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DLs fagsekretær
Den 2. oktober 1995 udsendte DLs

styrelse et informationsbrev til
samtlige DL-medlemmer om, at An¬
ker Madsen stopper som fagsekre¬
tær for foreningen, i og med han er
blevet opsagt fra sit job i DJVKs se¬
kretariat.
Landskab er ikke et godt forum for
en debat om afskedigelsessagen el¬
ler om DLs tilhørsforhold til DJVK.
Dertil udkommer bladet med for sto¬
re mellemrum. Derimod må det væ¬

re det rette forum for en omtale af
Anker Madsens indsats som fagse¬
kretær.
Anker Madsen, som er landskabsar¬
kitekt fra KVL, blev i 1987 ansat som

fagsekretær i Vibeke Nellemanns
formandsperiode. 11988 fik DL Jør¬
gen Nielsen som ny - og i fore¬
ningssammenhæng uerfaren - for¬
mand. Jørgen Nielsen har fortalt, at
Anker var en uvurderlig hjælp fra
starten, hans viden om foreningen
var stor og velunderbygget, på trods
af at Anker på det tidspunkt kun
havde været ansat i godt ét år.
I de følgende år frem til nu har An¬
ker Madsen været en central, om¬
hyggelig og loyal organisator af for¬
eningsarbejdet, med en meget
præcis tæft for, om en sag skulle
behandles af ham selv, af styrelsen
eller af andre. Ankers utrolige hu¬
kommelse omkring hændelser, sags-
sammenhænge og medlemskredsen
er kendt og værdsat af af alle land¬
skabsarkitekter. Man kan ikke sige,
at denne viden er tabt, idet Anker
også har formået en god ajourføring
af DLs arkiv, men der vil komme en

periode, hvor sagsbehandlingen vil
få en anden dimension.
Der er sikkert mange, der vil savne
Ankers behagelige, engagerede og
personlige rådgivning, når de fremo¬
ver henvender sig til DL.
Foreningen af Danske Landskabsar¬
kitekter siger tak for en uvurderlig
og flot indsats som DLs fagsekretær.
Anker Madsen har her i midten af
oktober fået en ansættelsesaftale
med Friluftsrådet, hvor han fra 1.
december 1995 skal formulere et

oplæg til en dansk friluftspolitik. Vi
ønsker held og lykke med dette vig¬
tige og spændende projekt. Vi håber
samtidig, at vi fra nu af kan regne
med Anker som et helt almindeligt,
men aktivt medlem af DL.
Knud W 0. Larsen,

formandfor DL

Konkurrence om hovedindgang
til Zoologisk Have i København
Zoologisk Have i København, der er
Danmarks nationale zoo, har udskre¬
vet en åben arkitektkonkurrence om

udformningen af en ny hovedind¬
gang til haven. Udover selve indgan¬
gen med de hertil knyttede service¬
funktioner, omfatter opgaven også
forslag til information, biograf/audi¬
torium, butik samt undervisningsfa¬
ciliteter til Zoo-skoletjeneste, der
hvert år betjener over 70,000 elever.
Endvidere indgår det i opgaven at
komme med forslag til det havean¬
læg, der knytter sig til hovedindgan¬
gen.
Zoo-tårnet fra 1905, der er Havens
vartegn, skal tilgodeses i det ny pro¬
jekt på en smuk og hensigtsmæssig
måde. Den ny hovedindgang er før¬
ste etape af Zoos perspektivplan
'Zoo 2010', der også omfatter nye
frianlæg til bl.a. elefanterne og
isbjørnerie.
Konkurrencen, der udskrives i sam¬
arbejde med DAL, har en samlet
præmiesum på kr. 450.000, hvoraf
der udløses en 1. præmie på mindst
kr. 150.000. Indleveringsfrist for for¬
slag er 4. januar 1996.
Fra DAL er udpeget arkitekterne
MAA Louis Becker, Torben Bregen-
høj og landskabsarkitekt MDL
Annemarie Lund.
Konkurrencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann, DAL.
Resultatet af konkurrencen forven¬
tes at foreligge inden udgangen af
marts 1996.

Idékonkurrence om

Torvet i Ringsted
Ringsted byråd har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om fremtidig udformning
og indretning af Torvet i Ringsted.
Formålet med konkurrencen er at

fremkalde forslag til en helhedsløs¬
ning for Torvet og dets nærmeste
omgivelser med henblik på at opnå
et både attraktivt og harmonisk by¬
rum. Med konkurrencen søger byrå¬
det en løsning, der kan styrke Torvet
som byens væsentligste samlings
punkt.
Den samlede præmiesum i konkur¬
rencen er på kr. 500.000. Heraf ud¬
deles en 1. præmie på mindst kr.
175.000. Indleveringsfrist for forslag
er 20. januar 1996.
Fra DAL er udpeget arkitekterne
MAA Bo Granlund, Steen Estvad
Petersen og landskabsarkitekt Pre¬
ben Skaarup som fagdommere.
Konkurrencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann, DAL.
Resultatet af konkurrencen forven¬
tes at foreligge inden udgangen af
marts 1996.

Professor i kirkegårds-
planlegging
Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet har stilt lønn til rådig-
het for en professor ll-stilling knyttet
til Instituttfor landskapsplanlegging,
NLH. Høgskolestyret ved NLH har
ansatt landskapsarkitekt Helge
Klingberg i stillingen for 5 år.
Helge Klingberg, født i 1940, ble
uteksaminert som landskapsarkitekt
fra NLH i 1967. Han har arbeidet
som lektor ved Gjennestad gartner¬
skole, som konsulent i Landslaget
for kirkegårdskultur 1972 og 1981.
Fra 1981 har han arbeidet som kir-

kegårdskonsulent i Kirke-, utdan¬
nings- og forskningsdepartementet.
Ved NLH har han vært timelærer og
hatt ansvaret for undervisningen i
kirkegårdsplanlegging siden 1981.
Stillingens fagområde omfatter pro-
sjektering av nye kirkegårder og om-
legging eller utvidelser av eksiste¬
rende anlegg. Til stillingen hører
også ansvar for antikvariske spørs-
mål og gravskikker. Samarbeidet
som på denne måten har kommet
istand mellom KUF og NLH vil ha
stor betydning for norsk kirkegårds¬
kultur.

Informasjon: NLH Tlf 64 94 75 27,
faks 64 94 75 05

Seminar om kulturlandskabet
Dansk Landskabsøkologisk Fore¬
nings 5. seminar afholdes 24. no¬
vember på Landbohøjskolen i Kø¬
benhavn. Seminaret handler om
kulturlandskabet og dets fremtid.
Brynmor Green fra Wye College,
University of London indleder semi¬
naret med et oplæg om perspektiver
og problemer for en beskyttelse af
de europæiske kulturlandskaber,
Katarina Rønningen fra Geografisk
Institut, Bergen Universitet drager
disse tendenser ind i et nordisk per¬
spektiv, mens Annette Skov, Skov-
og Naturstyrelsen, introducerer de
overvejelser om det danske kultur¬
landskabs fremtid, der har været
drøftet de seneste år i et nordisk

samarbejde. Oplæg og diskussioner
er på engelsk. Eftermiddagen vies
diskussion af kulturlandskabets ud¬

forskning og dets betydning i den
fremtidige brug og forvaltning. Tre
forskningsprojekter, der fra 1995-
2000 gennemføres under det tvær¬
faglige forskningsrådsinitiativ præs¬
enteres: 'Menneske, landskab og
biodiversitet' og følges op af for¬
manden for landsudvalget for plan¬
teavl Henrik Høegs bud på fremti¬
dens forvaltning af kulturlandskabet.
Seminarafgift 780 kr. Program og

tilmelding: Dansk Landskabsøkolo¬
gisk Forening. RUC, hus 19.2. Box
260, 4000 Roskilde.
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E■ Jrforinnar fra projekter over hele verden gør kvalitetstest hos
Louis Poulsen til en barsk omgang for nye produkter.

Armaturerne testes for naturens mange påvirkninger, f.eks. saltmættet

havgus, UV-bestråling, varme og vildtfarende golfbolde. Det er jo ikke
ligegyldigt, om et armatur skal placeres i Nordsverige eller i Australien.
Armaturerne bliver ligeledes målt i et avanceret lyslaboratorium, således
at alle tekniske oplysninger er optimale. Intet overlades til tilfældighederne.
Med denne viden om alle vore produkter er vore belysningskonsulenter
derfor værdifulde sparringspartnere, når det drejer sig om at vælge det
rigtige armatur til et belysningsprojekt.
Kvalitet, der bygger på erfaring.

louis Kvalitet - helt indlysende
poulsen Lysteknisk Servicecenter ■ Telefon 31 31 01 31 • Telefax 31 31 06 70 •



Samtiden
det er NU.

Bygningskunst
det er ALTID.
Et tilbageblik
gennem historiens
labyrint til
udgangspunktet for
den europæiske
arkitektur -
af Jens Mollerup

ARKITEKTURHISTORIEN BAGLÆNS
— en dabatbog om bygningskunsten i samtiden

FUNKTIONALISME • KLASSICISME • RENÆSSANCE •

MIDDELALDER OG ANTIK

KONSTRUKTION ER MIDLET, FUNKTION ER FORMÅLET. DET
ER FORMEN DER GØR VÆRKET TIL ARKITEKTUR. HVIS FORMEN
GØRES TIL FORMÅL, BLIVER RESULTATET TOM FORMALISME.

176 sider, rigt illustreret, 17x24 cm. Pris: 275 kr. (Hæftet), 345 kr. (Indbundet).

Udgivet med støtte fra Velux Fonden af 1981
og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.



GIS I EN KOMMUNAL FORVALTNING
Peter Gøtterup

I de foregående numre af Landskab er de basale prin¬
cipper og funktioner i CAD og GIS systemer kort
blevet præsenteret. Mulighederne og potentialet i an¬
vendelse af disse systemer er ligeledes blevet fremført
og synes i henhold til artiklerne uomtvisteligt. I den¬
ne artikel vil overvejelserne for GIS anvendelse og de
praktiske erfaringer med udformning og tilpasning af
et GIS system i en kommune blive beskrevet.

Målsætning med GIS
Græsted-Gilleleje kommmune er en land- og som¬

merhuskommune beliggende i Nordsjælland. Kom¬
munen er på 13.419 ha og har et indbyggertal på
knap 19.000 indbyggere, der dog mere end fordobles
i sommerperioden p.g.a. af de store sommerhusområ¬
der.

I 1994 bestemte Byrådet, at der skulle indføres et
GIS system i kommunen. Set i forhold til nabokom¬
munerne var vi sent ude med at investere i GIS tek¬

nologi. Hovedmålsætningen for kommunens GIS sy¬

stem har som for de fleste andre været at få bedre styr

på kommunes kortgrundlag, hvilket vil sige de tekni¬
ske kort og matrikélkortværket. Kommunen har igen¬
nem en årrække fået produceret digitale tekniske
kort, men alene anvendt dem i traditionel forstand
dvs. som almindelige papirkort. Så indførelse af et
GIS system havde også til formål at få nyttiggjort
eksisterende data.

Som så mange andre kommuner har kommunen
også haft en målsætning om, at de digitale geografi¬
ske oplysninger skulle udbredes til så mange brugere
som muligt. Med andre ord har det været et gis mod¬
sat et GiS, der har været efterspurgt i kommunen.
Det store I symboliserer, at det er informationerne,
der har været væsentlige at få spredt ud til kommu¬
nens medarbejdere, mens specialkendskab til værktø¬
jerne/systemerne (GS) ikke har skullet være et krav til
brugerne. Et sådant mål har imidlertid ikke vist sig så
enkelt at fuldføre, dels fordi GIS systemerne først på
det seneste er begyndt at rette sig mod, at også 'lette
brugere' skal have tilgang til GIS databasen, og dels
fordi det har krævet meget konkrete beskrivelser af
systemets funktionalitet for at få målrettet systemet
til de forskellige arbejdsfunktioner i kommunen.

GIS en del af en større sammenhæng
I realiseringen af de overordnede mål har det været et

konkret delmål, at der sikres størst mulig integration
mellem GIS systemet og kommunens øvrige edb- sy¬
stemer (lokal CPR-system, journalsystem, byggejour-
nal mv.). Det står klart, at dette meget væsentlige del¬
mål har fordret et samspil med kommunens øvrige
edb-systemer og dermed kommunens overordnede
edb-strategi. Det er således ikke hensigtsmæssigt at
anskue ibrugtagningen af et GIS system ud fra en

snæver systemmæssig og anvendelsesmæssig betragt¬
ning, men den må ses på tværs af den kommunale
forvaltning og edb-systemerne. GIS databasen må
således ikke betragtes som en isoleret ø i datahavet,
men har fællesskab med de andre forskellige admini¬
strative systemer i kommunal regi. Det er jo netop i
integrationen imellem de administrative og geografi¬
ske data, at hovedideen ligger ved et GIS system.

GIS målgruppen
Da funktionaliteten i GIS-systemer kan være særdeles
omfattende, er det nødvendigt at lave en differentie¬
ring af brugerne. Vi ser i Græsted-Gilleleje kommune,
at målgruppen for anvendelsen af et GIS system vil
være en kombination af:
- teknikere med specialiserede arbejdsopgaver herun¬
der omfattende registreringsopgaver og
- sagsbehandlere, der beskæftiger sig med afgrænsede
arbejdsopgaver eller/og har direkte borgerrelaterede
arbejdsopgaver.

Disse to målgrupper udviser forskellige krav til sy¬
stemet, hvilket naturligvis er foranlediget af forskel i
arbejdsopgavernes art og kompleksibilitet. Der vil så¬
ledes være forskel i de to målgruppers krav til dataind¬
hold, -nøjagtighed, -anvendelse og mulighederne for
ændring af data samt ikke mindst programsnitfladen
til systemet.

GIS målgruppe

Kommunen har forsøgt at virkeliggøre denne diffe¬
rentiering af brugerne i systemopbygningen. Krum¬
tappen i kommunens GIS system er to såkaldte ar¬

bejdsstationer (Software: Intergraph's GIS system

Forskel i krav til
- dataindhold
- dataanvendelse
- datanøjagtighed
- ændring af data
- programsnitflade

|Teknikere J j——
Sagsbehandlere
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MGE/Microstation der kører under Windows NT),
der er målrettet mod GIS specialister. Det er fra disse
arbejdspladser, der skal ske indlægning og redigering
af data i systemet, ligesom det også er her, de avance¬
rede søgninger og analyser af GIS-dataene skal gen¬
nemføres. Herudover indgår der et antal sagsbehand¬
lerarbejdspladser (Software: Mapinfo samt GeoFinder
udviklet afDC Geodata), hvor der alene kan udtræk¬
kes oplysninger fra GIS databasen, som kan anvendes
og viderebearbejdes i andre programmer, som f.eks.
tekstbehandling eller regneark.

Erfaringer med GIS
Indførelse afGIS i en kommunal forvaltning adskiller
sig ikke specielt fra indførelse af anden ny informati¬
onsteknologi. Brugerinddragelse, uddannelse, omlæg¬
ning af arbejdsgange mv. er meget væsentlige holde¬
punkter. På nogle fa punkter må GIS systemerne
imidlertid siges at adskille sig fra andre informations¬
systemer.

Data Data

Teknikerens arbejdplads Sagsbehandlerarbejdsplads

1. Dataindsamling/ajourføring
Der ligger en meget stor opgave i at etablere det data¬
mæssige grundlag for systemet, ligesom ajourføring af
datagrundlaget skal tages meget seriøst. Opbygningen
og frembringelse af de nødvendige datamængder i et
GIS system er omfattende, og en egentlig produkti¬
onsfase ligger langt fremme i forløbet. I Græsted-Gil¬
leleje kommune har vi taget skridtet fuldt og har
valgt at ansætte personer til at gennemføre datakon¬
verteringen.

Set i forhold til den grønne sektor synes dataind¬
samlingen at være karakteriseret ved stor datamang¬
foldighed og -mængde, ligesom dataindsamlingen
kun i begrænset omfang er standardiseret..Hvis den
grønne sektor vil tage GIS værktøjerne i brug er det
imidlertid nødvendigt, at den stiller sig følgende
spørgsmål:
- hvilke objekter skal registeres (f.eks. hvilke arealer
eller træer),

- hvordan skal de registreres (f.eks. målebånd, land¬
måling mv.),
- hvem skal registrere dem (f.eks. anlægsgartneren,
driftpersonel mv.),
- hvorledes vedligeholdes oplysninger og
- hvorledes skal de præsenteres kartografisk på kort

2. Databevidst organisation
Der er behov for en 'geografisk mental' modenhed i
en organisation for at få den fulde udnyttelse af et
GIS system. I den kommunale verden har man hidtil
udviklet gode kundskaber til at beskrive verden i
tekst, tabeller og grafik, men kundskaber i præsenta¬
tion af oplysninger udfra en geografisk dimension
befinder sig stadigvæk på et begynderstadium. Tænk
bare på den guldgrubbe af data, der ligger gemt i de
offentlige registre som BBR, ESR og Planregisteret
mv. De sammenhænge og problemstillinger, der ville
kunne beskrives ved en geografisk præsentation af
disse, ville uden tvivl være interessant.

Udfra en opgavesynsvinkel er den grønne sektor i
det offentlige karakteriseret ved, at den består af plan¬
lægnings/teknisk personel og udførende personel. Det
gælder for begge disse personalegrupper, at der må
gennemføres overvejelser omkring, hvorledes data
skabes og anvendes i det daglige arbejde. De seneste
års øget fokusering på resourceforbruget bl.a. inden
for kommunernes gartner- og vejområde afføder et
behov for, at oplysninger omkring mandskabs- og
materielforbrug konstant er tilstede. En bropille i
denne dokumentation vil bl.a. være de geografiske
data selvfølgelig med en tæt sammenhæng til drifts-
og økonomistyringsdata.

3. Målrettede applikationer
Der er et stort behov for at målrette GIS systemernes
funktionalitet til de konkrete anvendelser. Den kom¬

munale forvaltning er en broget organisation, hvad
angår arten af opgaver, der løses.
Hidtil har anvendelse af GIS teknologien centreret

sig om den tekniske sektor, hvor især forsyningssekto¬
ren (kloak, vand, fjernvarme) har været foregangs¬
mænd. Øvrige sektorer på det tekniske område er

dog på det seneste ved at se fordelene i at samle alle
geografisk relaterede oplysninger i et fælles GIS
system.

122 Landskab 6/95



En sådan udvikling fordrer imidlertid, at der udvikles
applikationer eller såkaldte delsystemer, der er målret¬
tet imod det konkrete fagområde. F.eks. findes der
ikke i dag målrettede applikationer rettet mod den
grønne sektor. For overhovedet at fa en nytteværdi af
dataene må der ske en struktureret indlægning af data
i GIS systemet. Det er ligeledes nødvendigt, at der
sker en udvikling af de værktøjer, der skal være til rå¬
dighed for at lægge de specifikke geografiske og ad¬
ministrative data ned i GIS databasen.

4. Behov for teknologiske tiltag
At sige at GIS systemerne har været kendetegnet ved
lettilgængelighed og brugervenlighed synes at være et

noget overdrevet udsagn. Indtil for ganske nylig har
GIS systemerne været kendetegnet som ekspert- eller
specialsystemer, hvor forudsætningerne for at sætte

sig foran et af disse systemer har været kendskab til
geodæsi/landmåling, datamodelering, geografiske
analyser og ikke mindst en bred datalogisk viden.
Disse systemer har sat brugeren i stand til at lave om¬

fattende registreringer, gennemføre avancerede geo¬

grafiske analyser og producere raffinerede kort, men
omkostningerne herved har været åbenbare, idet det
har affødt en begrænset udnyttelse af systemerne samt
dataene. Situationen synes dog nu at have ændret sig.
Markedskræfterne samt den teknologiske udvikling
har inden for de sidste par år bevirket fremkomsten
af langt mere lettilgængelige GIS værktøjer. Såkaldte
Desktop GIS systemer karakteriseret ved intuitiv bru¬
gergrænseflade samt begrænset funktionalitet er duk¬
ket op. Fremkomsten af disse lettilgængelige værktø¬
jer betyder imidlertid ikke, at personer beskæftiget i
den grønne sektor roligt kan læne sig tilbage i en rol¬
le som slutbrugere. For at den grønne sektor vil kun¬
ne komme ind på GIS arenaen, er det nødvendigt, at
der opbygges en viden rundt omkring i kommuner¬
nes grønne afdelinger om den bagvedliggende teknik
bag GIS systemerne. Sagt med andre ord: Hvis den
grønne sektor vil være med til at påvirke systemernes
anvendelse må der etableres en teknisk og datamæssig
viden inden for fagområdet.

Hvad skal der til for succes med GIS?

Indførelse af et GIS system i en organisation kræver
et overblik over den totale geografisk relaterede infor-
mationsanvendelse i en organisation og en konkreti¬

sering af de arbejdsopgaver, hvor den omhandlende
information bliver brugt eller eventuelt kan bruges el¬
ler genbruges.
Det er ligeledes væsentligt at slå fast, at indførelse

afGIS teknologi i en organisation i høj grad vil være

en læreproces for de involverede parter. Ibrugtagnin¬
gen af GIS teknologien betyder, at man skal tilegne
sig helt nye arbejdsmetoder og arbejdsredskaber, og
organisationen skal til at tænke i nye baner med hen¬
syn til krav og ønsker i opgaveløsningen, samt hvor¬
dan man organiserer sig arbejdsmæssigt. Der ligger
derfor i forbindelse med indførelse af et GIS system

en nødvendighed for at træffe en række strategiske
beslutninger omkring organisatoriske og arbejdsmæs¬
sigeforhold, forhold der i sidste ende knytter sig tæt

op til en organisationens 'forretningsmålsætning'.
Indførelse af et GIS system i Græsted-Gilleleje

kommune har konkret vist, at der stilles en række

afgørende krav for at opnå en succesfuld gennem¬
førelse: En innovativ organisation, høj grad af bruger¬
drevet indførelse med entusiatiske brugere, en kollek¬
tiv tilpasningsevne i organisationen til forandringer,
en konkret realisering af fastlagte strategier for system¬
anvendelse og konvertering af data mv., ildsjæle i de
forskellige afdelinger samt uddannelse, uddannelse og

atter uddannelse.

Det synes essentielt ikke at undervurdere processen

fra at gå fra blyant og papir til informationsteknolo¬
gien som redskab. Men det må ligeledes påpeges, at
der vil være behov for beslutsomme skridt i implemen-
teringsforløbet. Det vil f.eks. være bandlyst, at der kø¬
res sideløbende med et traditionelt og et digitalt regi¬
streringssystem, ligesom kraftig efteruddannelse af
personale kan være på tale.

Som det fremgår her, står en lille som stor organi¬
sation overfor at skulle træffe en række — svære - valg
ved indførelse af et GIS system. Mange af disse be- '
slutninger er i forhold til de rent informations-tekno-
logiske valg langt mere væsentlige for realisering af en
succesfuld GIS indførelse.

Peter Gøtterup, landinspektør i Græsted-Gilleleje Kom¬
mune

Huskeliste ved GIS indførelse
- Forsøg at følge standarder for
dataindsamling, -præsentation
og -udveksling.
- Udnævn en dataansvarlig i
organisationen og beskriv hvor¬
ledes data skal indsamles.
- Etabler samarbejde med eks¬
terne samarbejdspartnere om¬
kring datavedligeholdelse, f.eks.
private landskabsarkitekter,
ingeniørvirksomheder m.v.
- Forvent at dataindsamlingen
varer 3 til 4 gange længere,
end man forventer.
- Afsæt mange ressourcer til at
indsamle og vedligeholde data.
- GIS giver på ingen måde
besparelser på kort sigt.
- Hav store visioner, men
erkend begrænsninger i såvel
organisation og teknologi.
- Start med et pilotprojekt, hvor
muligheder og vanskeligheder
med GIS kommer frem.
- Etableringsudgifter for et GIS
system må forventes at ligge på
min. 60.000 kr. pr. arbejdsplads.
- Start på efteruddannelse i
generelle edb-færdigheder,
inden man går i gang med GIS.
• GIS: beginner's checklist
- Try to maintain standards as
regards the collection, presen¬
tation, and exchange of data.
- Appoint someone to be re¬
sponsible for computerisation;
describe the chosen method for

collecting data.
- Collaborate with external

partners as regards maintenan¬
ce.

- Expect data collection to
take 3 or 4 times longer than
predicted.
- Make sure that adequate
funds are reserved for collec-,
tion and maintenance of data. .

- GIS in the short run is no

money saver.
- Visionalise but be aware of
limitations as regards organisa¬
tional power and technology.
- Begin with a pilot project
showing the potentional and
the problems involved in GIS.
- Expenses in setting up a GIS
system will realistically be at a
minimum of DDK 60,000 per
person employed.
-Train general skills in han¬
dling computers before actually
introducing them.
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BYRUM I FREDERIKSSUND
Som landskabsarkitekter arbejder vi oftest med opga¬

ver, der er geografisk spredt i afstand og i tid. Det er
derfor vanskeligt at anlægge et mere overordnet pro¬
gram for, hvorledes et større område kan udvikle sig
og samtidig efterfølgende få mulighed for at gennem¬
føre dette. Frederikssund by har gennem de sidste ca.

40 år forbilledligt gjort brug af landskabsarkitekters
viden og kunnen og fremviser i dag, hvad der er
opnået gennem langsigtet formåen og villen.

Siden slutningen af 1970erne har Frederikssund
været på mit tegnebord. Det var i starten beskedne
opgaver, der hurtigt udviklede sig gennem frodig dia¬
log med borgmestre, byråd, administration og andre
rådgivningsfirmaer og efterhånden kom til at omfatte
byens centrale rum.

Fra naturens side er Frederikssund en grøn by, vok¬
set frem mellem ådale og strandenge og begunstiget
af beliggenheden ud til Roskilde fjord. Landskabet er
varmt og venligt, men også vildt og voldsomt, et
landskab fri af fraser og nostalgi. Byens vestlys er et

særkende, mange kunstnere har netop derfor valgt
deres bopæl og daglige virke her. Lyset er klart, som
om byen altid lå badet i tyndt septemberlys.

Pandalevis bog 'Fortællingen om en by' fra 1938
kunne være en beskrivelse af'Frederikssund. Her står:

'Byen lå sammentrængt ved vandet, som havde det
været et stort dovent dyr, der soppede med poterne i
vandfladen, men aldrig fik lyst til at vove sig længere
ud. I senere tid udviklede byen sig, stræder blev til
gader, der kom torve og pladser ...'
I 1982 fik tegnestuen de første større byrumsopga-

ver, og en nærmere iagttagelse åf byen tog form, by¬
en som funktion og som begreb. Jeg fandt, at også
Frederikssund måtte indeholde drømme, lys og dufte,
rumme forelskelse og kærlighed. Byens borgere delta¬
ger aktivt i de berømte vikingespil og andre gode
samvær, byen måtte kunne indfri længsler og skabe
smukke indtryk, så man glædes over at bo her, og
besøgende ønsker sig at komme tilbage. Med disse
visioner påbegyndtes skitsering af byens rum. Først
rådhus- og torveområde, derefter Skolen ved Kæret,
Frederikssundcenteret, de store boligbebyggelser i
byens centrum, og i slutningen af 1980erne kom hele
stations- og busterminalområdet, Jernbanegade som

gågade og Mønten med tilgrænsende boligbebyggelse
og præstegård, og på det seneste omfartsvejens plant¬
ninger og de nordlige store boligbebyggelser.
Efterfølgende gennemgang af anlæggene er ikke

kronologisk, men grupperes i typerne: landskab, rum
og haver.
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Landskabet - dansk skik og tradition
I skitsebogen har længe ligget udkast til en markering
af adgangen til byen fra øst. Byens lave terrænmæssi-
ge beliggenhed mod fjorden gør, at der ikke er nogen
synlig bysilhouet fra østsiden fra landevej 211, hvor¬
fra fire veje fører ind til bymidten.
Allémotivet, brug af levende hegn og lunde er vel¬

kendte, enkle og karakterfulde landskabselementer at
benytte.
Alléerne med de snorlige trærækker gennem land¬

skabet fortæller mere end noget andet om retning og

sted. De er kendt fra herregårdslandskabet, opleves
udefra som mægtige løvmure, indefra som høje, smal¬
le grenhaller, hvorfra forbindelse til det omliggende
landskab kun sker mellem trærækkernes lange kig.
Hegnene, måske vort mest danske landskabsele-

ment, strækker sig med lineære træk gennem marker¬
ne, i lave, tætte forløb over fladen, fri i bevægelsen,
frodige og overskuelige. I Frederikssund er hegnsele-
mentet bragt ind i byen omkring
S-banen, hvor lange tætte guldregnerækker på hver

sin side af sporet forbinder land og by. Hegnsplant-
ningerne er brugt som rumdannere i lige eller bølget
form omkring de nordlige store boligområder. Pro¬
jektet udføres i år.

Roskilde Fjord

mod København

mod Roskilde

Øverst: Allémotivet er anvendt som inspiration til markering af byens adgangveje.
Herover: Skitse til alléer ved Frederikssund. Alléerne kunne på lang afstand fortælle om byens nærhed.
• Top of page: The avenue motif has inspired the town's approach roads.
Above: A sketch for avenues at Frederikssund. These avenues would reveal that the town is near.
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Hegnselementet er bragt ind i byen omkring S-togsbanen. Lange tætte guldregnerækker løber på hver sin
side af sporet og forbinder by og land.
Herunder: Rønnebærhegns tæthet i og forløb er inspiration for en opdelende grøn struktur i byen.
• Hedges have been brought into town to line the metropolitan rail tracks. Long close rows of laburnum
run on either side of the track, connecting town and country.
Below: Rowan hedges, their closeness and sequence have inspired the town's new verdant structure.

Lundene med deres punktvise træplantninger af
større og mindre tæthed er et element, der skaber
sammenhæng og pause i byoplevelsen. De grønne

lunde synges der i folkevisen. Lunden filtreres af sol¬
lyset, giver siet lys eller vandrende skygge. Lunden er

brugt på flere af byens parkeringspladser og i rådhu¬
sets haveanlæg. Andre steder arbejdes med lysninger,
hvor lyset bruges fuldt ud og giver mulighed for sær¬

lig fremhævelse, f.eks. ved boligernes haverum, i råd¬
hushaverne og i taghaven ved Mønten.
Åerne, Græse Å og Sillebro Å, skærer sig ind i byen

fra nord og syd. I Sillebro ådal er lagt tekniske anlæg
under høj engvegetation og punktvise eliekrat, og
åens vestlige del indgår i stationsområdets parkstrøg,
som når helt ind i byens centrum.
Tradition og skik fra landskabets plantninger ligger

som sagt bag mange af anlæggene, der tillige har flere
forskellige bygherrer.
Mange projekter er udført, en del skitser ligger

fortsat i bogen. At arbejde med byens rum er en lang
uafsluttet proces, hvor der hele tiden tilføres nye

impulser, krav, men hvor der fra bygherreside også
må udvises velvilje, viden og mod. I Frederikssund
har dette altid været tilfældet.
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Tåger og sneklatter på bjerg. J.F. Willumsen. 1938. Willumsens museum. Ved fordybelse i dette landskabsbillede opleves de utallige fragmenter, som udgør vore omgivelser.
• Fog and specks oof snow on a mountain. J.F. Willumsen. 1938. Willumsen Museum. Contemplation leads to realisation.

Herunder: Den store boligbebyggelse Rosenvænget i Frederikssund Nord renoveres med nye hegn af skarlagentjørn, Crataegus intricata, øg med lunde af avnbøg, Carpinus
betulus, samt forskellige egesorter. Langs Heimdalsvej plantes en allé af spidsløn, Acer platanoides.
• Below: The Rosenvænget housing complex in Frederikssund Nord will be renovated introducing new Crataegus Intricata hedges with groves of Carpinus Betulus, and
various species of oak. Along Heimdalsvej an avenue of Acer Platanoides will be planted.
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Byrummene
Byrummet har en langt større abstraktion i sig end
arbejdet med byens bygninger. Byen er under stadig
forandring, f.eks. gaderummenes ældgamle tracéer. I
gaderummene har byen sin oprindelighed, og at ar¬

bejde med disse er en vanskelig proces, hvor det væ¬

sentlige uddrages, så der i den overordnede styring
opmuntres til en ny og bedre udvikling.
Ved registrering og analyse kan man vælge at arbej¬

de med byen som rum for konstruktion og admini¬
stration, men her valgtes at fremhæve byrummet som
et modsætningsfyldt rum, med en bybevidsthed, der
tydeliggør byen som erindringsrum over talrige frag¬
menter og usynlige lag. Byrumsforbedringen måtte
derfor antage et forenklet og afklaret sigte og med så
stor åbenhed, at også ukendte, fremtidige behov kan
indpasses.
Opgaven med at vælge byens belægning på gader,

pladser og torve resulterede, efter et længere forarbej¬
de, i, at valget faldt på en kvadratisk betonflise med
granittilslag, som træder frem ved det daglige slid, og
desuden granitchaussésten, gamle som nye sten i dan¬
ske eller svenske granitarter. Dertil kommer specielle
elementer, ligeledes i granit, til indgangsten, træde¬
sten, trappesten og særligt kantende sten. Støttemure
er udført af kampesten.
Terrænspring i byrummene løses med chausséstens-

glacis med forskellige kombinationer og procentvise
sammensætninger af de to materialetyper. Udtrykket
er enkelt med rolige flader, baséret på god brolægger¬
tradition og fri for unødig udsmykning og dekorati¬
on.

Gader, torve og pladser er kun punktvis træplante-
de, kunstnerisk udsmykning findes flere steder. By-
rummene er belagte rum, der fremhæver de lave hu¬
se. Den plantningsmæssige frodighed er brugt i de
bagvedliggende gård- og haverum, som danner en
markant kontrast til de mere prunkløse hovedstrøg.
Belægningen er i dag udført i store dele af bymidten,
bl.a. på og omkring torvet, i stationsområdet, i Jern¬
banegade og Mønten.
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Jernbanegade blev i 1992 renoveret til gågade. I det chausséstensbelagte udstillingareal blev opsat
granitbænke og slyngplantestativer. Stativerne er af cortenstål og kobber og tilplantet med henholdsvis
Rosa multiflora, Actinidia kolomikta og Hydrangea petiolaris.
• Jernbanegade in 1992 was made into a pedestrian precinct. The exhibition area shown has been
adorned with granite benches and stands for creepers. Stands are made of corten steel and copper, and
planted with either Rosa Multiflora, Actinidia Kolomikta, or Hydrangea Petiolaris.

Landskab 6/95

fcobberbAnd

kobbcrbAnd



Portgennemgangen er en offentlig
adgangsvej til bagved liggende
butikker. Fjordens rige fugleliv blev i
relieffer afbildet på portens vægge
af Peter Hentze. Belægningen føres
fra torvet ind i det indre gårdrum i
samme flyvende form.
• The portal provides access to
shops situated behind it. The bay's
rich bird life has been depicted in
Peter Hentze's murals. The paving
moves, in flight, from the outside to
the courtyard.

Planudsnit af gågadeområde • Plan of precinct, section 1:250
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Trappeanlæg ved S-togsstationens
forplads. Det store terrænspring
blev optaget i muslingeformede trin
lagt i chaussésten og specielt til¬
huggede kantsten.
Forpladsen er beskrevet i Landskab
3/4 1990.
• Elaborated stone steps in front of
the station. The gradient was incor¬
porated into large mussel-like steps
made with set and custom-made
border stones.
This space was descibed in
Landskab 3/4 1990.

1:1500
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Plan af plads ved Unibank. Herfra er
der forbindelse til Tværstræde og
taghaven.
• Plan of space near Unibank. It
connects with Tværstræde and the
roof garden.



Oversigtsplan
1. Rådhushave
2. Rådhusgård
3. Parkeringsplads
4. Lille Torv
5. Trappeanlæg ved Langes Magasin

Rådhusudvidelsen fik to nye haver
'Silke og Vadmel'. Formklippede
hestekastanier danner snart løvtag
over den lille parkeringsplads ved
rådhuset. Samme træart er brugt
som højt adskillende element mel¬
lem rådhus og boligbebyggelsen
Rådhusvænget vest herfor.

• Site plan
1. Town Hall Garden
2. Town Hall Courtyard
3. Car park
4. Space: Lille Torv.
5. Stone steps at Langes Magasin

The town hall extension is surround¬
ed by two gardens Home spun and
Silk. The foliage of clipped horse
chestnuts will soon roof the car

park. Same species of tree has been
used to separate town hall and the
Rådhusvænge flats.

Th.: Rådhushavens klippede taks¬
plantninger slynger sig mellem kir¬
sebærtræer. Om foråret dækker is¬
blå porcelænshyacinter græsfladen.
Modstående side: I rådhushaven
danner kirsebærtræer overstandere
for blomstrende oirkler af Lavendula

angustifolia Munstead, Caryopteris
clandonensis, Anaphallis triplinervis
og Anemone japonica Honorine
Jobert. Op ad murflader vokser pæ¬
ren Doyenne du Cornice. Porcelæns-
hyacinttæppet dækker også her
græsfladen om foråret.
Avnbøgen står på havens oprindeli¬
ge terrænniveau. Krokus i mørklilla
farver dækker den lille forhøjning
om foråret.
• Right: Clipped box wood hedges
wind between cherries. In spring,
ice blue hyacinths cover the grassy
plane.
Opposite page: In the town hall gar¬
den cherries stand tall above bloom¬

ing circles of Lavendula Angustifolia
Munstead, Caryopteris Clandonen¬
sis, Anaphallis Triplinervis, and Ane¬
mone japonica Honorine Jobert. The
pear Doyenne du Cornice grows on
walls. Hear too, the hyacinth carpet
covers the grass in spring.
This hornbeam stands on the

garden's original level. Dark purple
croci cover the tiny mound in spring.
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Haverne

Bymidtens haver er stort set alle offentlig tilgængeli¬
ge. De forbindes med stier, og der er indarbejdet et
oplevelsesforløb og en bevægelse gennem disse. Ha¬
verne er tænkt som lyse, lette og gæstfrie rum. Den
besøgende indfanges af rytme, linier og naturspil, et
oplevelsesforløb vi finder i den romantiske have. I
haverne bag torvet er flere ret forskelligartede have¬
rum, hver med sin funktion og sit udtryk, kompone¬
ret over hvert sit farvevalg.
Rådhushaverne kunne bære titlen Silke og Vadmel.

Der er en nordlig, kølig hvidblå have o.g en sydlig,
intens varmrød og rosa have — i begge tilfælde ud¬
trykt gennem blad-, bark- og blomsterfarver.
Taghaven ved Mønten kunne bære titlen Længsel.

Den ligger svævende over terrænet, spejler sig i him¬
melhvælvet og er åben og udsat.
I skitsebogen og på manifold bærer haverne titler

eller numre, angivet ud fra det sted, hvor de er op¬
stået. I haverne er vægten ved plantevalg gennem¬

gående lagt på en forårs^ og en eftersommeroplevelse.
I boligbebyggelsernes store, åbne haverum fremhæves
stiforløbene ved brug af planter, i lange forløb langs
slyngede hegnsformer som i Frederikssunds nordom¬
råde eller som diagonale pergolaer af formklippede
lindetræer, der skærer sig ind mellem kirsebærtræer¬
nes mere bløde grenværk.
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Tv. Boligbebyggelsen Rådhusvænget har 4 m høje buegange af
formklippede lindetræer.
Herunder: Formklippede fjeldribs med hanesporetjørn, Cratae¬
gus crus-galli, omkring boligbebyggelsen.
• Left: The Rådhusvænge housing complex has arched colo-
nades of up to 4 m clipped lime.
Below: Clipped Ribes Alpinum with Crataegus Crus-Galli sur¬
round the housing complex.

Bygherre: Frederikssund Kommune rn.fl.
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsted; medarbejdere på
Jernbanegade og Rosenvænget Hjørdis Sørensen og Karin
Dissing Nygaard.
Rådgivende Ingeniørfirma: Carl Bro Gruppen A/S.
Arkitektfirmaer: Mangor og NagelAIS (Langes Maga¬
sin, rådhus, KD og Unibanks nye bygninger); Starmose
& Isager K/S (Falkenborggården); DSBs Arkitektkontor
og Hauser Plads v. John Laursen (Frederikssund stati¬
on); Karsten Kirkegaard (PKA boligbebyggelse).
Kunstnerisk udsmykning. Peter Hentze (KD-porten);
Anita Jørgensen (Jernbanegade).
Fotos: Charlotte Skibsted.

Taghaven 'Længsel' ved Mønten og Tværstræde. Aflange
blomsterbede opdeler det perlestensbelagte opholdsareal.
• The roof garden 'Longing' by the Mønten and Tværstræde.
Oblong flower beds subsection an outdoor 'lounge'.
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Rådhusgården med blodbøg, Fagus sylvatica Atropurpurea, og
Prunus serrula.
• Town Hall garden with Fagus sylvatica Atropurpurea, and
Prunus serrula.

De udførte anlæg vedligeholdes omhyggeligt, og
det er mit indtryk, at borgerne har taget dem til sig.
Størst publikumsopbakning tror jeg nok, der yar ved
indvielse af den nye rundkørsel på Frederiksborgvej.
Tre nordiske venskabsbyer donerede hver en natur¬
sten til byen Frederikssund. Det er de mange funkti¬
oner og oplevelsers samspil med mange menneskers
virke, som tilfører haverummene sjæl og godt liv.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt maa, mdl med

tegnestue i Veksø

Landskab 6/95 135



Ved Bibliotekshaven
• Near the Library Garden

SAMTALE MED STADSGARTNER
CHARLOTTE KAMP
Roskilde Kommunes Parkafdeling

Roskilde, domkirkebyen ved bunden af Roskilde
fjord, ligger i et småkuperet landskab, der med stejle
klinter skråner ned mod fjorden. Roskilde er en af
Danmarks ældste byer, indtil 1400-tallet residensby
for kongen og den magtfulde Roskildebisp. I dag en
travl industri- og handelsby med 50.000 indbyggere
og center for forskning og undervisning.
I 1952 fik Roskilde Kommune sin første selvstæn¬

dige parkforvaltning med landskabsarkitekt Willy Sø¬
rensen som stadsgartner. Han var en kyndig fagmand
som efter afsluttende eksamen på Landbohøjskolen i
1942 arbejdede hos en af datidens dygtigste anlægs¬
gartnermestre, Niels Nørgaard i Hellerup og derefter
var ansat på C.Th. Sørensens tegnestue og i Køben¬
havns Kommunes Parkvæsen under stadsgartner Ja¬
cob Bergmans lederskab. Fra en beskeden start, hvor
Willy Sørensen som enemand på kontoret klarede
planlægning, projektering og administrative opgaver
samt på cykel passede tilsynet med den halve snes

medarbejdere i marken, opbyggede han i løbet af sine
30 år som stadsgartner i Roskilde en selvstændig og

velfungerende parkforvaltning. Som hans afløser ud¬
nævntes i 1982 forvaltningens daværende souschef,
landskabsarkitekt Charlotte Kamp.
Charlotte Kamp valgte efter at have rådført sig

med faderens ven - havearkitekt Ole Nørgård - at
blive havearkitekt. Charlotte Kamp startede som gart¬
nerelev på Vilvorde, fortsatte i Haveselskabets anlægs-
gartnerskole og bestod i 1962 i C.Th. Sørensens sid¬
ste år som professor Kunstakademiets arkitektskoles
prøve for havearkitekter. Uddannelse supplerede hun
i løbet af 70erne med enkeltfagseksaminer i kemi,
havebrugsbotanik, planteanvendelse og havekunstens
historie på Landbohøjskolen.
Efter otte års ansættelse på havearkitekt Arne Le¬

vins tegnestue startede hun for sig selv og arbejdede
som privatpraktiserende landskabsarkitekt, indtil an¬
tallet af projekteringsopgaver skrumpede ind, og hun
efter 12 års enegang savnede den daglige kontakt
med kolleger.
Mens den økonomiske stramning i begyndelsen af

80erne mærkedes på de private tegnestuer, var der i
samme periode et vist opsving i ansættelser i kommu¬
nerne. Charlotte Kamp arbejdede halvandet år i Bal¬
lerup Kommunes Parkvæsen, indtil hun i 1981 blev
ansat som souschef i Parkforvaltningen i Roskilde og
året efter udnævntes til stadsgartner efter Willy Sø-

Karen Permin

rensen. Da Charlotte Kamp blev stadsgartner, blev
hun som sin forgænger forvaltningschefmed direkte
reference til kommunaldirektøren, men ved den ad¬
ministrative strukturomlægning i kommunerne i
80erne skete der i Roskilde, som andre steder i lan¬

det, at parkforvaltningen ændrede status, og som

parkafdeling blev underlagt Teknisk Forvaltning med
reference til kommunens tekniske direktør samt til

fritids- og kulturudvalget, som er afdelingens resort¬

udvalg.

Var det en barsk omvæltning at andre arbejdsstedfra
privat tegnestue til en kommunalforvaltning?
-r I grunden ikke, men det var meget anderledes, og
især var opgavernes karakter væsensforskellig. Jeg hav¬
de ikke forestillet mig, at det administrative arbejde
var så omfattende. Min force er min faglige holdning.

V.V.n,„ «»}•/
aptld.v.nd
MUJ.ch.f

Byqnlnqelnap.
Byqnlnq.ln-
spoktvr

BypUnifd.
BypLnch.t

Organisationsdiagram for Teknisk Forvaltning
• Organisational diagram of Technical Division

Dertil kommer fornemmelse for politiske sammen¬

hænge, samt at jeg kan vurdere og prioritere i situati¬
onen og om nødvendigt indgå både faglige og økono¬
miske kompromiser.
Jeg er aldrig i tvivl om endemålet, helhedsbilledet;

det med planter som byggemateriale tager år at skabe.

Parkafdelingens mål — en gren enhed
For at sikre en overordnet grøn helhed i kommunen,
deltager parkafdelingen i al rådgivning, planlægning,
drift og entreprenørvirksomhed, der af faglige eller
praktiske årsager er relevante. Det betyder i praksis,
at afdelingen udover eget ansvarsområde, som omfat¬
ter parker, legepladser, stadion, idrætsanlæg, trænings¬
baner og Vigen camping, arbejder tæt sammen med
kommunens øvrige forvaltninger om alle typer af fri¬
arealforvaltning.
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Parkafdelingens opgaver er planlægning, byggesagsbe¬
handling, projektering, rådgivning og dertil knyttede
administrative opgaver samt anlægsvirksomhed og

drift. I forbindelse med driften af samtlige grønne

områder, der vedligeholdes af Parkafdelingen, udar¬
bejdes der løbende ændrede driftsmetoder. Sådanne
ændringer kræver omhyggelig information afmedar¬
bejdere i marken, et ansvarsområde som stadsgartne¬
ren eller landskabsarkitekterne er pålagt. Ved alle
grønne projekter, uanset om det gælder anlægs- eller
vedligeholdelsesarbejder, udfører Parkafdelingen det
overordnede faglige tilsyn.

Parkafdelingens organisationplan
Parkafdelingen i Roskilde har foruden stadsgartneren
ansat fem landskabsarkitekter, hvoraf en er souschef

og fire arbejder med planlægning, projektering og til¬
syn. På Gartnergården er ansat en driftsleder, en gart-

nerasssistent, en beregner, seks driftsformænd, en
kørselsleder, forskellige håndværkere samt en stadion¬
inspektør og diverse opsynsmænd. Om sommeren

arbejder 80, om vinteren 60 gartnere og specialarbej¬
dere i parkafdelingen.

onsplan er nogle rammer, man skal forholde sig til.
Langt vigtigere er samarbejdet med enkeltpersoner i
de afdelinger vi har interesser fælles med, eksempelvis
Byplanafdeling, Arkitektafdeling og Vej-og Anlægsaf¬
deling, samt at jeg og mine medarbejdere har hold¬
ninger og sjæl som andre planlæggere. Administrativt
har det været på tale, at vi som grøn afdeling skulle
flytte til en anden forvaltning. Det er en løsning jeg
nødig ser, fordi vi næppe i samme grad som under
Teknisk Forvaltning får indflydelse på, hvordan det

Bibliotekshaven i Roskilde fra 1970erne er en rosenhave.
• The library garden dating from the 1970s is a rose garden.

Har parkforvaltningens administrative omlægning svæk¬
ket kommunens parkpolitik og vanskeliggjort sammen¬
hæng mellem planlægning og drift?
- I og for sig har en organisationsplan som vores ikke
direkte indflydelse på den slags ting. En organisati-

UOSKII.DE BIBLOTEK
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grønnes interesser varetages, og derved formodentlig
ville miste den daglige kontakt med netop denne for¬
valtnings afdelinger og dygtige medarbejdere.

Erparkafdelingens nuværende placering sikret?
- Det har vi ingen garanti for. For et år siden reddede
vi os på målstregen, da man ville have vort faglige an¬

svarsområde opdelt. Men ved afstemningen i Byrådet
blev det afvist med 12 stemmer mod 10.

Parkafdelingen har tilsyneladende klaret atfastholdeplan¬
lægning, projektering, drift og anlæg under én og samme

hat. Kan du forestille dig, atparkafdelingen opdeles i en
ren planlægningsafdeling, og driften udliciteres?
- Vi taler meget om det i afdelingen og følger nøje,
hvad der sker i landets andre kommuner, og hvad
man taler om i politiske kredse. Enhver tænkelig situ¬
ation gennemanalyseres. Vi lever i en tid, hvor meget
kan ændres fra morgen til aften. Om det bliver lige
som før — eller lige så godt som før, men bare lidt
anderledes - den mulighed foreligger jo også, er ikke
til at sige, før man er kommet i gang med tingene.

Hvordan fungerer kontakten med de seks politiske ud¬
valg, som Parkafdelingen betjener?

Herover: Provstevænget.
Modstående side: Folkeparken med C.Th. Sørensens friluftstea¬
ter fra 1930rne, Parkafdelingens renoveringsplan til parken og

nyplantning.
• Above: Provstevænget.
Opposite page: Folkeparken and C.Th. Sørensen's open air
theatre from the 1930s, The Park Division's plan for renovating
the park, and new planting.

Byparken i Roskilde. Anlagt i landskabelig stil ca. 1916.
• Roskilde Bypark, a landscape park dating from c. 1916.
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— Til mit eget resortudvalg, som i gamle dage hed
Parkudvalget og senere omdøbtes til Fritids- og Kul¬
turudvalget, har jeg direkte reference, og som afde¬
lingschef i Teknisk Forvaltning er jeg blevet tilknyttet
Teknik- og Miljøudvalget.

Parkafdelingen har sit eget resortudvalg, men hvordan
samarbejder I med de øvrige kommunale udvalg.?
— Vi tager os af renoveringer og nyanlæg, hvis vi har
tid, og bruger i den udstrækning, der er behov for
det, konsulentbistand fra landskabsarkitektfirmaer.

Som entreprenører har vi indtil dato selv udført
arbejdet og sideløbende påtaget os vedligeholdelse af
friarealer omkring skoler og skoleidrætsanlæg ud fra
den betragtning, at ethvert kommunalt grønt områ¬
de, stort eller lille, er med til at markere byens grønne
identitet. Det er jo ikke ligegyldigt, hvad der bliver
gjort, og hvordan arbejdet gøres.

Hvordan ordnes det økonomiske mellemværende?
— Næsten alle institutioner og skoler far en rammebe¬
villing til friarealernes vedligeholdelse. Om de vil
bruge et privat anlægsgartnerfirma eller Parkafdelin¬
gen til at udføre arbejdet, står dem frit for. Prismæs¬
sigt er vores tilbudsmateriale nettopriser, fordi vi
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Vigen Strandpark ligger
med udsigt til byen over
Roskilde Fjord. Strandpar¬
ken med campingplads er
tegnet af C.Th. Sørensen i
1938. Beplantningen er
overvejende egelunde.
• View from Vigen Strand¬
park across the bay
towards the city. This
beach park with its camp¬
ing site was designed by
C.Th. Sørensen in 1938.
Oak predominates.
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internt i kommunen ikke må konkurrere på priser,
hvilket jeg finder uhensigtsmæssigt på længere sigt.
Der er ingen grund til at lægge skjul på, at jeg i årevis
har kæmpet for, at de opgaver, Parkafdelingen påtager
sig for andre udvalg, bør baseres på bruttopriser, så
enhver kan se, hvad varen reelt koster.

Hvis vi i fremtiden skal deltage i licitationer på lige
fod med anlægsgartnere og entreprenører, er der for
mit vedkommende ingen tvivl om beregningsmodel¬
len.

Hvornår sker det?
- Vi er faktisk godt i gang og snart klar med en EU-
licitation. Med landskabsarkitekt Søren Bjerregård
som konsulent vil vi med en pakkeløsning udlicitere
vedligeholdelse af seks parker i Roskilde. Efter præ¬

kvalifikationsrunden, er det tanken, at vores egen

gartnerafdeling afgiver tilbud på lige fod med fem
udvalgte firmaer, hvorefter konsulenten gennemreg¬

ner samtlige modtagne tilbud som vurderingsgrund¬
lag for Byrådets afgørelse.

Hvorfor vil Parkafdelingen deltage?
- Det vil vi af tre grunde. Først og fremmest for at
vise at vi er konkurrencedygtige på fagligt arbejde,
dernæst for at undgå afskedigelser af medarbejdere og

sidst, men ikke mindst for at bevare Parkafdelingen
som et samlet hele. En begrundelse, jeg mener er sær¬

deles relevant.
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Hvordan honoreres Parkafdelingens projekterings-, plan¬
lægnings- og rådgivningsarbejdefor de andre udvalg,
som trækkerpå jeres faglige ekspertice?
- Indtil videre er det gratis. Men en form for honore¬
ring kan måske komme på tale før eller senere.

Kommunerne har i mange år varet optaget afdriftsty¬
ringssystemer tilpleje affriarealer. Tror du detfortsatter
i samme spor, eller har du et andet budpå vægtningen
afdisse forhold i næste århundrede?
— Jeg tror, det er helt afgørende, at det budgetmæssigt
synliggøres, hvad vi foretager os. Sagt på en anden
måde, at politikerne i fremtiden kan se, hvad de får
for pengene og omvendt, hvad pengene bruges til.

Øverst. Kildemoseområdet.
Tv. Planen viser naturstier i Øst-

byen. Kildemosen ses tv., Tre¬
kroner Allé i syd. Roskilde Kom¬
mune startede i 1992 etablering
af rekreative stier i Østbyen for
at forbinde bydelens naturområ¬
der. På længere sigt vil natursti¬
erne danne et net i det åbne
land omkring Roskilde.
Herunder. Trekroner Allé.
• Above: The Kildemose area.

Left: This plan shows pathways
around Østbyen. Kildemosen
itself is to the left. Trekroner
avenue towards the south. Ros¬
kilde Council in 1992 began to
establish pathways round Øst¬
byen which would interconnect

its verdant areas. Green paths,
in the long run, will form an
open area net around Roskilde.
Below: Trekroner Allé.
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Hestetocvet i Roskilde.
Renoveret 1995 efter projekt af
landskabsarkitekt Birgitte Fink.
Modstående side: Algade reno¬
veres fra Hestetorvet til Stæn¬
dertorvet. Den nuværende

belægning ændres til granitbe¬
lægning med en smal asfaltba¬
ne. Tre steder udformes pladser
med særlige belægningsmøn-
stre i chaussésten og bor-
dursten.

Omlægningen af gågaden er
vist i Landskab 1994/7.
• Roskilde, Hestetorvet (Horse
Market). Renovated in 1995
from a project by landscape
architect Birgitte Fink.
Opposite page: Algade between
Hestetorvet and Stændertorvet
will be renovated. The existing
paving will be changed to gran¬
ite with narrow asphalt areas.
Three recesses will be paved
with set and border stones.
The renovation of pedestrian
precinct was shown in
Landskab 1994/7.

Det betyder, at den nuværende budgetlægning er

utilstrækkelig, og at vi fremover skal prissætte alt
hvad vi laver, ikke nødvendigvis med henblik på en

udlicitering, men som en kvalitetsprissætning, så det
politiske system kan se og forstå, hvad kvalitetsarbej¬
de virkelig koster i kroner og ører.

Kunne du forestille dig at Kommunernes Landsforening
udarbejder et prissystem, der omfatter alle landets kom¬
muner?

- Det kan jeg ikke forestille mig, at de kan slippe
godt fra. For det første varierer timelønnen fra lands¬
del-til landsdel, og for det andet er driftsplaner og
effektivitet forskellig fra kommune til kommune.
Selvfølgelig kan KL fastsætte en ensartet timeløn,
men de kan hyerken fastlægge effektivitet eller kvali¬
tet på arbejdet.
Men at gøre ydelser og pris på ydelser synlige må

være vejen frem for parkafdelingerne, som er de sva¬

geste led i det kommunale system. En svaghed der i
høj grad skyldes et manglende lovgrundlag at binde
vort arbejde op på.

Savner du da et lovgivningsmæssigt regelsæt?
— Både ja og nej. Slående argumenter er jo ikke vejen
frem. Omvendt ændrer følelsesmæssige udlægninger
ikke en brik. Vi må finde andre metoder, at sælge vo¬
res varer på. Problemet er bare, at resultatet af vore be¬
stræbelser først kan ses 20 år senere, skønt det i an-

lægsfasen har kostet blod, sved og tårer at gennemføre.

Kommunen som arbejdsplads
Det siges at interessen for de kommunale landskabsarki¬
tektstillinger erfor nedadgående. Har det nogetpå sig?
- Det kan jeg ikke forstå. Det må i givet fald skyldes
manglende viden om de faglige udfordringer, der lig¬
ger i kommunal regi eller også være, fordi de unge

mener, der er større prestige at hente andre steder
eventuelt ved opgaveløsninger i det åbne land.
I den sammenhæng vil jeg gerne advare mine kol¬

leger mod kun at ville beskæftige sig med ganske
bestemte opgaver. Landskabsarkitekter må ind alle de
steder, hvor man kan gøre sig fagligt gældende. Jo
mere indflydelse på tværs af faggrænser vi kan fa, des
bedre.
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Den manglende interesse for de kommunale land¬
skabsarkitektstillinger blandt unge er et ukendt be¬
greb i Roskilde, hvor der på kontoret er ansat fem
landskabsarkitekter, hvis interesse for faget og ar¬

bejdspladsen, jeg ikke er i tvivl om. De er utrolig vel¬
fungerende. Er kreative og sikre designere med et
stort plantekendskab og solid viden om jordbunds¬
forhold og jordstruktur.

Bruger I konsulenthjalp tilprojektering?
- Jeg synes, en blanding af 'gøre det selv' og hjælp fra
fagkonsulenter er en god cocktail. Enhver afdeling
har behov for friske input, ellers går verden i stå.
Charlotte Skibsted har i et frugtbart samarbejde ikke
blot med os, men med Vej- og Anlægsafdelingen
lavet busstationen i Jernbanegade. Det var et samar¬
bejde, der for Parkafdelingen betød, at vi efterfølgen¬
de blev pålagt at projektere og designe hele gågaden,
og for det sammen med Vejafdelingen i 1994 modtog
Brolæggerprisen.

Hvad er dine erfaringer med landskabsarkitektens styrke
iforhold til kommunens medteknikere?
— Nu tror du selvfølgelig straks, at jeg prioriterer
deres biologiske viden og kendskab til jord og planter
højst. Men for mig er landskabsarkitekters viden om

disse ting lige så selvfølgelige, som kendskab til brug
af blyant, regnemaskine og computer. Det, det hand¬
ler om, er vores fantasi og evne til at skabe rum ved
hjælp af planter, jord og belægningsmaterialer. Arki¬

tekter og ingeniører kan mange ting, men de kan for
eksempel ikke klare terrænarbejde, så det bliver en
skulpturel oplevelse. Det kan landskabsarkitekter.

Byens parker
- Parkafdelingen skal i løbet af 1995 i gang med at

anlægge en ny park, Margrethehåbsparken, der ligger
mellem Roskilde og Svogerslev. Det er et område
hvor der de senere år er sket en voldsom stigning i
boligbyggeriet. Parken skal etableres i et eksisterende
friareal med en naturlig overgang til det åbne land.
Fællesarealerne, som kommunen for år tilbage for¬
pligtede sig til at udlægge som park, beror på en

gammel aftale, da kommunen solgte jord til forskelli¬
ge boligselskaber. Men vejen fra forpligtelse til ud¬
førelse er ofte drøj og lang. For Parkafdelingen har
det taget fire år at få bevillingen på omkring 2,9 mil¬
lioner igennem.

I øvrigt har en gruppe beboere i projekteringsfasen
taget aktivt del i planlægningen og sammen med os

forelagt det endelige projekt på et stort beboermøde.
Da projektet var vedtaget i udvalget, arrangerede vi et
pressemøde og afleverede til dette formål specielt ud¬
arbejdet projektmateriale til offentliggørelse i lokal¬
pressen.

Er Rio-konferencens intentioner om det nære miljø, om
medbestemmelse og om at tanke globalt og handle lokalt
Ledesnor i arbejdet med Margrethehåbsparken?
- Hverken mit politiske udvalg eller medarbejderne i
Parkafdelingen har arbejdet bevidst ud fra den tanke¬
gang. Men det udelukker jo ikke, at vi uden de store
ord til daglig arbejder efter de selvsamme faglige og

demokratiske principper, som FN-konferencens
handlingsprogram omhandler, nemlig at tage ud¬
gangspunkt i nærmiljøet og den enkelte borgers
handlingsmulighed.

Har Roskilde parkerfra forskellige tidsepoker ligesom
mange andre provinsbyer?
— Byparken, der ligger mellem Roskilde fjord og

Domkirken, er efter engelsk forbillede anlagt i 1916.
Den har sommerrestaurant, skærmede siddepladser
og en rummelig legeplads for de mindste. Det er en
velbesøgt park, hvor den årlige sommerunderhold¬
ning finder sted. Syv tirsdage samt Skt. Hans aften er

der i denne dejlige park gennemsnitlig samlet 4-6000
mennesker, som i al fredsommelighed nyder musik,
venskaber og medbragte bajere.
Udover Byparken har Roskilde en Folkepark pro¬

jekteret af C.Th. Sørensen sidst i trediverne. Parken
indeholder blandt meget andet en smukt placeret fri-
luftscene, der danner rammen om de kommunale
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musik- og teaterarrangementer, som afvikles i som¬
merens løb.

Et forholdsvis nyt anlæg i byen er rosenhaven ved
Roskilde bibliotek. Kranset af ask er det en fredelig
oase, der vender ryggen til gågadens pulserende liv.

På det fredede areal Provstevænget, der ligger mel¬
lem Domkirken og Byparken, og hvor museumsfolk
stadig graver efter en gammel Middelalderby, har

Helhedsplan. Margrethehåbs-
parken mellem Roskilde og Svo¬
gerslev anlægges i 1995.
Parken skal etableres i et eksi¬
sterende friareal med en natur¬

lig overgang til det åbne land.
•Overall plan. Margrethehåbs-
parken between Roskilde and
Svogerslev will be established
in 1995. The park is situated in
an existing green area opening
into farmland.

Parkafdelingen sin legeplads. På grund af fredningen
må vi hverken pløje eller dybharve, ikke så græs eller
plante træer og buske, men er samtidig overfor dom¬
sognet forpligtet til omkostningsfrit at vedligeholde
arealet. Derfor sår vi i stedet enårige afgrøder, for¬
skellige år for år: korn, valmuer, hør, solsikke. Helt
rent kan det aldrig blive, dertil ligger der i jorden for
meget uspiret frø, som uafhængig af nysåning blom¬
strer, når klimaet er optimalt.
Det er en oplevelse, når man en sommerdag kom¬

mer gående gennem Smøgen ved Domkirken og

pludselig ser den blomstrende mark og den blånende
fjord i det fjerne.

Parkafdelingen er medansvarligfor byens parkunder¬
holdning. Er I også er involveret i planlægningen afRos¬
kilde-festivalen?
- I starten, altså for 25 år siden, klarede vi vedlige¬
holdelsen af Dyrskuepladsen, hvor festivalen afvikles,
mens Byrådskontoret administrerede udlejning, ind¬
gåelse af kontrakter, afleveringsforretninger etc. Sådan
kørte det, indtil den administrative del af opgaven
havnede hos teknisk direktør, som lynhurtigt ekspe¬
derede den videre til Parkafdelingen, der udover ved¬
ligeholdelse administrerer til opover begge ører. Et
kæmpearbejde, som rigtignok også giver andre boller
på suppen, når vi på mange niveauer samarbejder
med så forskellige foretagender som Fællesdyrskuet,
Roskilde festivalen, Kræmmermarkedet, Cirkus Ben¬

neweis, Amerikanerbil-udstillere og mange andre.
Selve planlægningen af Roskilde festivalen, som i år

havde 90.000 deltagere fra nær og fjern, er vi kun
involveret i, når det vedrører anvendelsen af Dyrskue¬
pladsen. Men det siger sig selv, at vi derigennem får
nogle spændende opgaver og mange både gode og

usædvanlige oplevelser.
Men problemløst er det selvfølgelig ikke altid. I

regnsommeren i 1991 tog deltagerne i Roskilde festi¬
valen bad i vandpytterne, og soveposerne sejlede i tel¬
tene, intet var tørt. Med ca 70.000 deltagere kan du
måske forestille dig, hvordan det hele tog sig ud, når
pladsen, som oprindelig var gammel landbrugsjord,
ikke var afvandet efter det nye behov. Festivalen pres¬
sede på for at få den side af sagen i orden, og i løbet
af en uge fik Parkafdelingen bevilget 11 millioner
kroner til kloakering af hele arealet. Arbejdet blev
udført af Hedeselskabet, og foråret efter var pladsen
brugbar.

t

Kommende opgaver

Hvordan tilgodeses grøn planlægning ved Kommune¬
planrevision 95?
— Det er Byrådets ønske, at den grønne planlægning
skal have større vægt i den samlede kommunale plan¬
lægning. Parkafdelingen har derfor udarbejdet en
grøn plan for 'Det åbne land og den grønne by'.
Hensigten er at sikre sammenhæng mellem region¬
planens retningslinjer for naturforvaltning, vores egen

'Grøn ring plan', som danner grundlag for grænse¬
områdernes rekreative tilbud mellem by og landskab-
og kommunens parkpolitiske visioner.
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Vikingeskibsmuseet og havneområdet skal udbygges. Får
Parkafdelingen medindflydelse på friarealernes udnyttel¬
se?

- I øjeblikket er det helt uafklaret, hvad der skal ske.
Men skal friarealerne ved havnen sammenføjes med
Byparkens grønne massiv, hvad meget tyder på, vil
det være oplagt at inddrage Parkafdelingen.

Roskilde skal i 1998fejre byens 1000 års jubilæum.
Hvordan indgår Parkafdelingen i planlægningen?
- Indtil videre har vi udarbejdet et idékatolog med en

halv snes forslag, som selvfølgelig skal gennemtygges,
før der kan blive tale om konkrete projekter. Men lad
mig alligevel åbenbare nogle af vores ideer.
Indfaldsvejene til Roskilde, ti i tal, skal gerne møde

byen på en mere charmerende måde. Med markante
landskabelige virkemidler mener vi at kunne gøre

mødet med byens 'front' til en positiv grøn oplevelse.
Sporene efter Roskildes mange klostre og kloster¬

haver kan ses overalt i byen, hvor planterne vokser
som ukrudt i vejrabatter, under hække og udyrkede

arealer. Klosterplanterne foreslås samlet i en nutidig
klosterhave i bymidten.
Roskildes kirkeruiner, som i dag delvis er skjult af

græs og skvalderkål, kan ved et simpelt indgreb tyde¬
liggøres ved hjælp af grus og stenmel.
Bronzealderhøjene, der ligger omkring Roskilde,

var i forne tider dækket af græs. I dag er store dele til¬
groet med buske og træer. Derfor er det tanken, at
kratbevoksningen ryddes, så gravhøjenes historiske og

landskabelige betydning genopdages
Og som en særlig fødselsdagshilsen fra vor egen tid

opstilles forskellige steder i byen 100 rosenskulpturer
formet af slyngroser på mandshøje espalierer af sort
jern. Og når sommeren er ovre bliver de grundstam¬
men' i en nyanlagt rosenhave - 1000-års haven.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

Grøn ring plan. Visionen om sam¬
menhæng i Roskildes bynære land¬
skab ligger til grund for en lang
række naturprojekter.
• Green Ring Plan. Behind a major
series of projects lies the idea of
landscape coherence near urban
Roskilde.

Y-rf Roskilde F|ord ■■■■■/' i

r Stiforløb ved biblioteket bag Algade.
• Stretch of pathway near the
library behind Algade.
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BOGOMTALE

Kyrkogårdens meditativa rum

Inger Berglund: Kyrkogårdens meditativa rum. Verbum
forlag AB, Box 15169, 104 65 Stockholm. ISBN 91-
526-2169-3. 96 s., ill. 410 kr. fra svensk norsk bogim¬
port.

Kyrkogårdens meditativa rum er en fin lille bog om

kirkegårdens udformning og sammenhængen med
sorgarbejde, følelser og tanker hos de besøgende.

delunden, også om vinteren. Det føles bedst med en

frodig, grøn, blød bund, med afvekslende sol og skyg¬
ge; om vinteren med urørt, hvid sne. Der må være en

åndelig tyngde, en mystisk dimension, som skiller
rummet fra en almindelig park. Der er taget nogle få
eksempler og fotos med fra danske kirkegårde for at
vise svenskerne, hvordan man også kan gøre.

Det er ganske andre aspekter af kirkegårdsplanlæg-
ningen, som forfatteren tager op, end den mekaniske
udlægning af rækker af gravsteder ryg mod ryg. Selv
om bogen handler om svenske forhold, og specielt
om urnefællesplæner, så giver den meget stof til efter¬
tanke og inspiration hos os, der til daglig arbejder
med kirkegårde. Der er mange typiske citater fra in¬
terviews og gode fotos. De mere firkantede formule¬
ringer og råd kan man springe over, men adskillige
væsentlige observationer i analyser og kommentarer
gør bogen meget anvendelig i mange kirkegårdssam-
menhænge. Og så er den i pænt layout, tryk og ind¬
binding. Bogen er en af flere væsentlige, nye svenske
bøger om kirkegårde. I 1992 udkom Kyrkogårdens
grona kulturarv og i 1991 Kyrkogårdens form och
miljo, der også begge er inspirerende i tekst, tegnin¬
ger og fotos.

Landskabsarkitekt Inger Berglund har blandt andet
iagttaget og interviewet besøgende på forskellige
svenske kirkegårde, i storby, provinsby, stationsby og
landsby. Hun har lavet interviews i en snes mindelun¬
de, bearbejdet sine sociologiske undersøgelser og sam¬

menholdt resultaterne med en arkitektonisk analyse
afmindelundene.

Bogen giver en detaljeret gennemgang afmange
emner i undersøgelsen, med en blanding af analyse,
kommentarer og citater fra interviews. Emnerne er

f.eks.: tanker om gravsted, gravskik og begravelse,
den besøgendes reaktioner på kirkegårdsmiljøet, kir¬
kegårdens symboler og deres brug, det meditative
rums planlægning og udformning samt kirkegårdens
fremtidige udvikling.
Der udledes 10 gode råd tillandskabsarkitekter om

udformning af mindelunde eller fællesplæner, bl.a.
disse: Der skal være roligt og tyst, man skal kunne
fornemme naturen. Tryghed og uforstyrrethed er vig¬
tig, men uden fornemmelse af at være indelukket. En
udsigt over landskabet kan føles livgivende. Store so¬

litære løvtræer giver karakter og stemning over min-

Stedets ånd

Knud W. Jensen: Stedets ånd, Gyldendal 1994. 267s.,
ill. 298 kr.

'Stedets ånd er som en tredje kultur', den skabes sta¬

dig, opstår i små og store sammenhænge, hvor men¬
nesker har fornemmelse for deres omgivelser. Den
kan også forringes eller udslettes. Tag vare på genius
loci, I arkitekter, planlæggere, politikere og bygherrer.
Den er værd at respektere, hvor den findes, men især
væsentlig at skabe på ny.' Således afslutter forfatteren
kapitlet om stedets ånd, i bogen af samme navn. En
løftet pegefinger, som bogen i øvrigt ikke bærer præg

af. Værket er en kombination af biografi, rejsebeskri¬
velser og tanker omkring arkitektur.
I den biografiske del portrætteres blandt andet bog¬

samleren, forfatterens far og kunstnere som Picasso
og Alberto Giacometti. Rejsebeskrivelserne byder på
kærlige kommentarer til rejseledsagersker, eksempel¬
vis Karen Blixen, som forfatteren foretog en rejse
med til Grækenland i 1954, hvor Blixens geni og
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talent som historiefortæller beskrives. Ingen er sikkert
i tvivl om, at Knud W. Jensen har haft et oplevelses¬
rigt liv med såvel kendte som ukendte personligheder.
At han er kunstens mand er nok ingen nyhed, men
hans vid og interesse for litteraturens verden står også
klart i bogen. Al verdens forfattere citeres undervejs.
Blandt andet i forbindelse med en køretur i de syds¬
panske bjerge, hvor Lorcas sigøjnerballade mindes:
'Grøn, hvor jeg elsker dig, grøn. Grøn vind. Grønne
grene. Skibet på havet og hesten på bjerget.' Stem¬
ninger udtrykt i poesi, der passer til lejligheden.
Knud W. Jensens kærlighed til kunst, både den bil¬

ledlige, skulpturelle og litterære er smittende, og man

opsluges konstant under læsningen af hans bog.
Som Louisianas grundlægger indeholder bogen

også beskrivelser af forskellige kunstmuseer i verden,
set med arkitektoniske og funktionelle øjne. Og må¬
ske mest med en museumsdirektørs øjne, der søger at
definere ideelle rammer for såvel nutidig som ældre
kunst. Et indlysende og dog lærerigt kapitel.
Gennem bogens forløb kommenteres samfundsud¬

viklingen, menneskelige relationer og ikke mindst op¬
levelser, hvor kunst, arkitektur og landskab forener
sig til en helhed, og hvor menneskelige tiltag og land¬
skabet udmunder i ét og 'stedets ånd' opstår og un¬

derstreges.
Set med landskabsarkitektoniske øjne står afsnittet

om 'Stedets ånd' meget stærkt og med absolut rele¬
vans i en tid, hvor der søges særegenhed, identitet og
nærhed i mange projekter.
'Overalt i verden præger mennesker deres omgivel¬

ser, markerer sig på særlige steder, og vi fornemmer
umiddeltbart deres intentioner. Der er utallige, for¬
skelligartede, om end beslægtede eksempler på genius
loci.' Oh, Akropolis, Fontana di Trevi, Alhambra, vi
ses inden længe igen, takket være Knud W. Jensens
maleriske, forførende og trods alt meget jordnære be¬
skrivelser af steder, vi drømmer om, håber på at kun¬
ne efterligne. Steder næsten alle bliver både rørt og
berørt af.

Karen Sejr

Den fantastiske virkelighed — i haven
Marie-Louise Paludan: Jord under neglene — ogfred i
sjælen. Samleren, 1995. 207 s. Vignetter afPalle Pio.
198 kr.

'Jord under neglene' er en inspirerende havebog helt
uden distraherende (og forherligende ) skønfotografi¬
er, som journalist og boganmelder ved Weekend avi¬
sen Marie-Louise Paludan har udgivet hos Samleren.
Inspirerende, fordi fantasien gennemsyrer hele bo¬

gen, og hvad skulle vi som planlæggere af det grønne
gøre uden fantasien til at forestille sig, hvordan plan¬
ter tager sig ud, sammen og hver for sig, i den store

sammenhæng som i den lille. For naturligvis - betror
forfatteren os ved bogens slutning - har hun ikke
selv, i egen have, alle de blomster, der skrives om; men
'i sin have er man jo på alle årstider omgivet ikke ba¬
re af de synlige og rent fysisk tilstedeværende vækster,
men også af en hærskare af fantomblomster, som man
ser for sit indre øje og snuser til med en imaginær
næse.'

Marie-Louise Paludans indre øje og imaginære næ¬

se ledsages med en utrolig stor og velfunderet viden
om og kendskab til dels stauder og sommerblomster,
dels løgplanter og liljer, græsser, bregner og buske og

ikke mindst træer, til deres vækstkrav, deres former og
farver inklusiv en minutiøs skelnen mellem højder,
farvenuancer og blomstringstider de forskellige arter

og sorter imellem.
Det gør, at bogen netop kan bruges som opslags¬

bog med henblik på plantesammensætninger ud fra
bestemte idéoplæg.
Og hvad er en havebog uden et godt og fyldigt in¬

deks? Her er et, men husk at læse bogen først fra ja¬
nuar og året ud. Her er nemlig mange praktiske råd
at hente (selv om vinterdækningsforslagene godt kan
give mareridtsforestillinger om en vinterlig monster¬
have).

Endelig er Marie-Louise Paludan litteraturhistori¬
ker, hvilket sammen med den journalistiske pen bi¬
bringer plantebeskrivelserne et poetisk vingesus. Såle¬
des indføres vi i Ritornelblomsterne, der jo er de
blomster, som Emil Aarestrup skrev ritorneller om,
såsom Blomst afAben (Mimulus) og Fingerbølstæn¬
gel (Digitalis).
At bogens indhold delvis er et sammendrag af de

ugentlige haveartikler i avisen, gør bestemt ikke læs¬
ningen til en mindre fornøjelse. Palle Pio har for
hver måned tegnet en sigende vignet, som sammen

med Anna Sybergs roser på omslaget illustrerer bo¬
gens både jordnære og poetiske indhold.
AstridJørgensen

JUNI
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GIS in Local Authority Planning, p. 121
Peter Gøtterup
The article describes thoughts on how to
use GIS, and the present experience con¬
cerning the shaping and adaptation of such
a system in Græsted-Gilleleje, a much fre¬
quented summer resort in Northern Zea¬
land. The administration covers 13,419
hectares; it is a community of close to
19,000 inhabitants but more than twice as

many during summer. The council in 1994
decided to introduce a GIS system. Their
main purpose, as in other areas, was better
to administer maps of the area including
technical ones and the matricular sector.
The council for a number of years had had
digital maps made, but used them tradi¬
tionally, on paper. So another reason for
introducing GIS was to make better use of
existing data. Attempts have been made to
integrate the GIS system into other compu¬
terised local data.
The introduction of GIS in local govern¬

ment is no different from the introduction
of other types of new information technol¬
ogy. One major task is to update and main¬
tain databases. The construction and re¬

sumption of data is a much advanced
undertaking, and actual productive use a
late phase. Græsted-Gilleleje has appointed
temporary staff whose only job is to prepare
all data for use in computer programs.

Spaces in Frederikssund, p. 124
Charlotte Skibsted
Frederikssund is a naturally green town
wedged between valleys and meadows and
benefiting from its position facing Roskilde
gulf. The landscape is welcoming but also
wild, free of stale idiom and nostalgia. In
1982 my practice received its first major
assignments with subsequent studies of its
form, the town as a function and a concept.
I realised that Frederikssund is ripe with
dreams, light and smells, love and enchant¬
ment. With this vision we began the outlin¬
ing of its space, first the area surrounding
the town hall and the market square, then a
school, the indoor market, and some large
estates in downtown Frederikssund; in the
late 1980s, the railway station and bus ter¬
minal were added, Jernbanegade trans¬
formed into a pedestrian precinct, the Møn¬
ten with the vicarage and adjacent estates
were done, and, recently, planting along the
ring road and large estates in the northern
part of town was completed.
The avenue, quickset hedges and groves

are familiar and distinct elements in land¬

scape design. In Frederikssund, the hedge
has become an urban feature, being Used
around the metropolitan railway, where
long close rows of laburnum on both sides
of the track connect town and country.
Hedges, either straight or curved, create
spaces around large estates in the northern
part of town. The grove is in evidence in
several car parks and in the park surround¬
ing the town hall. In other sites there are
clearings where light is used to offset the
garden space around estates, eg in the town

hall gardens and in the roof garden at the
Mønten.
The space inside this particular town is

full of contradiction: one becomes mindful
of reminiscence, of numerous fragments
and invisible layers. Improvement, there¬
fore, must simplify, indeed clarify, with
such breadth that future, yet unknown
needs may yet be incorporated. For paving
we chose a square concrete slab with a gran¬
ite inlay, which wear and tear will serve to
offset,plus granite sett, old as well as new
stones, Swedish as well as Danish types. To
this we added special elements, also in
granite; they were laid before entrances and
used as stepping stones, stone steps, and
liners. Toe walls are made of boulders. The
overall impression is simple, having calm
outlines based on paviour's traditions and
free of unnecessary ornament. There are
few trees in streets and open spaces; several
sites are adorned with sculpture or other
objets d'art.

Gardens inside the heart of town are

largely public. A path connects them,
sequence and motion having been incorpo¬
rated. These gardens are meant to be ethe¬
real, illuminated, and welcoming. We have
made gardens behind the main square
diverse, each having its peculiar function
and expression, each presenting a selection
of colours. The town hall gardens might
bear the name ofHomespun and Silk.
There is a northern, cool, blue-and-white
garden and a southern, intensely red-and-
pink one — in both cases expressed in co¬
lour: leaves, bark, and flowers. The Mønten
roof garden, high above the ground, reflect¬
ing itself in the sky, open and exposed,
might bear the name of Longing.

A Conversation with Charlotte Kamp,
Director of Roskilde Parks, p. 136
Karen Permin

Roskilde, the city ringing the head of the
Roskilde gulf, is set in an undulating land¬
scape sloping towards the gulfwith steep
cliffs. Roskilde is one of the oldest Danish
towns, until the 15th century the seat of
royalty and the powerful, then Catholic,
Roskilde bishop. Today a busy industrial
and commercial town boasting 50,000
inhabitants and a couple of institutions
devoted to study and research. Roskilde in
1952 set up its own park division with Wil¬
ly Sørensen as park director. In 1982 his
deputy, Charlotte Kamp, replaced him.
Like her predecessor, she became head of a
division referring directly to the director of
municipal affairs, but conditions changed
during the 1980: she now refers to the
Technical Director and to the Committee
for Culture and Leisure.

Park Division officials partake in all advi¬
sory activity and in all relevant planning
and maintenance. This means that besides
their own resort, ie parks, playgrounds, the
stadium and other sports grounds, and
camping grounds, they collaborate with
other divisions on open area maintenance
in a wide sense. The Roskilde Park Divi¬

sion, besides its director, employs five land¬
scape architects, one ofwhom is deputy
director.
The park division is in charge of renova¬

tion and of the making of new open spaces,
and also consults landscape architects in
private practice. The division, realising that
each communal space, large or small, is a
component in the city's green identity, has
helped to maintain the open areas sur¬
rounding schools and school sports facil¬
ities. The park division designed the central
pedestrian precinct, and with the Roads
Division in 1994 was awarded the national
Paviour's Award.
The Park Division in 1995 has been

planning and designing a new park called
Margrethehåbsparken. This particular area
in recent years has been vastly expanding.
The park will be created within an existing
space naturally transiting into the open. A
group of residents have played a part in
planning, and with the Division presented
the project to a large number of residents at
a meeting.

Roskilde, like many provincial towns and
cities, has parks dating from many eras.
The City Park, Byparken, wedged between
the gulf and the Cathedral, based on Eng¬
lish models, was created in 1916. Roskilde
also has a People's Park projected by C.Th.
Sørensen in the late 1930s. This park,
among other interesting features, holds an
outdoor stage in a beautifully setting.
A rose garden by the library is a relatively

new endeavour. Ringed by ash, this is a
peaceful oasis turning its back to the city's
pulse, the pedestrian precinct.
In the listed space called Provstevænget

between the Cathedral and Byparken there
is excavationgoing on, the search for a med¬
iaeval town, so no plowing or harrowing is
permitted, nor is sowing of grass or plant¬
ing of trees and bushes. So one-year crops
are sown, different ones every year: grain,
poppy, flax, sunflower.
When Danish municipal plans for 1995

and onwards are revised, the Roskilde
council wishes environmental planning to
be weighted better, relative to overall plan¬
ning. The Park Division, therefore, has pro¬
duced a Green Plan entitled 'Open land
•and green city'. Their aim is to ensure that
regional plans for maintenance and ste¬
wardship cohere with the city's own Green
Ring Plan.
Ellen Miriam Pedersen
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LANDSKABSARKITEKT

Til vor landskabsarkitektafdeling søger vi en land¬
skabsarkitekt til ansættelse senest den 1. januer 1996.

Dine faglige kvalifikationer:
• Vi forventer, at du har taget afgang fra en af statens
arkitektskoler eller KVL.

• Vi forventer, at du har erfaring med brugen af
Auto-CAD eller LAND-CAD.

• Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner.
• Vi forventer, at du kan præstere et højt arkitek¬
tonisk kvalificeret arbejde - også under tidspres.

Dine personlige kvalifikationer:
• Tolerance, samarbejdsevne, målrettethed, initiativ og
selvstændighed.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til land¬
skabsarkitekt Pirkko Faaborg på tlf. 8619 5311.
Arbejdsplads vil være nedennævnte adresse.
Skriftlig ansøgning sendes til:

Arkitektfirmaet C F. Møllers Tegnestue
Kriegersvej 31
8000 Århus C
Mrk. Ansøgning/Landskabsarkitekt.

Kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift
(genopslag)

Hvervet som kirkegårdskonsulent er ledigt og ønskes besat snarest
muligt med en landskabsarkitekt eller lignende med erfaring fra og
særlig interesse for kirkegårdsanlæg og kirkers omgivelser.

Hvervet omfatter rådgivning overfor stiftets menighedsråd, provsti¬
udvalg, stiftsøvrigheden og Kirkeministeriet om udvidelse og nyan-
læggelse af kirkegårde, opførelse af bygninger på kirkegårde og
ændringer af eksisterende kirkegårdsanlæg.

Kirkeministeriet har den 23. februar 1989 fastsat en Instruks for kirke¬
konsulenternes abejde. Det fremgår blandt andet heraf, at konsulen¬
ten ikke må påtage sig projekteringsopgaver vedrørende stiftets kirke¬
gårde med mindre Kirkeministeriet undtagelsesvis godkender dette.

Vederlaget udgør for tiden 350 kr. pr. sag. Deltager kirkegårdskonsulen-
ten i et møde efter stiftsøvrighedens anmodning betales der dog efter
medgået tid f.t. med kr. 540,00 pr. time.
Kørsel godtgøres efter statens regler for tiden med 2,27 kr. pr. km.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos fuldmægtig Margrethe Wind
eller kontorchefBodil Jakobsen, Haderslev Stift, telefon 74 52 20 25.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeeriet og indsendes til
Haderslev Stift, postbox 295, Ribe Landevej 37,6100 Haderslev.
Ansøgningsfristen udløber fredag den 1. december 1995 kl. 9,00.

Haderslev stift er den overordnede kirkeligeforvaltning som omfatter den østlige
delafSyd-og Sønderjylland. Stiftet omfatter Sønderborg Aabenraa, Haderslev, •
Vojens-Christiansfeld, Kolding Fredericia, Vejle og Hedenstedprovstier.

Resultat af konkurrence om cen¬

ter i Roskilde Havn
Vinder af arkitektkonkurrencen om

udformning af maritimt aktivitets¬
center, vandrerhjem, restaurant mv.
blev arkitektfirmaet Johansen og
Partnere i samarbejde med Vilhelm
Lauritzen A/S.
Projektet, der indgår i en samlet for¬
nyelse og udbygning af området ved
Vikingeskibshallen, blev udpeget
som det bedste blandt 5 forslag. De
øvrige deltagere i konkurrencen var:
Arkos Arkitekter, Arkitektfirmaet
Kjær & Richter, Henning Larsens Teg¬
nestue og Tegnestuen Vandkunsten.
Projektets hovedelementer: Vikinge-
skibshallens administration, restau¬
rant, maritimt aktivitetscenter og
vandrerhjem grupperer sig som byg¬
ningskroppe, der er indbyrdes for¬
bundne som perler på en snor og
med en overdækket arkade.

Anlægget karakteriseres ved en

langstrakt, præcis formet halvø, på
hvis bredder de nye bygninger pla¬
ceres. Der anvendes forskellige ma¬
terialer til bygningerne: stål, beton
og cedertræ. Det samlede anlæg
danner en bevidst kontrast til de tra¬

ditionelle huse i havnens nære

omgivelser, men de enkelte bygnin¬
ger tilpasser sig i størrelsen. Byg¬
ningsmassens enkelte legemer
opbrydes til en skala, der ikke øver
pression mod det eksisterende.
I de to arkitektfirmaer, der står bag
vinderprojektet, har projektgruppen
bestået af arkitekter MAA Torsten
Læssøe Stephensen og Anette Dy-
ring Naalund. Ansvarlige indehavere
er arkitekt MAA Niels Henning Jo¬
hansen og arkitekt MAA Christian
Holm. Der er udarbejdet en helheds¬
plan, og havneområdets fremtid er i
hovedtræk lagt fast i kommunepla¬
nen. Vinderprojektet tilpasses og
bearbejdes og vil så danne grundlag
for den lokalplan, som bliver 'sidste
brik i puslespillet'.
Roskilde Kommune og Vikingeskibs-
hallen står i fællesskab for den
samlede fornyelse af havneområdet.
Heri indgår også museumsøen, hvor
blandt andet Vikingeskibshallens bå¬
debyggeri, formidling og turistsej¬
ladser skal samles. Museumsøen
bliver hovedattraktion i det nye hav¬
neområde. Arkitekter er Hou og
partnere aps og landskabsarkitekt
Jeppe Aagaard Andersen.
Hele projektet kommer til at koste
cirka 110 mio. kr., som finansieres
gennem bidrag fra Arbejdsmarke¬
dets Feriefond, Velux Fonden af
1981, Kulturministeriet, Roskilde
Amt og Roskilde Kommune.

Spørgsmål om byen parker
Hvor tit besøger du byens parker og

grønne områder? Hvor vigtigt er det
for dig, at du kan spille fodbold?
Klatre i træer? Plukke blomster? Ikke
kan høre trafikken? Er der så langt
til den nærmeste park, at du ikke
bruger den? Er parken for fin til, at
børn kan lege i den? Hvad betyder
byens parker og grønne områder for
dig?
Disse og andre spørgsmål stilles i
spørgeskemaer, som Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab sender ud
til dele af den danske befolkning.
Det er borgere i Århus, Aalborg,
Randers, Hjørring, København og
Ballerup, der spørges. Foruden ca.
3.600 enkeltpersoner, vil ca. 2000
lokale foreninger og institutioner få
tilsendt det spørgeskema, der ud¬
sendes fra efteråret 1995 til efter¬
året 1996.

Projektet finansieres af Friluftsrådet,
Forskerakademiet og Københavns
Kommune. De danske byboeres
anvendelse af og præferencer for
parker og grønne områder i byen
undersøges af landskabsarkitekt Sti¬
ne Holm med docent Patrik Grahn
som leder af projektet.
Yderligere oplysninger: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.TIf 45
76 32 00.

Landscape of Theme Parks and
Their Antecedents

Landscape of Theme Parks and Their
Antecedents is the topic of the next
Dumbarton Oaks Studies in Land¬

scape Architecture symposium, to
be held on May 17-18,1996.
The symposium will deal with the
role of landscape architecture in the
design of theme parks. Questions to
be raised will include how the con¬

cepts of gardens, nature and land¬
scape that are reflected in theme
parks might differ from those of
their historic predecessors.
Registration information will be
available in March, and can be
obtained from:

Studiej in Landscape Architecture,
Dumbarton Oaks, 1703 32nd Street
NW, Washington DC 20007.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

igat iSSi iugiåkmr
AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Æstetisk konsulent

Vejdirektoratet intensiverer nu indsatsen
for at forbedre det visuelle miljø omkring
vejbyggeri. Vi har i foråret 1995 formuleret
en strategi for Smukke Veje i Danmark
samt en konkret handlingsplan. Vi søger
derfor en æstetisk konsulent med gejst og
interesse for vejområdet og de visuelle ud¬
fordringer i relation hertil.

Arbejdsopgaver:
Den æstetiske konsulent bliver bl.a. ansvar¬

lig for at fremme den æstetiske tankegang
i Vejdirektoratet generelt, og for med kri¬
tiske øjne at gennemgå planlagte og
igangsatte vejprojekter og vejudstyr. Ved¬
kommende skal udover at medvirke til gen¬
nemførelsen af Vejdirektoratets strategi for
smukke veje iværksætte en kvalitetsmæssig
revision af det eksisterende overordnede

vejnet og iøvrigt fremme nye initiativer på
vej-æstetikområdet.

Vi forventer:
En engageret person med en relevant fag¬
lig baggrund, f.eks. som arkitekt, designer
eller lignende, med solid praktisk erfaring
fra det private erhvervsliv, evt. fra offentlig
virksomhed. Stillingen forudsætter en
dynamisk person med gennemslagskraft og
idérigdom, som ikke er bange for at være
nytænkende og banebrydende. Sans for
store helheder samt gode evner til at
tegne/visualisere og formulere sig skriftligt
er væsentligt. Der må forventes et stort
arbejdspres.

Vi tilbyder:
En spændende stilling med direkte faglig
reference til vejdirektøren. Der stilles store
kvalitetskrav, som modsvares af mulig¬
heden for indflydelse på egne arbejds¬
områder og opgaver, der går på tværs i
organisationen. For rette vedkommende vil
stillingen betyde etablering af stort arbejds¬
mæssigt netværk og meget afvekslende
arbejdsopgaver.

Stillingen vil blive aflønnet efter overens¬
komst mellem Finansministeriet og den
pågældende faglige organisation. Der vil
desuden blive søgt tillæg afhængigt af
kvalifikationer og erfaring. Den æstetiske
konsulent vil blive organisatorisk placeret i
Direktionssekretariatet i København.

Vejdirektoratet går aktivt ind for ligestil¬
ling, og opfordrer derfor både kvinder og
mænd til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan
fås på tlf. 33 93 33 38 hos sekretariatschef
Søren Kjærgaard.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning skal sendes til Vejdirek¬
toratet, Personalekontoret, Niels Juels
Gade 13, Postboks 1569, 1020 København
K, mrk. ansøgning og skal være fremme
senest mandag den 20. november 1995.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet, der er
en styrelse under Trafik¬
ministeriet, administre¬
rer det danske hoved-

landevejsnet og løser
generelle opgaver for
hele vejsektoren (forsk¬
ning og udvikling m.v.)
Herudover leverer direk¬
toratet service- og kon¬
sulentydelser på forret¬
ningsmæssige vilkår til
offentlige og private
kunder i ind- og udland.



^ Silkeborg Kommune
^ Landskabsarkitekt

Stilling nr. 344/95
Teknisk forvaltning søger en landskabsarkitekt til Park- og
Vejafdelingen med tiltrædelse snarest.

Stillingen er nyoprettet, idet kommunen ønsker at styrke
det grønne område. Vi søger derfor en person, som sam¬
men med vores nuværende landskabsarkitekt vil være

med til at sætte sit præg på det grønne miljø i Silkeborg
Kommune.

En af de opgaver, der trænger sig på i de kommende år,
og som du skal være med til at løse, er at skabe målsæt¬
ninger for området f.eks. gennem systematisk plejeplan¬
lægning. Det er også vigtigt, at du er indstillet på at være
med til at kvalitetsudvikle området, således at kommu¬
nens samlede grønne ekspertise til stadighed styrkes.
Ud over dette vil arbejdsområdet omfatte:
- faglig vejledning af Park- og Vejvæsenets personale
- planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopga¬
ver

- tilrettelæggelse af drift og pleje af kommunens grønne
områder

- administrativ sagsbehandling.
Vi forventer, at du er uddannet landskabsarkitekt, at du
har erfaring inden for området, og at du har gode evner
for samarbejde og for mundtlig og skriftlig formulering. Vi
lægger også vægt på, at du er selvstændig og har gode
kreative evner.

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende
overenskomst.

-Nærmere oplysninger ved landskabsarkitekt Jørgen W.
Høgstrup, tlf. 8920 8568.
Ansøgning med angivelse af stillingsnr., bilagt kopi af eks¬
amensbeviser, udtalelser m.v. sendes til Silkeborg Kom¬
mune, Løn- og Personaleafdelingen, Søvej 1, 8600 Silke¬
borg. Ansøgningen skal være modtaget senest tirsdag
den 28. november 1995.

Årets grønne pris 1995
Med temaet 'Den urbane park' gik
Årets Grønne Pris til Byparken i Vej¬
le. At det er en moderne park med
fortolkning af internationale tenden¬
ser og med en indarbejdelse af øko¬
logi var nogle af begrundelserne, da
en enig dommerkomite vedtog at til¬
dele Byparken i Vejle Årets Grønne
Pris 1995.
Prisen uddeles årligt af Landsfore¬
ningen Danske Anlægsgartner¬
mestre og med hæderen følger
10.000 kr og en metalplade med
inskription.
Den 12 ha store park ligger midt i
Vejle By og forbinder Musikteatret
og Vejle Kommunes Administrati- .

onsbygning. Parken blev indviet i
1993 efter et etårigt langt anlægsar¬
bejde, udført af anlægsgartnerfirma¬
et Wad & Kortegaard.
Dommerkomiteen fandt, at Byparken
i Vejle er et flot eksempel på en
urban park. Den urbane park er ka¬
rakteristisk ved dens blanding af
plads og park - af det bløde og det
hårde. Det gør den meget slidstærk
og brugbar, og den er derfor egnet
til at opfange tidens behov, der me¬
re er til aktiviteter end de tidligere
tiders promenadeparker, sagde pro¬
fessor Ib Asger Olsen, Landbohøj¬
skolen.
Interessen for byens rum og særligt
byparken som anlægstype er stigen¬
de. Vi har efterhånden vænnet os til
for mange karakter- og identitets¬
løse grønne områder på grund af
mange års trængt økonomi. Med
Byparken i Vejle har Vejle Kommune
gjort en pionerindsats for mere kva¬

litetsprægede og oplevelsesrige
grønne områder i byen, sagde land¬
skabsarkitekt Preben Skaarup, der i
samarbejde med arkitektfirmaet
Kjær og Richter vandt den indbudte
konkurrence om byparken. Medar¬
bejdere på Preben Skaarups Tegne¬
stue har været arkitekter MAA Bo

Vestergaard, Lars Nicolai Bock, Ellen
Braae og Kim Bendt Moltke Sven¬
strup.
Byparken er eksempel på, at en by¬
park også kan være økologisk, ikke
som en traditionel økopark med
langt græs og vilde urter, men med
facetter. Integrationen af det vilde
åløb fra Grejsdalen med dens veks¬
lende vandstand, hvor den aflejrer
sandbanker i forskellig udstrækning,
er et fint økologisk input, hvor man
ikke kan komme nærmere på den
utæmmede natur i byen.
Byparken er på flere måder en mo¬
derne visualisering af Vejles opland,
bakker og å indgår som elementer,
og den tidligere jernindustri er sym¬
boliseret ved espalierer i jern, hvor¬
på der gror slyngplanter.
Dommerkomiteen bag Årets Grønne
Pris er landskabsarkitekt, Peter Holst,
Kunstakademiets Arkitektskole, an¬
lægsgartnermester Leif Rasmussen,
professor Ib Asger Olsen, Landbo¬
højskolen og kontorchef Bjarne Zet-
terstrøm, Boligselskabernes Lands¬
forening.
Prisen blev første gang uddelt i
1985 og har siden været uddelt 9
gange.

Vejle Bypark er beskrevet i Arkitek¬
tur 1995/5 og anmeldes i et kom¬
mende nummer af Landskab.

I EiBpGITTERUlli SYSTEM
IDÉRIGT • PROBLEMFRIT
LEGI hegn og låger
LEGI boldhegn
LEGI-FLOR rankebuer
varmforzinket • pulverbelagt
10 års garanti
KOMPAN SALG-SERVICE A/S
Tigervej 9 • 4600 Køge
Tlf. 53 66 10 11 • Fax 53 65 00 52
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K. Riise Bundgaard i
-VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Vi er flyttet sammen
på Vestre Stationsvej 15

Marcel Crutelle
LANDSKABSARKITEKT MDL

Arne Lindholdt
LANDSKABSARKITEKT MDL

Gerda Vaaben
LANDSKABSARKITEKT MAA

Landskabsarkitekterne
odense aps

Vestre Stationsvej 15" • 5000 Odense C
Tel. 6619 49 69 • Fax 6619 49 68

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

IMAGINE
SKOVGÅRDSVEJ 20. 3460 BIRKERØD

Forhandler af

RÅDGIVNING
KURSER

FIRMASPECIFIKKE

TILPASNINGER

AUTOCAD

AUTOVISION
3D STUDIO
POINT
FMA

SITE DESIGNER 2D og 3D
ØKONOMI-CAD

BEHØVER KUN WINDOWS 3.11
KR. 7.950 + moms

TEL:

FAX:

4582 3222

4582 3220

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Økologisk Byggeri
ØKOLOGISK BYGGERI 1 DANMARK i Danmark
DANISH ECOLOGICAL BUILDING En række rigt illustrerede

eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.

K 4& 5 Tekster af Bjarne )ensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael Jensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.

. Pris 295 kr.
I

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Kbh. K
tlf. 33 13 62 OO - fax 33 91 27 70.



Belægninger i system
De moderne Unicon-belæg-
ningssystemer er præget og
inspireret af samarbejdet
med arkitekter og udførende.
Former og farver giver harmo¬
niske og arkitektonisk spænden¬
de løsninger, flere moduler
arbejder sammen og mange

af belægningssystemerne kan'
udlægges med maskine.
Unicon Beton er tilsluttet BVK

og alle systemerne overholder
kravene i DS 400.
Rekvirér specialbrochurer over
de enkelte belægningssystemer.

Unicon Beton Unicon Beton ^
Køgevej 172 Falstersvej 28
4000 Roskilde 5500 Middelfart
Telefon 46 32 11 22 Telefon 64 41 04 77
Telefax 46 32 08 09 Telefax 64 41 04 42 •

Beton uden grænser

unicona/Beton MMM


