Det udelukker eller
forringer mulighederne for, at
den unge kan få en positiv selv¬
opfattelse, ligesom en del børn
i hjemmene ikke har fået ind¬
skærpet almindelige normer.

Ingen kan være tvivl om, at
vold og hærværk dækker over
sociale processer, men meget i
det fysiske miljø kan være med
til at forstærke eller formind¬
ske volden og hærværket. Der¬
for må den tekniske forebyggel¬
se samordnes med sociale og

Eksempler på hvad anvisningen forslår om udemiljøet

Veje og stier
Forskellige trafikarter bør have kontakt med hinanden. Derfor bør de samles i tætte, parallelle tracéer. Adskillende beplantning bør
være lavere end en halv meter eller bestå at træer, der er stammet mindst 2,2 meter op. For at skadevoldere ikke kan skjule sig bør
der være gode oversigtsforhold, mindst tre meter til hver side, hvis der ikke er bygninger eller haver i kortere afstand. Landskabelige
stinet i eget tracé bør kun være af supplerende rekreativ art. Og seperate stier i bebyggelser bør være synlige fra fra omliggende boliger.
Gader, veje og stier bør endvidere være oplyst. Stier fra offentlig vej til indgange skal føre så direkte som muligt frem til indgangen.

Adgangen til boligområdet
Adgangen til en bebyggelses indre arealer fra gader og stier bør være få. Gennemgangstrafik langs bagsider og gennem halvprivate
fællesarealer bør undgås. Man skal kunne komme ud på fællesarealet uden at skulle ud på fortovet. Derved fremmes brugen og den
halvprivate karakter af arealet.
Afstandsskabende beplantningsbælter ved veje og bygninger bør formes, så oversigtsmuligheder ikke forringes, og der ikke skabes

skjulesteder. De bolignære friarealer bør udformes og markeres, så ethvert sted kommer til at tilhøre en af de fire områdetyper: privat,
halvprivat, halvoffentlig eller offentlig. Private udendørs områder bør være omgivet af symbolske eller fysiske barrierer for ikke at
indbyde til fri adgang.

Indgangene
Tillukkede høje kældre og underetager bør undgås. Adgangspunkter og indgangspartier bør være få, men markeres tydeligt for at
styrke opfattelsen af tilhørsforhold. Udformningen af indgangen skal fremme overblikket. Ved hovedindgange m.v. bør der være
siddepladser som indbyder til ophold og er synlige for forbipasserende og fra indgange. Indgangene bør være belyste. Bil- og cykel¬
parkering bør indrettes i små enheder med opsynsmulighed fra boligerne.

Fællesarealerne
Fællesarealer skal befolkes så meget som muligt. Og der skal gives mulighed for konstruktiv udfoldelse. Ttenk i forskellige gruppers
behov og adfærd. Der bør være gode udsynsforhold fra vinduer, hvorfra steder man gerne vil have opsyn med ikke skjules af bl.a.
skure.

Tilhørsforhold
For at skabe social overskuelighed bør bebyggelser opdeles i grupper eller afsnit spændende fra 20 til 800 personer. F.eks. en opgang
med et vist fællesskab og hvorman holder øje med gruppens område. Tilhørsforholdet kan styrkes f.eks. med halvprivate zoner med
eget særpræg. Generelt bør der være variation mellem de enkelte bygninger og anlæg. Private haver tilknyttet stuelejlighederne er
også en mulighed, som samtidig hjælper til at »befolke« udemiljøet.

Materialer og vedligehold
Forfald forstærker hærværk. Udsatte konstruktionsdele skal derfor være meget robuste og være nemme at gøre rene og holde ved¬
lige. Og er skaden alligevel sket, skal den hurtigt udbedres. Robustheden må dog heller heller ikke være så voldsom, at den signalerer
mistillid til beboerne. Utilsigtet misbrug af bl.a. nedløbsrør, træer m.v. må søges forebygget.

Institutioner
Skoler bør planlægges som lokalcentre, lettilgængeligt og med klar tilknytning til områdets gader og stier. Adgangene skal være få,
men synlige. Der bør være beplantningsbælter, mindst 1,5- 3 meter, mellem facader ogmod offentlige veje eller stier. Gang- og stisy¬
stemer bør der være fri oversigt, og planlægges, så de bruges både af børn og voksne. Beplantning må ikke hindre udsyn, hvor overblik
er vigtigt. Hegn må man ikke kunne klatre på. Der må ikke være løse sten, der kan bruges som kasteskyts. Der bør ikke være kroge,
hvor affald ophobes.

Bycentre
Centerområder bør planlægges, så de er befolket både om dagen om aftenen. Det fordrer en rimelig balancemellem butikker, konto¬
rer og boliger. Opholdsmuligeheder bør sikres, f.eks. med masser af bænke til fri afbenyttelse og hvor der iøvrigt er læ, sol og god
plads.
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kulturelle indsatser, hedder det
i anvisningen.

Et åbent samfund
Man kunne nu forestille sig, at
svaret var TV-overvågning, af¬
låsning og afspærringer. Men
det er det ikke, når man ser
bort fra bycentre og boligområ¬
dernes skure. Udgangspunktet
er, at Danmark skal bevares
som et åbent samfund. Derfor
må man i et vist omfang accep¬
tere skader på grund af vold
eller hærværk.
Svaret er istedet en række ge¬

nerelle planlægningsmæssige
hensyn. Byområder skal inte¬
greres, så man får blandede be¬
folkningssammensætninger og
så få forladte og øde steder
som muligt. Der skal være
klare og markerede tilhørsfor¬
hold, så brugernes ansvarlig¬
hed øges. Her spiller de halv¬
private og halvoffentlige zoner
en stor rolle.
Desuden skal fællesarealerne

»stimulere sociale og konstruk¬
tive adfærdsmønstre«. Kon¬

struktiv udformning, materia¬
levalg og vedligehold skal være
hensigtsmæssig og skader skal
hurtigt udbedres for ikke at
give indtryk af forfald og der¬
med invitere til endnu mere

hærværk.

Uantagelige forslag, men...
De overordnede hensyn følges
op af en række mere detalje¬
rede forslag, som i allerhøjeste
grad har betydning, når de
grønne områder skal planlæg¬
ges. Bl.a. sættes snævre græn¬
ser for brugen af planter for
ikke at skabe skjul. Nogle af de
forslag, som har umiddelbar
størst betydning for planlæg¬
ningen af grønne områder, er
anført i oversigten her til ven¬
stre.

En særlig problemstilling
knytter sig til facadebevoks¬
ning. Den er ikke nævnt i an¬
visningen, men det er velkendt
at forsikringsselskaberne er
imod at facader beplantes. Det
inviterer jo til indbrud! Om an¬

visningens fædre finder ræson¬

nementet forkert eller man har
overset problemet, skal være

usagt.
Anvisningens krav kan ellers

forekomme stramme nok. Fak¬
tisk urimeligt stramme. De stri¬
der direkte mod andre hensyn
om bl.a. læ og begrænser gene¬
relt brugen af beplantning på
helt uantagelig vis. Andre af
forslagene støtter derimod
ting, vi ofte som landskabsar¬
kitekter argumenterer for. Det
er ofte banale ting, som prakti¬
seres i forvejen.
Men her skal man være op¬

mærksom på, at anvisningen
ikke er en norm, men netop en

anvisning. Altså en problem¬
formulering og en huskeliste til
»baghovedet« når man plan¬
lægger. Det væsentlige er, at
kriminalpræventive hensyn er
med, når de plænlægnings-
mæssige hensyn skal afvejes.
Anvisningen er i sin natur et
ensidigt indlæg, men emnet er
relevant, behandlingen konse¬
kvent og grundholdningen om
det åbne samfund rigtig.

Man skal også være op¬
mærksom på, at man i anvis¬
ningen kan kan hente ekstra ar¬

gumenter for noget, man
ønsker af andre grunde end
kriminalpræventive. På den
anden side kan en bygherre
eller totalentreprenør samtidig
gribe fat i anvisningen og her
hente grunde til noget, man
som landskabsarkitekt bestemt
ikke ønsker.

Så hvad skal man så, bruge
anvisningen eller ej overfor
bygherren? Mit bud er: vær op¬
mærksom på problemstillin¬
gen. Og skal anvisningen på
bordet, så præsentér den som
en stærkt fleksibel reference,
hvis slaviske efterlevelse i nogle
tilfælde har urimelige omkost¬
ninger.

Anvisningens historie
At anvisningen i det hele taget
er blevet lavet, skyldes Dansk
Ingeniørforenings normsekre¬
tariat, hvor et permanent ud¬
valg ser på teknisk forebyggelse
af kriminalitet. Herfra blev i
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BALLERUP
KOMMUNE

VIKARIAT - LANDSKABSARKITEKT TIL
TEKNISK FORVALTNINGS PARKSEKTION

Stilling nr. 274
Vor stadsgartner har fået orlov i perioden fra den 1. november
1991 til den 31. oktober 1992.

Der er konstitueret en leder i sektionen til varetagelse af stads¬
gartnerens hidtidige opgaver, og vi søger derfor en vikar med
uddannelse som landskabsarkitekt eller tilsvarende baggrund.
Vi forventer, at du vil deltage i sektionens forefaldende arbejdsop¬
gaver som omfatter:
- Udarbejdelse af haveplaner og projekter ved skoler og instituti¬

oner.

- Udarbejdelse af plejeplaner for kommunens grønne områder.
- Projekter for parker og andre offentlige grønne områder.
- Fagteknisk rådgivning.
- Service over for borgere og interessegrupper.
Vi har forventning om samarbejdsvilje og faglig baggrund fra tid¬
ligere beskæftigelse.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne
Guldager eller Peter Friis tlf. 42 97 05 01, lokal 4167 eller lokal
4169.

Ansøgningsfrist: 15. december 1991.

Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse, bilagt
eksamensbeviser samt eventuelle anbefalinger sendes til Balle¬
rup kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup. Mærk kuverten med
stilling nr. 274.

Ballerup Kommune
Rådhuset
2750 Ballerup

1986 nedsat et udvalg, som
skulle tage sig af omtalte anvis¬
ning. Udvalget havde arkitekt
John Allpass som formand og
arkitekt Bo Grønlund, som
sekretær.
I 1989 var arbejdet kommet

så langt, at et forslag kunne
præsenteres på et møde over
for et hav af foreninger og in¬
stitutioner. Jeg blev bedt om at
repræsentere Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter
på mødet, som blev holdt den
27. september 1989. 21 ud af 36
inviterede var repræsenteret på
mødet.

Jeg gjorde her rede for de
negative følger, som en slavisk
efterleven af anvisningen ville
have for de grønne områders
kvalitet iøvrigt. Denne kritik
var andre enige i. Svaret, som
vi accepterede, var netop at an¬
visningen ikke var en norm,
men en huskeliste over krimi¬
nalpræventive hensyn. Hensyn,
som i de enkelte tilfælde skulle

afvejes med andre planlæg¬
ningshensyn. Den endelige ud¬
gave er derfor bortset fra detal¬
jer ligesom udvalgets forslag.
At der er tale om en generelt

formuleret anvisning og ikke
en norm med præcise faktaop¬
lysninger gør også, at der er
ringe risiko for at ukyndige op¬
fatter den som en norm og der¬
med bruger den forkert. Det er
ellers et almindeligt problem
ved brugen af normer og stan¬
darder.

Spænder ben for sig selv
Men man naturligvis diskutere
emnets formidling. Anvisnin¬

gen kan ikke bruges som refe¬
rence i projekter. Det er heller
ikke meningen. Man læser den
ligesom en artikel og slår even¬
tuelt op i den en gang i mellem
bagefter.
Styrken er, at problemstillin¬

gen er velkendt. Derfor virker
det selvmodsigende, at emnet
kun præsenteres i en anonym
anvisning stort set uden illu¬
strationer til en pris af 175 kr.
Og ikke som artikler eller til¬
læg til vedkommende fagblade.
Der er sikkert financierings-
mæssige hensyn, men de spæn¬
der ben for formålet.
At jeg var med på mødet, er

iøvrigt blevet glemt i anvisnin¬
gens forord. Af formodentligt
den samme fejl blev jeg heller
ikke siden informeret om ar¬

bejdet, som viste sig at slutte i
oktober 1990, hvor anvisningen
blev udgivet. Især derfor denne
meget sene redegørelse. Jeg be¬
klager.
Hvis der iøvrigt er nogen,

der har kommentarer til anvis¬
ningen, er der to et halvt år til
at komme med dem i. Efter

vanlig praksis er den ude i tre
års prøvetid, før den bliver en
rigtig DS uden det forbehold,
som »DS/R« (DS-rekomman-
dation) angiver.

Dansk Ingeniørforenings an¬

visning for teknisk forebyggel¬
se af vold og hærværk. DS-
rekommandation DS/R 470.
Oktober 1990. 37 sider. ISBN
87-571-1297-5. Kan købes hos
Teknisk Forlag for 175 kr. incl.
moms. Tlf. 31 21 68 01.

Søren Holgersen
landskabsarkitekt

Sven BechA/:

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40

A 48
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21

___

Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 l/ZMj yj
8680 Ry ved Gudenåen Dvl BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlcegsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

L D A

ANLÆGSGARTNER
■LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

/An(c*c}5<)airtMermesfe*

£/Wk 1((cmavtvt VI
Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus Irrl BYGGER
Telf. 86 17 81 22 LDA GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

LDA
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

r(c
C-j

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
Cl HLPApS tlf. 42 25 18 42

I Have- & Landskabsterrainapterlng
Cl HLT ApS tit. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



BOGEN OM POVL BAUMANN

AF HANS ERLING LANGKILDE

Arkitekten Povl Baumann var blandt de le¬
dende skikkelser i det opgør med akademis-
men, som fandt sted i begyndelsen af dette
århundrede, og som førte frem mod den ny¬

orientering i arkitekturen, der frigjorde arki¬
tekturen fra den historiske pastiche.
Povl Baumanns arbejde som arkitekt er

vidtspændende, fra nogle af periodens smuk¬
keste villaer over den neoklassicistiske nyfor¬
mulering af etageboligen, storkarreen, som
blev typedannende, til fornemme offentlige
anlæg. Bebyggelserne i Struenseegade, Møl¬
legården etc. blev et arkitektonisk højt kvali¬
ficeret udspil til afhjælpning af bolignøden.

Det var en socialt engageret - ikke revolutio¬
nær - arkitektur, som Baumann gjorde sig til
talsmand for. Og gennem hele sit virke arbej¬
dede han for en fordomsfri arkitektur, til al¬
menvellets gavn.

Hans Erling Langkilde er den vel nok fineste
danske arkitekturskribent og formidler. Han
har skrevet utallige bøger om arkitektur, og
var i perioden 1940-48 redaktør af tidsskriftet
Arkitekten.

»Arkitekten Povl Baumann« er på 212 sider
med mange illustr. i s/h. Indb. Pris: 345 kr.

ARKITEKTENS FORLAG, NYHAVN 43, 105 1 KØBENHAVN K.
TLF. 33 13 62 00


