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DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI

Professorat i arkitektur
med landskabsarkitektur/havekunst

som særligt fagområde
Ved Det kongelige danske Kunstakademis Arkitektskole er
en stilling som professor i arkitektur med landskabsarkitek¬
tur/havekunst som særligt fagområde ledig til besættelse pr.
1. august 1994.
Professorens opgave er på højeste faglige niveau at lede og
inspirere undervisning og forskning inden for fagområdet.
Professoren varetager undervisning og forskning samt admi¬
nistrative opgaver og bedømmelser. Endvidere må professo¬
ren deltage i uddannelsen af forskere, herunder vejledning af
forskeruddannelsesstipendiater og Ph.D.-studerende m.v.
Professoren skal lede og udvikle undervisningen og uddan¬
nelsen i landskabsarkitektur/havekunst som arkitektfaglig
disciplin bl.a. gennem forelæsninger, opgavestillelse, medvir¬
ken ved tilrettelæggelse afstudieprogrammer og øvelsesopga¬
ver, tegnebordsundervisning og evaluering samt vejledning i
forbindelse med bedømmelse afstuderendes afgangsopgaver.
Professoren skal deltage i skolens administration i henhold til
Arkitektskolens anordning.
Virksomhed uden for skolen kan kun accepteres i begrænset
omfang og da kun efter særlig aftale med skolens ledelse.
Ansøgere skal have afgang fra en af statens arkitektskoler
eller have erhvervet/demonstreret tilsvarende kvalifikationer.

Stillingen er klassificeret som en tjenestemandsstilling i løn¬
ramme 37, hvor lønnen pr. 1. april 1993 udgør 372.658,35 kr.
årligt. Hertil kommer et evt. personligt tillæg, som forhand¬
les mellem Kulturministeriet og vedkommende forhand¬
lingsberettigede organisation. Stillingen ønskes besat varigt
på fuld tid.
Ansættelsen sker i henhold til regler om ansættelse af faste
heltidsansatte lærere ved Det kgl. danske Kunstakademis
Arkitektskole af 17. oktober 1975.

Ansøgningen skal indeholde personlige data samt oplysnin¬
ger og dokumentation for uddannelse og hidtidig virksom¬
hed inden for fagområdet, herunder forskning. Ansøgningen
skal indeholde redegørelse for mål og idéer for undervisning
inden for fagområdet og for igangværende og/eller planer for
forskning.
Det forudsættes i øvrigt, at ansøger gør sig bekendt med sup¬
plerende oplysninger, herunder en mere udførlig stillings¬
beskrivelse, som fås ved henvendelse til Arkitektskolens
inspektørkontor, Kgs. Nytorv 3, 2. sal, 1050 København K,
tlf.: 3312 6860, lokal 3032.

Skriftlig ansøgning (telefax accepteres ikke) stiles til Dron¬
ningen og sendes til Rektor, Kunstakademiets Arkitektskole,
Kgs. Nytorv 1,1050 København K, således at den er skolen i
hænde senest den 1. april 1994, kl. 12.00.

Nyt fra DL
Foreningen af Danske land¬
skabsarkitekter afholder gene¬
ralforsamling fredag 11. marts
kl. 15.00 i Ingeniørhuset,
Vester Farimagsgade 29, 1780
Kbh. V.
Kurer med dagsorden udsen¬

des til alle medlemmer 8 dage
inden generalforsamlingen.

Naturovervågningsmøde 1994
Skov- og Naturstyrelsen afhol¬
der sit 7. naturovervågnings-
møde lørdag 9. april kl. 9-17
på H.C. Ørstedsinstituttet,
aud. 1, Universitetsparken 5,
København.
Emnet er overvågning og

forvaltning af de danske kyster.
Programmet indeholder 10 ind¬
læg, heriblandt et indlæg om

kyster i den indre Østersø, Let¬
land.

Deltagelse er gratis. Skriftlig
tilmelding til Naturovervåg-
ningskontoret, Haraldsgade 53,
2100 Kbh 0.

Kurser fra Forsknings¬
centret for Skov & Landskab
22.-23. marts i København.

Facadebeplantning, anvendelse
af klatre- og slyngplanter.

17.-18. maj i Svendborg. Fler¬
årige blomster i bylandskabet.
7.-8. juni i Vejle, 14.-15. juni

i Skuldelev. Drift og pleje af
randplantninger, lunde, skove
og hegn.
2.-3. august i København,

9.-10 august i Horsens. Etable¬
ring af bytræer.
Yderligere information:

Forskningscentret for Skov &
Landskab, tel. 75 88 22 11.

Symposium om det
europæiske landskab
Europaysage er navnet på et
symposium, der afholdes 5.-7.
maj i Bruxelles. Symposiet vil
beskæftige sig med forladte
industriområder, braklægning,
landskab og turisme.
Formiddagenes forelæsnin¬

ger 5. og 6. maj er: Towards a

Paneuropean Landscape Typo¬
logy: Methodology and Stra¬
tegy v. Dr. Ir. H.A. Meeus,

Holland; Landscape and Terri¬
tory v. prof. Michel Corajoud,
Frankrig; Landscape and
Tourism v. prof. Annalisa
Maniglio Calcagno, Italien;
Rehabilitation of the Run¬
down Coal and Steel Industries
v. B. Sc. Ivor C. Richards, Eng¬
land; Restoration of Industrial
Wastelands in Lothian v. M.
Alan S. Couper, Skotland; Re¬
gional Project: Emscher Land-
schaftspark v. M. Michael
Schwarz-Rodian, Tyskland.
Om eftermiddagen er der

workshops med deltagelse af
formiddagenes forelæsere samt
inviterede landskabsarkitekter
fra bl.a. Portugal, Frankrig,
Danmark. Deltagere kan an¬
melde indlæg på max. 7 minut¬
ter.

7. maj er der ekskursion til
Bruxelles, kulminedistriktet
Bois du Luc og Meuse-dalen.
Arrangører: La Province de

Brabrant og la Communauté
de Belgique. Sprog: fransk og

engelsk.
Yderligere oplysninger:

Europaysage, MJ. Roggemans,
Inst. Supérieur Industriel, 9,
rue Verlaine, 5030 Gembloux,
Belgique.
Tel. 32 81 612375,
fax 32 81 611202.

Konferencer, messer mm.
3.-5. juni 1994. Metropolis,
Landscape Architecture and
Ecology. 31th IFLA World
Congress, Mexico City. Socie-
dad de Arquitectos Paisajistas
de Mexico, Incentivos y Con-
venciones, S.A. de C.V., Alta¬
Vista no. 102, Col San Angel,
01000 Mexico, D.F.

14.-18. juni 1994. Back to
Nature. IFLA/ICOMOS

kongres. Fulda, Tyskland. Tel.
661 102 780, fax 661 102 777.

Gammel Dok
Indtil 20. marts udstillingen
Holmen - 4 udviklingsmodel¬
ler.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 571930.
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AfKaren Permin

Samtale med landskabsarkitekt Ole Klaaborg
Portræt af en landskabsarkitekt

Ole Klaaborg er født 1932 i Kolding, hvor
hans far var anlægsgartnermester og i tidens
stil havde specialiseret sig i stenhøjsbyggeri
og anlæg af store naturhaver. Moderen var
landmandsdatter fra egnen og hjemmegå¬
ende husmor, indtil manden døde under kri¬
gen, og hun, for at klare dagen og vejen med
to halvstore drenge, videreførte et mindre
staudegartneri, der oprindelig hørte til ægte¬
fællens gartnervirksomhed.
Efter preliminæreksamen i 1948, kom Ole

i gartnerlære hos den navnkundige plante¬
skolemand Aksel Olsen, hvis planteskole i
1975 blev overtaget af Kolding kommune og

omlagt til botanisk park, Den geografiske
have, et haveanlæg med mere end 2000 for¬
skellige træer og buske fra hele verden. I Kol¬
ding en enestående attraktion, som i byens
turistbrochurer nævnes i samme åndedrag
som Koldinghus og kunstmuseet på Trap-
holt.

Fra Aksel Olsens planteskole kom Ole
Klaaborg to vintre på Vilvorde Havebrugs-
skole i Charlottenlund og blev derefter ansat
som hospitant på Troels Erstads tegnestue.
I et spændende og engageret miljø med

tæt kontakt til »Foreningen af Yngre Have¬
arkitekter«, hvis medlemmer i de år jævnligt
mødtes på C.Th. Sørensens tegnestue på
Ingersvej for at diskutere faglige emner med
»mesteren«, steg Oles interesse for faget. Og
i 1954 søgte han optagelse på Kunstakademi¬
ets havearkitektlinje, hvor han efter et par
års studier blev ansat hos professor Porcinai
i Firenze. En arbejdsplads, der fik stor be¬
tydning for hans senere karriere og levende
historiske interesse.
Efter afgang på Akademiet, hvor hans

historiske afgangsprojekt var et renove-
ringsforslag til Villa Castellos haveanlæg i
Firenze, tog han med to kolleger på en otte
måneders rejse til Indien. Mens Knud Lund-

Sørensen efter hjemkomsten blev ansat på
Morten Klints tegnestue, slog Gunnar Moos
og Ole Klaaborg sig sammen med Arne
Lindholdt og startede i København havear¬
kitektfirmaet: Klaaborg - Lindholdt - Moos
(forkortet KLM-tegnestuen),men fandt hur¬
tigt ud af, at der var langt flere muligheder
vest for Storebælt. 1 1963 flyttede tegnestuen
til Odenses bymidte, og der gik det slag i slag.
Opgaverne strømmede ind fra hele landet,
og i løbet af ganske få år blev KLM-tegne-
stuen med filialer i Kolding, Århus og Aal¬
borg landets største havearkitektfirma.
Men som tiden gik, blev det både vanske¬

ligt og meget besværligt at holde styr på så
stort et firma, der i nogen grad savnede kva¬
lificerede medarbejdere - især landskabsar¬
kitekter, som på det tidspunkt var en man¬

gelvare i Danmark.
Og langsomt voksede trekløveret fra hin¬

anden. Først forlod Gunnar Moos firmaet,
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Villa Reale di Castello »Il Vivaio« blev opmålt
i årene 1955-56 og brugt som grundlag for den
h istoriske delafOleKlaaborgs afgangsopga vepå
Kunstakademiet: »Villa Castello (påbegyndt ca.
1540) er den første have som Trilobo udførerfor
Mercifamilien. Efter Castello fulgte haver som
Giardino BotanicoDe'Seemplic og Giardino Bo-
boli vedPetit Paladset. TYilobo vardog ikke alene
om disse opgaver, da han arbejdedesammen med
arkitekterne Buontalenti, Ammanati og billed¬
huggeren Giambologna.
Øverst etmaleri afGuisto Utensfra 1590, man

ser haven i sin oprindelige skikkelse. Interessant
er at se, hvorledes hus og have ligger aksefast.
Dette harsandsynligvis aldrig været tilfældet, da
alle senereplaner viser villaen liggende skævtfor
aksen, som den også gør idag. Det ca. 9 ha store
areal er klart opdelt i 3 områder. Den centrale del
er stramt udformet med et jævnt skrånende ter¬
rænfra den storestøttemur nedmod villaen. Det¬
te areal indeholder øverst en orangerihave og en
central parterrehave med Herculesfontænen i
midten. Ovenforstøttemuren findes et arealmed
store stenege og et vandreservoir, derforsyner an¬
læggets grotter, springvand, bassiner og fon¬
tæner med vand. Ved villaens gavl var tænkt to
»Giardini Segreti«. De øvrige arealer henligger
idag som frugthave, stenegeskov mv. Forpladsen
og alléen er stadig intakte.«

1:5000

VILLA REALE Dl CASTELLO " IL VIVAIO

1:1000
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»Den italienske have ersammensatafmange komponenter og temaer: vand, skulpturer, støttemure, klippede hæk¬
ke, akser, udsigter mm. Et lille udpluk fra mit fotoalbum og skitseopmålingsbog fra årene 1955-59, hvor jeg dels
boede i Italien og dels besøgte landetmangegange. 1. Villa Garzoni, Collodi,2. VillaPetreia, Firenze, 3. Villa d'Este,
Tivoli, 4. Villa Aldobrandini, Frascati, 5. + 6. Herculesfontcenen ved Villa Castello, Firenze, 7. Villa Farnese,
Caprarola, 8. Villa Dona dal/a Rose, Valsanzibio, 9. Villa Riva, Milano, 10. Villa Serlupi, Firenze, 11. + 12. Villa
Farnese, Caprarola, 13. + 14. Villa Aldobrandini, Frascati, 15. Giardino Boboli, Firenze, 16. Villa Trebbio,
Firenze.«

LANDSKAB 1 -1994

■ Opp. page:
Villa Reali di Castello 'Il Vivaio'
was surveyed in 1955-56, and used
as basefor the historical chapters of
OleKlaaborg'spaper writtenforhis
finals at the Royal Academy: 'Villa
Castello, the creation of which be¬
gan c. 1540, is Trilobo'sfirst garden
to be created for the Mercis. After
Castillo there were gardens such as
Giardino Botanico De' Seemplic,
Giardino Boboli at thePetit Palace.
Trilobo was not alone in perform¬
ing these tasks; he collaborated
closely with the architects Buon-
talenti and Ammanati, and Giam-
bologna the sculptor. Above: a

painting by Guisto Utens of 1590,
showing the original garden. It is
interesting to see how house and
garden seem to be aligned. They
probably never were, since all later
illustrations show the villa standing
off the axis, the position that it oc¬
cupies today. The area, 9 hectares in
all, is neatly divided into three sec¬
tions. The central part is formal,
sloping down from a massive re¬
taining wall towards the villa.
Above, this section has an oran¬

gery, and centrally a parterre
garden with Hercules fountains.
Beyond the retaining wall is an area
with large holm oak and a water
reservoir which supplies the various
grottos, fountains, and basins with
water. At the house end, two
'Giardini Segreti' were planned
originally. Other parts today in¬
clude an orchard and a holm oak
grove. Front section and avenue are
still intact.'

Right:
Mr Klaaborg's files of 1955-59 is
shown here.



mens Arne Lindholdt og Ole Klaaborg fort¬
satte samarbejdet endnu nogle år. Men heller
ikke det gik. Og i 1973 sagde Arne Lindholdt
farvel, hvorefter Ole Klaaborg i Kolding kør¬
te firmaet videre under firmabetegnelsen
Gruppen for by- og landskabsplanlægning
a/s, i dag et landskabsarkitekt- og planlæg-
ningsfirma med fysisk planlægning af vore
ydre omgivelser som speciale.
Firmaets domicil i et gammelt, smukt

renoveret pakhus ved Kolding havn er en in¬
spirerende ramme om tegnestuen, som i dag
har 12-15 medarbejdere, der arbejder med
store inden- og udenlandske projekter med
særlig økologisk vægtning.

Praktisk og teoretisk uddannelse
- Aksel Olsen eller AO, som han kaldtes i
fagkredse, var en god faglig støtte for min
mor, da hun blev alene og skulle klare stau¬
degartneriet selv. At jeg som den ældste af
børnene skulle gå i min fars fodspor og blive
gartner, herskede der ingen tvivl om. Så jeg
kom i lære hos Aksel Olsen.
Som planteskoleejer var AO langt forud

for sin tid. Hans plantekendskab var legen¬
darisk, og fra alverdens botaniske haver og
institutioner hjemførte han frø af hidtil
ukendte buske og træer, som tid efter anden
er indgået i det danske planteskolesortiment.
AO var en fantasifuld mand. Han skrev

'

den botaniske og landskabelige rejsebeskri¬
velse »Op ad Kinas blå Flod på Plantejagt«
uden nogensinde at have været i Kina og fik
den udgivet som særtryk af »Haven« i 1933.

Tegnestuehospitant
- Efter tre år hos Aksel Olsen kom jeg to
vintre på Vilvorde Havebrugsskole, hvor¬
efter jeg med min praktiske og teoretiske ud¬
dannelse som ballast fik lyst til at komme på
tegnestue og blev ansat som tegnestuehospi¬
tant på Troels Erstads tegnestue i Ordrup,
hvor Eywin Langkilde netop var blevet leder
efter Erstads død.

Tegnestuemiljøet og aftenerne i kredsen
omkring C.Th. Sørensen gav mig blod på
tanden, og i 1954 søgte jeg optagelse på
Kunstakademiets Havearkitektskole, hvor
jeg studerede et par år, indtil C.Th. en dag
kom hen til mit tegnebord og spurgte, om jeg
kunne tænke mig at rejse til Italien og ar¬

bejde hos professor Porcinai, der gerne ville
have en ung dansk havearkitekt på tegne¬
stuer! i Firenze.
Uden større betænkeligheder slog jeg til.

Greb chancen - rejste til Italien og arbej¬
dede et par år i et utroligt fascinerende syd¬
europæisk miljø på Porcinais tegnestue, som
ud over havearkitektvirksomheden både

fagligt og økonomisk var stærkt involveret i
et arkitektfirma, der lå dør om dør med teg¬
nestuen og ligeledes havde økonomiske inte¬

resser i entreprenør- og anlægsgartnerbran¬
chen.

Ustandselig var Porcinai på farten for at
skaffe tegnestuen opgaver. IMilano og Rom¬
områderne havde vi mest traditionelle have¬

arkitektopgaver, mens mere kompliceret
rådgivning ofte foregik udenlands - eksem¬
pelvis i Egypten, hvor vi i Alexandria - i kong
Farouks regeringstid - arbejdede med om¬
fattende byplanlægningsprojekter.
Opgavespektret var bredt. Snart sad jeg på

tegnestuen i Firenze, snart var jeg i Genua
for at forestå flytningen af nogle kæmpesto¬
re pinjer og cedertræer - for et par dage sene¬
re at være i gang med opmåling af et af de hi¬
storiske haveanlæg, som Italien er så rig på.
At min historiske interesse fik næring i

Italien og blev udslagsgivende formit valg af
afgangsprojekt til »Kunstakademiets Prøve i
Havekunst« er der ikke tvivl om.

KLM-trojkaen
Vil du kommentere min summariske frem¬
stilling af KLM-tegnestuens eksistens fra
vugge til grav ?
- Ikke meget, men blot tilføje, at vi - altså
Lindholdt, Moos og jeg - startede firmaet
med en faglig entusiasme, som set i bakspej¬
let måske ikke helt stod mål med vores men¬

neskelige og psykologiske indsigt, da firmaet
først begyndte at ekspandere.
I hvert tilfælde blev det tid efter anden

vanskeligt at holde styr på de mange, geogra¬
fisk spredte tegnestuer med en faglig hetero¬
gent sammensat medarbejderstab. Og sær¬
deles belastende, når KLM-mærkede pro¬

jekter, under et enormt arbejdspres, ikke
altid svarede til vort høje ambitionsniveau
og ubetingede faglige kvalitetskrav.
Da dertil kom visse personlige uoverens¬

stemmelser mellem os indbyrdes, skiltes vore
veje - uden at den »faglige skilsmisse« efter
min opfattelse gav anledning til intern bitter¬
hed.
Gunnar Moos ogArne Lindholdt startede

hver for sig mindre havearkitektfirmaer i
Odense, mens jeg førte firmaet videre i Kol¬
ding.

Firmastruktur

KLM-tegnestuen var oprindelig et interes¬
sentskab, som i 1971 omdannedes til aktie¬
selskabetGruppen for by- og landskabsplan¬
lægning a/s med »de tre« som hovedaktio¬
nærer.

Var det ikke etmeget ambitiøstfirmanavn
for en gruppe havearkitekter/landskabs¬
arkitekter, hvis primære opgave var at ar¬
bejde med havearkitektur og landskabs¬
planlægning ?
- Med navneændringen var vi nok lidt på

forkant med udviklingen, for som planlæg¬
gere i den fysiske sektor handler det altid om

helhedsløsninger, og i den sammenhæng kan
landskab og »byskab« ikke adskilles.

Gruppen for by- og landskabs¬
planlægning i Kolding
Er ansættelse afkvalificerede medarbejdere
et problem i 90'erne ?
- Da veluddannede landskabsarkitekter i
60'erne og 70'erne var enmangelvare på dan¬
ske havearkitekttegnestuer, blev arkitekter
og ingeniører trods deres manglende biologi¬
ske baggrund vores vigtigste medarbejdere.
Og sådan er det stadig her i huset, hvor plan¬
lægningsopgaver i takt med byggeriets af¬
matning træder i stedet for de mere traditio¬
nelle projekteringsopgaver i både størrelse
og omfang.

Du står altså ikke med åbne arme og ansæt¬
ter danske landskabsarkitekter, skønt netop
denne faggruppes unge sukker efter tegne¬
stuepraksis ?
- Så sent som sidste år havde vi en volontør
fra Landbohøjskolen, og i årenes løb har
mange veluddannede landskabsarkitekter
siddet ved tegnebordene her i huset. Men de
fleste unge, hvad enten de har studeret i Kø¬
benhavn ellerÅrhus, har svært ved at rive sig
ud af deres storbymiljøer og drømmer sjæl¬
dent om at bosætte sig permanent i pro¬
vinsen.

Erforklaringen virkelig så enkel. Er det ikke
langt mere et spørgsmål om landskabsarki¬
tektuddannelsen holder trit med samfund¬
sudviklingen ?
- At de eksisterende landskabsarkitektud¬
dannelser har en god biologisk og formgiv-
ningsmæssig,sokkel at starte fra, tvivler jeg
ikke på, men må tilføje, at en smidig omstil¬
lingsproces er nødvendig, hvis man som

planlægger skal klare sig i 90'ernes samfund.

Kan du uddybe det lidt nærmere ?
- Ja, bedst ved at citere tegnestuens frem¬
tidsvisioner, som de fremgår af en brochure,
vi udsendte til vore bygherrer og forretnings¬
forbindelser i forbindelse med firmaets 25
års jubilæum, og hvori det blandt andet hed¬
der:
»Fremtidens opgave bliver landskabs-

restaurering og løsning af forskellige kon¬
flikter på landskabets betingelser ud fra en

økologisk og ressourcemæssig tankegang.
Fremtidssamfundet vil kræve inspirerende
friarealer, samtidig med at »natur« og land-
skabsområder skal beskyttes mod nedslidn¬
ing.
Den arealkrævende byudvikling er af¬

dæmpet, men der vil stadig være brug for
anlæg af industri og boliger på bar mark.
Sådanne anlæg vil kræve en mere detaljeret
landskabsplanlægning end hidtil.«
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Vollsmoseplanen, Odense
Bebyggelsen er opførtpå et ca. 160 ha stort areal,
i den nordøstlige periferi af Odense byområde.
Oprindeligt et landbrugsareal med et stort sum¬
pet og vandfyldt midtområde, Vollsmose. Om¬
kring dette naturområde foregik der i årene
1968- 78 en kraftig byudvikling - en ny bydel blev
opført. Mod syd etagehuse i 3-5 etager, mod øst
et center med butikker og etagehuse i op til 12
etager og en del rækkehuse i 2 etager, mod vest
et gymnasium, kommuneskole og idrætsanlæg.
Spredt i bebyggelsen ligger tillige flere vugge¬

stuer, børnehaver og en kirke. Først i 1980'erne
opførtes i den nordvestlige det af arealet mod
Kertemindevej en tæt lav bebyggelse med gård¬
huse og rækkehuse som en reaktion mod den
konforme etagehusbebyggelse. Firmaet Klaa-
borg, Lindholdt og Moos forestod friarealud¬
formningen ved etagehuse, center, institutioner
og idrætsanlæg; det centrale naturområde, Volls¬
mose blev projekteret i samarbejde med stads¬
gartner Axel Thomsen. Vollsmoseplanen har
landskabelige kvaliteter, dette kan dog ikke ret¬
færdiggøre flere fejldisponeringer i udformnin¬
gen affriarealerne omkring etagehusene. Parke¬
rings- og trafiksystemet har mangler, og der hen¬
ligger. for store befæstede arealer, som ikke
bruges. Gruppen for by- og landskabsplanlæg¬
ning er af 3 boligforeninger bleven bedt om at
forestå friarealforbedringer ved de etagehusom-
råder, som er vist med en grå rastepå planen.
1.+2. Vollsmoseplanen 1974.
3.+ 4. Vollsmoseplanen idag. Områder, hvor der
planlægges omfatttendefriarealforbedringer.

m Vollsmose, Odense
This housing estate is situated northeast of cen¬
tral Odense. Originally 160 hectares offarmland
with a central swamp, mose, an entirely newpart
of town was developed in 1968-78. To the south,
3-5 storey blocks; east a shopping mall with
blocks of up to 12 storeys plus terraced houses;
towards west a dusterofschools, elementary and
secondary, and a sportsfield. Scattered through¬
out the township are several kindergardens, and
there is of course a church. The KLM practice
were in charge of open areas surrounding flats,
mart, institutions, and sports fields; on the cen¬
tral mose, they collaborated with Akse! Thom¬
sen, Odense'spark director. Theplan as such has
quality, but several cases ofmisjudgement con¬
cerning open area design are inexcusable. Park¬
ing and traffic facilities are deficient, and there
are too large unused areas. 3 residents' commit¬
tees have asked the Group to suggest improve¬
ment of some open spaces, shown here in half¬
tone.

1. + 2. Vollsmose Plan, 1974
3. + 4. Vollsmose Plan today. Areas where exten¬
sive open space improvement is being planned
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Opgaver i Danmark
Hvilke opgaver arbejder Imed for tiden ?
- Kort fortalt er vi utrolig optaget af at an¬
skue planlægningsopgaver, ikke blot ud fra
sociale, kulturelle, æstetiske, funktionelle og
arkitektoniske synsvinkler, men i lige så høj
grad ud fra økologiske kriterier. Disse tanker
er i øvrigt nedfældet i bogen »Byggeri og
økologi. Idékatalog - Økologiske hensyn i
Byplanlægningen«, som er udgivet af Byg¬
geriets Udviklingsråd - BUR, med firmaet
som forfattere.
Kommunerne har i vid udstrækning en

central rolle i denne udvikling. Med byforny¬
elsesprojekter blandt andet i Slagelse og Kol¬
ding kommuner, har vi med en lang række
eksempler demonstreret, hvordan man kan
tage økologiske hensyn i omdannelsen af
vore byer.
Hvad friarealerne angår, handler det

blandt andet om anvendelse af ikke forure¬
nendematerialer til haveudstyr, hegn, pergo¬
laer mm. samt dyrkning af nytteplanter og
planter velegnede til kompostering. Indret¬
ning af fællesarealer med planter, regn-

vandssø, sivskove og hensyntagen til dyreliv
er vigtige elementer i en økologisk tanke¬
gang. Hovedpersonerne i dette arbejde er ar¬
kitekt Torben Gade ogMartin Kessler, tegne¬
stuens tyske landskabsarkitekt, der har land¬
skabsøkologi som speciale.
Men også i udformning af nye byområder

og ved løsning af planlægningsopgaver af
forskellig observans, hvor økologiske hensyn
skal varetages, deltager vi som rådgivere eller
katalysatorer. Lad mig illustrere det med et
par eksempler:

I et almennyttigt boligbyggeri, Højager i
Hjortshøj ved Århus, arbejder vi med vand-
gennemtrængelige belægninger, regnvands¬
bassiner og komposteringsanlæg. Og på fri¬
arealerne i et tilsvarende byggeri i Odense,
Blommehaven, er der planlagt nyttehaver,
drivhus, jordkælder, regnvandssø, kompo¬
steringsanlæg og dyrehold.

I Torsted Vest, en bydel vest for Horsens på
55 ha og 8-900 boliger, stilles der særlige
økologiske krav til de enkelte byggerier. Og i
relation hertil gennemføres en række forsøg
og udviklingsopgaver.
I en idékonkurrence om et nyt boligområ¬

de i Silkeborg lægges der gennem bebyggel¬
sesplan, landskabsplan og lokalplan op til
forskellige økologiske aktiviteter.
Og i den kommende eksperimentalby i

Skejby ved Århus er vi i gang med at plan¬
lægge dele af det centrale parkområde med
økologiske elementer.

Arbejder tegnestuen med renovering af
tresserbyggerier ?
- Kransporbyggeriet, som jeg bedst kan
karakterisere boligbyggeriet i 60'- og 70'er-

perioden, er i dag en saga blot. Bebyggelser¬
ne bliver i disse år for manges vedkommende
renoveret og tilpasset 90'ernes boligstandard
ude som inde.

I Vollsmoseplanen i Odense, den største
boligbyggeopgave KLM-tegnestuen havde,
er Gruppen for by- og landskabsplanlæg¬
ning i gang med renoveringsplaner. Det er en
lang og sej procedure, fordi det alt sammen
skal ske på beboernes præmisser og i nogen
grad vanskeliggøres af etniske beboergrup¬
per, som både fagligt og kulturelt har svært
ved at forstå, såvel boligforeningens som
teknikernes fremlagte forslag. En problema¬
tikjeg genkender fra byfornyelsesopgaverne,
som i de sidste 15 år har været nogle af tegne¬
stuens vigtigste. Interessante, men besvær¬
lige, fordi man ifølge lovgivningen skal høre
og følge beboernes krav til form, indhold og
funktion.

Gruppen for by- og landskabsplanlægning har
satsitprægpåKolding byområde siden midten af
1960'erne. IKolding er der de sidste 20 år udført
en af de mest omfattende byfornyelser uden for
København. Nybyggeri og gadeomlægninger har
også været en delaffornyelsen. På Koldinghus og
Staldgården er mange års restaureringer nu af¬
sluttet. Gruppen for by- og landskabsplanlæg¬
ning har forestået renoveringer på Slotsbanken
og Staldgården.
1. Langdallund - gårdhusbebyggelse 1965 (4.000
m'), 2. Nørregade-Vifdam-Hospitalsgadekarre-
en - sanering 1980 (48.000m'), 3. Konsul Graus-
gadekarreen - sanering 1977 (32.000m'), 4. Blæs-
bjerggadekarreen - sanering 1978 (13.000 m1), 5.
Slotsøkarreen byfornyelse 1979 (26.000 rn2), 6.
Kolding Byferie - feriehusbebyggelse 1994 (7.000
m!), 7. Den historiske vej - gadeomlægning 1987
(10.000 m2), 8. Slotsbanken og Staldgården - by¬
fornyelse og renovering 1988-94 (18.000 m'), 9.
Rådhusets omgivelser - renovering og omlæg¬
ning 1984 (3.000 m'), 10. Nicolajkarreen - byfor¬
nyelse 1985 (1.000 m1), 11. Zahnsgadekarreen -
gårdforbedring 1980 (800 m'), 12. Vestre Ringga¬
de - byfornyelse 1989 (4.800m'), 13, Skolegade¬
karreen - byfornyelse 1988 (1.600 m'), 14. Børne¬
have gi. sygehus - legeplads 1993 (3.500 m2), 15.
Industriforeningen - gårdanlæg 1989 (800 m2),
16. Gråbrødregade gadeomlægning 1992 (4.000
m2), 17. Lille Brostræde - gadeomlægning 1992
(600 m2), 18. Pakhustorvet, gi. erhverv - renove¬
ring og nybyggeri 1978-1986 (6.300 m2), 19. Sol¬
gården og Skippergården - byfornyelse og nybyg¬
geri 1994 og 1989 (18.000 m2), 20. Søndergade -
byfornyelse 1993 (4.800 m2), 21. Tøndervej byfor¬
nyelse 1982 og 1994 (35.000 m 2j, 22. Riis Toft mu¬
sikskole renovering 1993 (6.000 m!), 23. Agtrup-
vej - byfornyelse 1991 (9.500 m2), 24. Parkvej -
byfornyelse 1991 (11.000 m'), 25. Hollændervej -
økologisk byfornyelse 1993 (14.000 m2).
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1. Pakhustorvet
2. Konsul Grausgade saneringen ?f
3. Langdallund
4. Kolding bykerne
5. Økologisk byfornyelse i Kolding,
nr. 25
■ A Pakhustorvet M
2. Renovation ofKonsul Grausgade *
3. Langdallund
4. Kolding inner city
5. Ecological innovation in central
Kolding, nr. 25

LANDSKAB 1 -1994



Søby Brunkulslejer er med sine 18
km2 et afde største samlede råstof-
udvindingsområder i Danmark og

henliggeri dagsom et uoverskueligt
areal med brunkulssøer, sandtip¬
per, beplantede og selvgroede areal¬
er.

11983 foretog Gruppen for by- og
landskabsplanlægning en omfat¬
tende registrering af de daværende
forhold i området, der blev
ligeledes udarbejdet et debatoplæg,
som skulle danne grundlag for en
senere planlægning af området.
Desværre er intet sket siden. Om¬
rådet fortjener en behandling,
således at dets særpræg bevaresfor
eftertiden som et historisk minde
om tiden under og efter anden ver¬

denskrig.
m The lignite digs at Søby with their
18 squaremeters are oneof themost
extensive Danish raw materials ex¬

cavation sites, and today are a dis¬
organised mixture of excavation
lakes, sand dunes, and land filled
with planted and self-sown vegeta¬
tion. Gruppenfor by- og landskabs¬
planlægning in 1983 completed ex¬
tensive mapping of the area, and
wrote a paper intended to inspire
some later planning. Unfortunate¬
ly, nothing has happened since
then. The area deserves the treat¬

ment which will ensure that its par¬
ticular features are preserved as a
reminder of WWII and the period
immediately following it.

Problemer, opgaver forslag i Søby
området
m Problems, tasks, and proposals
concerning the Søby area

Okker¬
forurening

afHallund bæk,
plejeforanstaltninger
omkring bækken,
hedearealets
fremtid?

i

Brunkulsmuseet
udbygges, information

og udgangspunkt for ture
/ lejrene evf. som ranger-
ordning opførelse af ud- , JT*
sigtstårne, restaurering 1 W
af Søby Klondyke.

Askedeponi '
og Østdeponi, bedre

tilpasning og afskærmning
mod omgivelserne, renove¬
ring af beplantningen

langs Fasterholt-
gårdsvej.

Søby sø,
friluftsliv con¬

tra ornitologiske
interesser, fare for
okkerforurening fra
brunkulssøerne,
jagt og fiske¬
interesser?

Stabili¬
sering af nord¬

syd vej/stiforbindelse,
plejeforanstaltninger og
nyplantninger, stabili¬
sering afbrunkuls-
søer, vandrens¬

ning.

Råstof¬
indvinding

omkring Søbyværket,
åbning afdet centrale

område, udtynding i nåle-
træsbeplantning, pleje¬
foranstaltninger og

renovering af
Ørkenarbo¬

retet.
\

Å

Evt. kvarts-
sandindvinding og

beskyttelse af de geolo¬
giske interesseområder,
stabilisering og rens¬
ning af brunkulssøer,
plejeforanstaltninger

og nyplant¬
ninger.

Land- og
skovbrugs¬

interesser, vand¬
rensning og stabili¬
sering ar tipperne på
Miljøministeriets areal,
plejeforanstaltninger.

Trafikvej gennem
området.
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I 1986 udskrev Silkeborg kommune en offentlig
idekonkurrence om en bebyggelse ved Gunilshøj
i kommunens sydlige del. Gruppen for by- og

landskabsplanlægning vandt I. præmie. Planens
bærende element er hensynet til landskabet og
økologien. Af hensyn til landskabets karakter
koncentreres bebyggelsen mod syd, så land¬
skabets kvaliteter udnyttes til at skabe et godt
byområde. De ubebyggede områder kan opdeles
i følgende hovedpunkter:
I. Aktivitetsområde med rideskole, ridebane,
nyttehaver, boldplads, bålplads og lignende, et
»kulturlandskab« medallé, levende hegn, hække
og indhegninger af træ.
II. Overdrevsområde med græsning. Skoven
åbnes til de smukke bakkepartier. Nye plant¬
ninger, blandt andet ved søen.
III. Dalen med græsning og nyt vandløb. Stierne
giver god tilgængelighed.
IV. Grønning og grønne kiler egnet til leg, bold¬
spil og ophold. Er afmere bymæssig karakter.
V Vildnis, et område derfår lov tilfrit at udvikle
sig. Hensynet til landskabsøkologien spiller en
stor rolle i planen. Der er opstillet mål for den
økologiske arealbalance, det vil sige, at der skal
være et rimeligtforholdmellempositive og nega¬
tive forandringer i landskabet. Ved de negative
forandringer forstås byggeri, vejanlæg mv. Ved
de positive forandringer forstås udbygning og
forbedring af vådområder, nyplantninger, le¬
vende hegn, forbedring af skovbryn, udlæg til
vildnisområder osv.
m In 1986, Silkeborg council arranged a public
competition for ideas concerning a housing es¬
tate at Gunilshøj by the southern edge of town.
The Group won 1st prize. The plan takes land¬
scape and ecology into account more than any¬

thing. Out ofconsiderationfor thefeatures of the
landscape - and so that proper use is made of
them - the built-up area is placed at the south
end.

Depositive forandringer er:
■ positive changes include:

nye levende hegn
■ new quickset hedges
nye træ- og buskbeplantninger
m new trees and shrub

forlængelse og forbedring af skovbryn
■ elongation and improvement ofedges
areal til vildnisområde

i m wildlife area

. s A

^...c.*.

udformning afnyt vandløb
m a new stream has been created

forbedring af vådområder
■ wetlands improved
evt. nye rodzoneanlæg
■ rushes clear the water

udformning afgrønne områder
■ verdant area design
udvidelse afferiehusbebyggelse
■ expansion of weekend cottages area
boldplads
■ football field
nyttehaver
■ vegetable gardens
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Byfornyelsen i Valdemarsgadekarreerne i Sla¬
gelse er et led i Slagelse Grøn By, som startede i
1984. Slagelse byområde blev dengang udpeget
som ramme om et større økologisk byfornyelses¬
forsøg. I Valdemarsgadekarreerne, som Gruppen
for by og landskabsplanlægning har projekteret
for Byfornyelsesselskabet Danmark og Slagelse
kommune, er der særlig lagt vægtpå økologien i
friarealerne. Følgende temaer er behandlet: 1.
overordnet struktur, 2. materialer med genbrug,
3. energi (solcelledrevet, vandpumpe, ventilator,
stibelysning), 4. regnvandsanvendelse, 5. affald
bliver til ressourcer, 6. flora og fauna - den le¬
vende natur.
* The flats in Valdemarsgade, projected by the
Group, for Byfornyelsesselskabet Danmark and
Slagelse council, have open spaces with particu¬
lar emphasis on ecology. The following themes
have been treated extensively, 1. Overall struc¬
ture, 2. Materials, included recycled ones, 3.
Energy (solar cell drive, water pump, fan, lamps
along pathways), 4. Use of rainwater, 5. Rubbish
becomes a resource. 6. Flora and fauna - living
nature.

Legeplads med pumpe, vandhjul og vandborde Gedigent håndvask
■ Playground with pump and water wheel m Old-fashioned artisanship

Solcelleanlæg
■ Solar cells
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Fælles køkkenhaver
m Communal vegetable gardens

Vandtrappen får regn fra regnvandssøen
■ Water 'steps' receive rain-water

Plads, til kompostering og materialer
■ Composting ofsorted materials

■ Kompostbeholder
g Lille kompostplads

Stor kompostplads
ø Genbrugsstation
^ Flis- op kompostkværn
a Hønsehold

Tage og belægninger,
som leverer regnvand til sø
Regnvandstønde
Søfbæk
Vandleg
Vandpumpe

Vand
m Water

, Beplantning
LI \ . \ ■ Planting

Sø/bæk
Bevoksning
Blomstereng

□ Køkkenhave
m Hønsehold
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Opgaver i udlandet
Da dansk know-how på miljø- og økologi¬
området er efterspurgt i udlandet, er Grup¬
pen for by- og landskabsplanlægning invol¬
veret i projektplanlægning i Tyskland, Eng¬
land, Østeuropa, Rusland, Det fjerne Østen
m.m.

Kan du give nogle eksempler ?
- Gennem en opgaveformidler fik tegne¬
stuen for år tilbage sin første opgave i Tysk¬
land: et boligbyggeri i Hamborg. I forlæn¬
gelse heraf kom jeg i kontakt med en række
enkeltpersoner i forskellige kommunale for¬
valtninger blandt andet i Hamborg, i Ruhr-
distriktet og senest i Bremen.
Skønt det er særdeles vanskeligt for uden¬

landske arkitektfirmaer at blive anerkendt
som konkurrencedeltagere i Tyskland, blev
Gruppen for by- og landskabsplanlægning -
på baggrund afmit kendskab til byplanafde¬
lingen i Bremen - i 1990 indbudt til at deltage
i en konkurrence om et lokalt boligbygge¬
ri »Wohnung-Wohnhaus-Wohnquartier«. I
samarbejdemed arkitektfirmaet Jesper Ras¬
mussen a/s i Kolding fik vi første præmie i
konkurrencen, hvis resultat i øvrigt gav flere
opgaver i Bremen.
I Ruhrdistriktet forberedes i disse år en in¬

ternational byggeudstilling »IBA Emcher-
park«, som spænder meget vidt, idet der
løbende udskrives en række delkonkurren¬
cer om boligbyggeri, byfornyelser og bypar¬
ker.
Som del afdette konkurrenceprojekt fik vi

i samarbejde med arkitektfirmaet Boje
Lundgaard og Lene Tranberg en 2. præmie
for et boligbebyggelsesprojekt i byen Ka-
men.

Efter denne placering blev vi indbudt til at
deltage i en konkurrence om ombygningen
af en ca. 1 km lang gadestrækning i nabo¬
byen Bergkamen.
Hvad resultatet bliver, er i øjeblikket uaf¬

klaret, men indtil videre er vi som det ene af
to arkitektfirmaer udpeget til at fortsætte og
bearbejde vort projekt. Konkurrencedelta¬
gelse af den art giver gode referencer, for¬
trinsvis til tyske kommunalforvaltninger,
hvor vi i samarbejde med lokale arkitekt- og
ingeniørfirmaer er i gang med planlæg¬
ningsopgaver med fremtidig udbygning for
øje.
Desuden har vi langs den dansk-tyske

grænse startet nogle »grænseoverskridende
projekter« i samarbejde med en tysk land¬
skabsarkitekttegnestue i Flensborg. I øje¬
blikket er der meget presserende problemer
omkring en tysk losseplads i Flensborgom¬
rådet, hvor affaldsbjergene lige syd for den
danske grænse, vokser op i 20 meters højde.
Et andet område, som vil kræve en »græn¬
seoverskridende« landskabsplanlægning,

kunne være de store søområder og fuglere¬
servater langs Hvideåen.
Baggrunden for disse projekters gennem¬

førelse er, at EF-støtteprogrammet »Life«,
der baseres på Brundtland-rapportens visio¬
ner, kan yde økonomisk støtte til tekniker¬
hold fra to lande, som i fællesskab løser pa¬
rallelle problemer i en region.
Med EF-støtte til regionale projekter kun¬

ne man givetvis løse flere landskabelige pro¬
blemer som en helhed. I stedet for som nu,

hvor Sønderjyllands amtskommune med til¬
liggende kommuner planlægger nord for
den dansk-tyske grænse, mens tyskerne til¬
svarende løser deres landskabelige proble¬
mer syd for grænsen, og uden at de i fælles¬
skab prøver at koordinere arbejdet.

Kan du anvende de danske »Ydelsesbeskri¬
velser og vejledende honorarreglerfor land¬
skabsarkitektvirksomhed« i Tyskland?
- Nej, jeg bruger tyske normer for land¬
skabsarkitektvirksomhed, som er langt mere
detaljeret beskrevet end vore og særdeles vel¬
egnede som grundlag for tegnestuens hono¬
rarberegninger. Og da det tyske boligmini¬
sterium har udarbejdet en lov med nøje øko¬
nomisk fastsættelse af ydelse, betyder det, at
vi kan præcisere ydelserne og dermed vore
honorarer meget nøjagtigt.

Hvordan med opfølgningsfasen ?
- Den ideelle situation er, at vi møder op og
forhandler opgaverne på plads og derefter
melder tilbage til bygherren, hvilke faser i
byggeriet, vi kan påtage os. Fra samarbejdet
med tyske kommuner og bygherrer har jeg
erfaring for, at nårman søger hjælp uden for
landets grænser, er det danske idéer, de vil
købe, hvorimod de sagtens selv kan finde ud
af, hvordan fliserne skal lægges.
Kvalificeret tilsyn er nødvendigt i enhver

byggesag. Problemet er bare, at de honora¬
rer, vi får for den del af arbejdet, langt fra
dækker tegnestuens faktiske omkostninger -
og det hvad enten vi påtager os opgaven i Kø¬
benhavn, Odense, Ålborg eller i udlandet. I
de senere år har vi derfor forsøgt at undgå
tilsynsarbejde. Enten ved at anmode byg¬
herren om at klare det selv, eller ved at vi
entrerer med et lokalt firma, der påtager sig
tilsynet med jord- og plantearbejder, eller vi
beder vore samarbejdende arkitekt- og inge¬
niørfirmaer varetage det tekniske tilsyn. Del¬
tagelse i byggemøder og det daglige tilsyn på
byggepladsen kan vi sqm regel kun påtage os
i Kolding og nærmeste omegn.
- I samarbejde med Kolding kommune og
med mig som koordinator mellem kommu¬
nen og nogle privattilknyttede arkitekt- og
ingeniørfirmaer er vi i England i gangmed at
stifte et halvkommunalt udviklingsselskab,
som blandt andet i Liverpool og Coventry

skal formidle den videnbank, som den kom¬
munale sektor i Kolding råder over - ikke
blot inden for landskabsarkitektur og by¬
planlægning, men i lige høj grad inden for
social- og ældreforsorg.
At få et sådant system sat på skinner og få

arbejdet til at fungere kræver en enorm men¬

neskelig indsats.

Hvorfor dette stærke engagement ?
- Når Gruppen for by- og landskabsplan¬
lægning er så stærkt involveret i netop dette
projekt, er det selvfølgelig, fordi tegnestuen
som planlægningsfirma er interesseret i det
byggeri af ældreboliger og plejehjem, som
gerne skulle følge i halen på projektet.
I øvrigt er det vigtigt, at vi går ud i verden

og »sælger« de ting, vi er gode til. Og i den
sammenhæng sidder den kommunale sektor
inde med en kolossal viden på mange fron¬
ter.

Jeg ser samarbejdet mellem den kommu¬
nale (offentlige) sektor og den private som
en af fremtidens store muligheder for job¬
skabelse inden for vort fagområde.

Kunne formidlingsopgaven ikke klares afet
rådgivende konsulentfirma med den kom¬
munale embedsmand tilknyttet som viden¬
koordinator ?
- Det kunne mån selvfølgelig. Men en stær¬
kere model er - som skitseret - et fælles ud¬

viklingsselskab, hvor arbejdet og markeds¬
føringen koordineres.
- Også i det tidligere Sovjetunionen - nær¬
mere betegnet i Nowro Sibirsk forventer vi
opgaver i økologisk bebyggelsesplanlæg¬
ning, efter at en af tegnestuens medarbej¬
dere på opfordring fra Boligministeriet del¬
tog i en delegationsrejse til et af de fineste
forsknings- og universitetsmiljøer derovre.
Som en konsekvens heraf får vi i nærmeste

fremtid besøg af en delegation af højtud¬
dannede russiske specialister, som ved selv¬
syn skal studere vort arbejde med økologisk
bebyggelsesplanlægning.
- I Taiwan, som jeg besøgte for et par år
siden, arbejder vi på skitsestadiet med plan¬
lægning af et uddannelsescenter for unge.

Og flere opgaver kommer forhåbentlig til, da
der er stort behov for bygning af ældrebo¬
liger og planlægning af turistområder.

Det er ikke småting, du involverer dig i ?
- Sådan er det jo, nårman elsker sit arbejde,
men jeg kunne som katten godt have brug
for syv liv, hvis jeg skal nå, alt hvad jeg har
lyst til at beskæftige mig med.

Den faglige og økonomiske styring
af tegnestuen
- Ugentlige mandagsmøder er tegnestuens
basismøder, hvor vi fagligt og økonomisk,
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Euro Bau Fahrland
Siden Berlinmurensfald i 1989 har der væretpres
på nye byggemuligheder i Berlins periferi. I et
område nordfor Potsdam harflere små kommu¬
ner besluttet sig for en sammenslutning med
Fahrland kommune som center og med boligud¬
vikling, foreløbig med ca. 1.000 boligheder. Kom¬
munen er smukt beliggende i Havelområdet, et
sø-, kanal- og flodområde med mange naturbe¬
skyttelsesinteresser. Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning har for Fahrland kommune
udarbejdet en bebyggelsesplan for et ca. 26 ha
stort areal til parcel- og rækkehuse. Arealet, det
såkaldte »Eisbergstiicke« er beliggende i den syd¬
lige del af kommunens boligudviklingsområde.
Opgaven omfatter både en Bebauungs- og Grtin-
ordnungsplan, som kan sammenlignes med en

lokalplan og en særlig lokalplan for de grønne
områder, et kendt begreb i Tyskland, men vel ikke
særlig brugt her i landet.

M-.. uf-
KI*nhor«t.t.».„ _ — 7 '8000

* Euro Bau Fahrland
Since the fall of the Berlin Wall in 1989, a considerable amount ofprojecting and building has taken place on the Berlin periphery. North ofPotsdam,
severalminormunicipal units havejoinedforces and, with Fahrland as their centre, aim to develop housing estates, presentlyprojecting some 1000 units.
MrKlaaborg's Groupfor Fahrland council have laid out a siteplan covering 26 hectares reservedfor bungalows and terraced houses. The task was to set
up plansfor Bebauung as well as Griinordnung, in other words, community plans as well as community plans with special emphasis on the landscape,
an important distinction in Germany.
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sag for sag drøfter den øjeblikkelige situa¬
tion. Selv påtager jeg mig helst ikke projek¬
teringsopgaver, men forhandler projekt og
honorar igennem med bygherren, så alle
skriftlige aftaler er på plads, inden opgave¬

fordelingen foretages på mandagsmøderne.
Den medarbejder, som derefter står i spid¬

sen for projektet, har såvel det faglige som
det økonomiske ansvar for projektets gen¬
nemførelse fra start til aflevering. Personligt
underlægger jeg mig sagslederens faglige
vurdering, men træder til, hvis der er behov
for hjælp.
På bestyrelsesmøderne, der holdes en

gang om måneden, verificeres den forgang¬
ne måneds resultater, mens firmaets over¬
ordnede strategi, stærke som svage sider og
fremtidige situation debatteres.

At sælge en vare
/ årevis har tegnestuen udsendt meget smuk¬
ke brochurer med et spændende lay-out,
fængslende tekst og illustrationer i farve¬
tryk. Er det nødvendigt, og hvordan har
firmaet råd til så megen PR-virksomhed?
- Hvordan tror du vi har råd til at lade
være? Enhver tegnestueleder må have alle
antenner ude, ellers får man intet arbejde.
Økonomien i firmaets PR-aktiviteter kla¬

res på flere måder. I normalhonoraret er der

ikke plads til den form for information. Alt¬
så må vi klare os på anden vis - blandt andet
ved i tilbudsmaterialet at budgetteremed ud¬
gifter til tryk af publikationer, der redegør
for projektets idé og indhold. Jeg kan bedst
illustrere det med et eksempel fra Slagelse,
hvor publikationen »Grøn byfornyelse i
Slagelse«, der foreligger i en dansk, engelsk
og tysk version, er sponsoreret af Boligmini¬
steriet og Slagelse kommune i fællesskab.

Teknologiens indpas
Anvender I EDB i projekteringsfasen ?
- Af bygherrehensyn har vi de sidste 3-4 år
været nødt til at bruge CAD-programmer
som ethvert andet værktøj i projekterings¬
fasen. Selv kan jeg ikke finde ud af hvilke
taster, der skal trykkes på - og har heller in¬
gen ønsker om at lære det. For mig er den
bløde blyant stadig mit vigtigste værktøj.
Efter interviewet med Ole Klaaborg er der sket et
generationsskifte i Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning.
Ole Klaaborg er fratrådt som leder og har solgt
firmaet tiI Torben Gade, Inge Bauer, Martin
Kessler og Lillian Toftdahl med virkning fra
01.03.1994.
Ole Klaaborg vil stadig være tilknyttet G.B.L.
som konsulent.

Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

EURO BAU 87 NoSSs^CDT

14 LANDSKAB 1 - 1994



WOHNUNG • WOHNHAUS • WOHNQUARTIER
Præmiering afprojekter:
Kolding Købmandsskole, 1964
Konsul Graus Gade kvarteret, Kolding (byforny¬
else), 1978
Pakhustorvet, Kolding (renovering af pakhus),
1981

Pinjeparken, Kolding (boligbebyggelse),
1985

Kolding ny rensninganlæg, 1992
Nr. Bjert Kirkegård, 1992
Landskabsplan vedÅbenrå ny sygehus, 1993

Præmieringer i konkurrencer
1993: Center i Stadt Bergkamen, Tyskland, pro¬
jektkonkurrence. Delt 1. præmie. Udskreven af
IBA Emcher Park og Stadt Bergkamen.
1992: Boligbebyggelse i Stadt Kamen, Tyskland,
idekonkurrence. 2. præmie. I samarbejde med
prof. arkitekt Boje Lundgaard og Lene Tranberg,
København. Udskreven af IBA Emcher Park og
Stadt Kamen, Tyskland.
1991: Wohnung-Wohnhaus-Wohnquartier, Bre¬
men, Tyskland, idekonkurrence. 1. præmie. Ud¬
skreven af boligselskabet GEWOBA, Bremen,
Tyskland. Udarbejdet i samarbejde med arki¬
tektfirmaet Jesper Rasmussen, Kolding. Illustra¬
tionen på denne side er en rejst plan afforslaget.
1989: Kirkegård i Fredericia, idekonkurrence. 1.
præmie. Udskreven af Fredericia kommune og

Hannerup menighedsråd.
1988: Institutionsområdet i Brejning, idekonkur¬
rence. 2. præmie. I samarbejde med arkitektfir¬
maet Jørgen Stærmose, Odense. Udskreven af
Vejle Amtsråd i samarbejde med DAL.
Dybbøl Banke, Sønderborg, idekonkurrence. 4.
præmie. I samarbejde med arkitektfirmaet Jør¬
gen Stærmose, Odense. Udskreven afSønderjyl¬
lands Amtsråd i samarbejde med DAL.
1987: Gunilshøj - bebyggelsesplan for tætte lave
boliger, offentlig idekonkurrence. 1. præmie. Ud¬
skreven afSilkeborg kommune isamarbejde med
DAL.
1986: Østbyen, Vejle - byfornyelse, offentlig ide¬
konkurrence. To forslag 2. præmie og indkøb.
Udskreven afBoligstyrelsen, Vejle kommune og
DAL.
1985: Byfornyelse i Sorø, offentlig idekonkur¬
rence. Udskreven afHåndværksrådets Byforny¬
elsesselskab og Sorø kommune.
1983: Esbjerg Plejehjem, projektkonkurrence. I.
præmie. Isamarbejde med arkitektRudolfLolk,
Esbjerg. Udskreven afEsbjerg kommune.
Guderup Plejehjem, projektkonkurrence. 1.
præmie. I samarbejde med arkitekt Henning
Larsen; Sønderborg. Udskreven af Nordborg
kommune.
1982: Fredericia Plejehjem, projektkonkurrence.
1. præmie. I samarbejde med arkitekterne Crone
og Duedal, Middelfart. Udskreven af Fredericia
kommune og DAL.
1981: Byfornyelse i Esbjerg-Herning-Holbæk,
idekonkurrence. 4 forslag 2. og 3. præmie, ind¬
køb og omtale. Udskreven af Boligstyrelsen, Es-
bjerg-Herning-Holbæk kommuner ogDAL.
1980: Egelundsparken i Beder, bebyggelsesplan
tæt-lav, projektkonkurrence. 1. præmie. Isamar¬
bejde med arkitekt Torben Stockholm, Århus og
Aalborg. Udskreven af Viby Andelsboligfor¬
ening, Århus.

Bypark og torveplads i Skanderborg, idekonkur¬
rence. 2. præmie. Udskreven af Skanderborg
kommune.

Ældreboliger og plejehjem i Grindsted, idekon¬
kurrence. 2. præmie. I samarbejde med arkitekt
Salling Mortensen, Århus. Udskreven af Grind¬
sted kommune og DAL.
1979: Rådhusområdet i Odense, offentlig idekon¬
kurrence. 3. præmie. Udskreven afOdense kom¬
mune og DAL.
Trafiksanering i byområder, § 40 konkurrencen,
offentlig idekonkurrence. 1. præmie. Udskreven
afOdense kommune og DAL i anledning affor¬
bundets 100 års jubilæum.
1978: Bebyggelsesplan i Frederikshavn, idekon¬
kurrence. 1. præmie. Udskreven af Boligselska¬
bet Vesterport v. Arbejderbo og Frederikshavn
kommune.
1977: Vestmannerøerne, Island - byplan, offent¬
lig nordisk idekonkurrence. Indkøb. Udskreven
af Vestmannerøernes kommune 1976: Aalborg
Universitetscenter, offentlig projektkonkurrence
1. præmie. I samarbejde med arkitekterne Dall
og Lindhartsen, Helsingør. Udskreven af Under¬
visningsministeriets byggedirektorat og DAL.
1967: Øen Hveen iØresund, nordiskoffentlig ide¬
konkurrence. Indkøb. Udskreven afLandskrona
kommune.

Artikler tidligere bragt i Landskab:
Afgangsprojekt, Havekunst 1958. 28-29.
Have ved Kolding fjord, Havekunst 1959, 15.
Have i Hareskovby, Havekunst 1961, 69.
Odense Amts og Bys sygehus, Havekunst 1962,
105-109.
Terrasse ved restaurant 'Skoven' i Odense, Have¬
kunst 1962, 156-157.
Gårdhave, Havekunst 1963, 116-119.
To voldanlæg, Havekunst 1963, 156-160.
Forslag til omlægningafKongensHave i Odense,
1963, 135-140.
Gartnernes Salgsforening - GASA - i Odense,
Havekunst 1966, 141-146.
Apotekerhave i Odense, Havekunst 1967, 68-71.
Konkurrence Hveen, Havekunst 1967, 97.
Langdallund, Kolding, Havekunst 1968, 114-119.
Lille Dyrehavevang med Selskov stadionanlæg,
Landskap 1978, 84-87.
Konkurrence om Rådhusområdet i Odense,
Landskap 1979, 79.
Aalborg Universitetscenter: AUC, Landskap
1980, 106-109.
Konkurrence om park og torv i Skanderborg,
Landskab 1981, 7.
Friarealer vedFredericia Bryggeri a/s, Landskab
1983, 175-186.
Kolding vestre bykerne - et byfornyelsesområde,
Landskab 1985, 107-118.
Blangstedgård - område 16, Landskab 1988, 34.
Park og Kirkegård ved Hannerup Kirke, Land¬
skab 1988, 152-154.
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Nr. Bjert Kirke inden opførelse af kapel og menighedshus
■ The church ofNr. Bjert before the new chapel andparish hall were built

Nr. Bjert Kirkegård
Af Inge Bauer

Den eksisterende kirkegård har fine og ka¬
rakteristiske træk. Her tænkes især på den
stilfærdige udformning, græsovalen ved ho¬
vedindgangen til kirken, tjørnehækkene,
birketræer, græsrabatter og grusstier. Hertil
kommer de klippede lindetræer ved »den
røde gård« nord for kirken.
Det startede i 1986, hvor Nr. Bjert Menig¬

hedsråd fik mulighed for at erhverve et ca.
6.500 m2 stort grundstykke nord for kirken.
Her ønskede menighedsrådet at opføre et
menighedshus og et nyt kapel. Da den gamle
kirkegård sandsynligvis har gravpladser nok
til mange år frem i tiden, vedtog man at an¬
lægge kirkegårdsudvidelsen på en sådan
måde, at arealet de første år henligger som en

park. Når der bliver behov for nye grav¬

pladser, kan de anlægges, så udvidelsen pri¬
mært fremstår som en park, hvori indgår
gravpladser.

Placering afkapel og menighedshus
Gruppen for by- og landskabsplanlægning
foreslog at placere de to nye bygninger langs
Sletteskovvej, som løber vest for kirken. Ka¬
pellet og menighedshuset ville derved orien¬
tere sig mod gaden, som er en stille landsby¬
gade med huse og brede græsrabatter, og

samtidig være med til at danne rum for den
fremtidige kirkegård/park.
Dette forslag blev indsendt til Stiftøv¬

righeden, der helst så bygningerne placeret
langs grundens østskel, tæt op ad et nyopført
ældreboligområde. Efter mange drøftelser
og udarbejdelse af adskillige illustrations-
skitser blev placeringen langs Sletteskovvej
dog fastholdt, og det egentlige forslag til
kirkegårdsudvidelsen kunne påbegyndes.

Kirkegårdsudvidelse
Forslaget søger at videreføre de karakteristi¬

Kapel og menighedshus er tegnet af Tegnestuen
Mejeriet, Kolding
m Chapel and parish hall designed by the Meje¬
riet office ofKolding

ske træk fra den eksisterende kirkegård og
kirkens omgivelser.
Hele kirkegården afgrænses af en klippet

tjørnehæk med en bred græsrabat. Hækken
får lov til at vokse lidt højere end i dag for at
give bedre læ. For at undgå indtrykket af tra¬
fik ind over kirkegården får den nye parke¬
ringsplads ved kapel og menighedshus kun
adgang for kørende trafik fra nord. Køre-
arealet belægges med grus og parkerings-
båsene med græsarmering.
Det øvrige areal udlægges som et grønt

parkareal med blomstereng og løgvækster,
birke- og egetræer. Der plantes bøgehække
med kulisseagtig virkning, der danner bag¬
hæk for de fremtidige gravsteder. Der an¬

lægges grusstier og opstilles bænke. Hæk¬
ken mellem det gamle og det nye areal
fjernes, og der bliver et bredt græsareal mel¬
lem de gamle og de fremtidige gravpladser.
Indgangspartierne til både det nye og gamle
område udformes som smedejernslåger.

Vest for kapel og menighedshus plantes en
række lindetræer som en gentagelse af mo¬
tivet fra den eksisterende kirkegård og fra
gården umiddelbart nord for kirkegården.
Sletteskovvejs karakter som landsbygade

med græsrabatter søges yderligere forstær¬
ket ved at omlægge parkeringspladserne vest
for kirken til græsarmering. De eksisterende
bøgetræer udtyndes og opstammes.
Alt i alt er der tilstræbt et stilfærdigt an¬

læg med et meget grønt og frodigt præg og
et lavt plejebehov, et parklignende område
som bindeled mellem kirke, menighedshus,
ældreboliger og plejehjem, og et anlæg, som
successivt kan inddrages til gravpladser.
Byggeriet blev i foråret 1993 prisbelønnet

af Kolding kommune.
Inge Bauer, landskabsarkitekt mdl, medarbejder
ved Gruppen for by- og landskabsplanlægning
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Perspektivskitse med det nye kapel og menighedshus langs Sletteskovvej
■ Sketch ofnew chapel and parish hall, along Sletteskovvej

1. Kirken, 2. Ældrecenter, 3. Plejehjemmet, 4
»Den røde gård«, 5. Kapel, 6. Menighedshus, 7.
Eksisterende kirkegård, 8. Park - blomstereng -
løgvækster, 9. Eksisterende parkering - græsar-
mering, 10. Lindetræer. Helhedsplan, udarbejdet
afLaila Nøttrup
■ 1. Church, 2: Senior citizens' hall, 3. Nursing
home, 4. 'Red farmhouse', 5. Chapel, 6. Parish
hall. 7. Existing cemetery, 8. Park - flower
meadow - bulbs, 9. Existing parking - grass

edging, 10. Lindens. Site plan by Laila Nøttrup

Kirke med omgivelserfor kirkegårdsudvidelse.
m Church with grounds before expansion

-feldrtbUllg«

Plejehjem
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Gader og pladser i Kolding vestre bykerne
AfMona Kølbæk

Låsbybanke, der tidligere var traditionel parke¬
ringsplads med asfalt og kantsten, er omdannet
til et smukt byrum. Parkeringen er samlet i plad¬
sens nordlige del, mens den sydlige erforbeholdt
fodgængere. De vigtigste ganglinier er belagt
med fliser. Felterne, der opstår herimellem, er
fyldt ud med chaussésten og brosten. Tre nye lin¬
detræermidtpåpladsen ermed tilat givepladsen
karakter.
■ Låsbybanke, previously a traditional carpark
with tarmac and edging, has been changed into a

pretty urban space. Theparking is concentrated
towards the north, while the south end is for
pedestrians only. The most important walkways
are flagged. Patches in between are paved with
sett and cobble. Three new lindens in the centre

add character.

Låsbygade og Adelgade
Den gamle indfaldsvej fra nord til by og slot,
rådhusområdet og adgangsvejen til Kolding¬
hus og Staldgården er nogle af de gader og
pladser, som Kolding kommune har renove¬
ret gennem de senere år, og som Gruppen for
by- og landskabsplanlægning har udarbej¬
det projektforslag eller detailprojekt for.

Akseltorv

Renoveringen af den ca. 900 m lange stræk¬
ning er sket i flere etaper startende i 1986 med
Akseltorv, byens rådhusplads, der er et vel¬
proportioneret byrum med forbindelse til
nogle af byens vigtigste gader. Pladsen blev
omlagt til et fodgængerområde med ens be¬
lægning fra facade til facade. Der blev valgt
den samme flisebelægning som i den tilstø¬
dende gade, Jernbanegade, for på denne
måde at binde belægningen sammen. I den¬
ne flisebelægning er der markeret kørespor i
chaussésten med de vigtigste ganglinier mar¬
keret i bordursten. I den nordlige del af plad¬
sen er der anlagt et kørespor i brosten som en
del af vejen til Koldinghus. Der er plantet
lindetræer som pladsens grønne element, og
to store firarmede Wegnerlamper er med til
at give pladsen særlig karakter.

Den historiske gade
Låsbygade har siden middelalderen været
indfaldsvej fra nord til byens centrum, Kol¬
dinghus og Staldgården, og danner i dag
hovednerven i den vestlige bykerne. Gaden
har et smukt, bugtet forløb med flere små
pladsdannelser og torve undervejs.
Ved omlægningen er der lagt vægt på en

enkel udformning som baggrund for huse¬
nes forskellighed og gadens rytme. Som be¬
lægning er fortrinsvis anvendt granit, men
anvendt afhængig af den enkelte gadestræk¬
nings særlige karakter og rolle.
Adelgade og Låsbybanke er brolagt med

chaussésten som en del af adgangsvejen til
Koldinghus. I den indre del af Låsbygade
er vandrender og parkeringsfelter i granit,

mens kørebanen er asfalt med granittilslag i
overfladen. Længst væk fra centrum er både
kørebane og parkeringsfelter i asfalt med
granittilslag. Fortovene er overalt belagt med
de samme fliser som på Akseltorv.
Pladser og torve understreges med ensar¬

tet belægning fra facade til facade, med en¬
kelte markante træer og ensartet lav parkbe¬
lysning.

Koldinghus og Staldgården
I forbindelse med restaureringen afKolding¬
hus blev vejen mellem Staldgården og slottet
renoveret og Staldgårdens gårdrum omlagt i
sommeren 1988. Gårdrummet, hvor der tid¬
ligere var små plæner og hække, blev anlagt
som en stor grusplads kantet med lindetræer,
der med tiden skal vokse sammen til en stam-
mehæk.

Vejen til Koldinghus er belagt med pig¬
sten, desuden er den oprindelige pigstensbe-
lægning langs Staldgårdens facader bevaret
og renoveret.

Markdannersgade
Den sidste del,af strækningen til Kolding¬
hus, Markdannersgade mellem Akseltorv og
Staldgården, står nu for tur. Vi har udar¬
bejdet et skitseforslag, hvor den oprindeli¬
ge brostensbelægning i princippet bevares.
Samtidig har vi sammen med tegnestuen
Mejeriet, Kolding, udarbejdet en skitse til ny
bebyggelse, der kan afslutte karreen syd for
Markdannersgade og skabe en ny passage
fra centrum til Koldinghus, så man i højere
grad fornemmer nærheden til slottet, når
man færdes i bymidten.
Endelig er der planer om en omlægning af

passagen Slotsstræde og »Den spanske Trap¬
pe«. En fond i Kolding vil donere en kera¬
misk udsmykning af kunstneren Lin Utzon,
udført efter konkurrence. Denne udsmyk¬
ning skal indgå som en del af gadens ud¬
formning.

Mona Kølbæk, arkitekt maa, medarbejder
ved Gruppen for by- og landskabsplanlægning a/s

18 LANDSKAB 1 -1994



Byens rådhusplads er et velproportioneret by¬
rum, hvor nogle af byens vigtigste gader mødes.
Projektet giver rådhusområdet en selvstændig
karakter i bybilledet. Hovedideen i udformnin¬
gen er at binde gader og pladser sammen til en
helhed ved en ensartet belægning og markering
af trafiklinierne.
m The town'smain square is a harmonious space,
the adjunction ofseveral important streets. This
project allows the space a character of its own.
The main idea was to join streets and spaces

through unified paving, and marking of traffic
lines.

Staldgården efter omlægningen.
■ Staldgården after the change

-Vandrende

Ganglinie
i brosten
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Griinordnungsplan, et særligt begreb i tysk bebyggelsesplanlægning

Grunordnungsplan »Charlottenlust« i Wernugerode/Hartzen.
GOP fastlægger arter og størrelser af beplantning langs henholdsvisfordelings- og boliggader, våd¬
områder, åbne arealersamt sammensætningafbevoksning omkring bebyggelsen. GOPfastlægger til¬
ligeplaceringen og størrelsen afsports-, lege- og opholdsarealer, såvel som demere ekstensive grønne
arealer og vådområder. En separat tekstdel formulerer retningslinier for anlægsarbejderne og den
efterfølgende pleje. Gennem myndighedernes godkendelse af planen gøres planens gennemførelse
retsligt forpligtende. 1. Griinordnungsplan, 2. Bebyggelsesillustrationsplan.

Griinordnungsplan 'Charlottenlust', Wernigrode/Hartzen
The GOP determines what species and types of vegetation should be distributedalong roads and stre¬
ets, in wetlands and open areas; and howplants areplaced in the immediate vicinity ofan estate. GOP,
moreover, regulates the placing and size ofsports fields, playgrounds, and recreational grounds, as
well as largergreen areas and wetlands. A separate chapter contains guidelinesfor completion of tasks
andfor themaintenance that follows. German authorities approve theplan; companies are thus obli¬
ged to complete a given task as agreed. 1. Grunordnungsplan, 2. Site plan.

I forsommeren 1991 blev Gruppen for by- og
landskabsplanlægning af landshovedstaden
Schwerin i Mecklenburg-Vorpommern be¬
stilt til at udarbejde en Grunordnungsplan
for det ca. 120 ha store areal Muhlenberg. I
området planlægges en ny bydel med ca.
1.500 boligenheder. Arealet er en del af et
meget smukt og karakteristisk landskab mel¬
lem to store søer, beliggende vest for Schwe¬
rin byområde, og planen skal blandt andet
sikre, at værdifulde landskabstræk forbed¬
res og bevares.
Når Griinordnungsplanens analysedel er

færdiggjort, skal der laves en strukturskitse
for vejføringer, byggeområder mv. og senere
en detaljeret lokalplan for byggeriets opfø¬
relse. Denne lokalplan udføres i tæt samar¬
bejde med et lokalt arkitektfirma.

Hvad er en Griinordnungsplan ?
Den tyske byggelov (Baugesetzbuch) påby¬
der, at der udarbejdes en separat Griinord¬
nungsplan (GOP) parallelt med den øvrige
kommunale planlægning. Det drejer sig om
Flåchennutzungsplan (kommuneplan) og

Bebauungs- eller B-plan (lokalplan). GOP
skal tilgodese naturinteresserne og naturbe¬
skyttelsen, områdets økologi og den fremti¬
dige landskabspleje og naturhusholdning.
Ifølge den tyske naturbeskyttelseslov skal
ethvert indgreb i landskabet og naturen for¬
ud undersøges og klarlægges, således at ba¬
lancen i området opretholdes efter indgre¬
bet, dette gælder især for B-planer.
En af GOP's opgaver er at styre og udjæv¬

ne indgrebet, således at der efter irtdgrebet
opnås økologisk balance på arealet. GOP er
således »det grønnes lokalplan« og bliver
ofte udført som B-planens økologiske fag¬
del. Begge plantyper er afhængige af hinan¬
den:. B-planen bliver kun godkendt under
forudsætning af, at der foreligger en GOP,
ogGOP's udførelse er kun forpligtende, hvis
den er fastlagt i en B-plan.
Målsætningen og arbejdsprogrammet for

en GOP kan være meget varierende. Det af¬
hænger af den fremtidige arealanvendelse,
de stedlige økologiske betingelser og land¬
skabelige problemstillinger. Den overord¬
nede målsætning er at registrere og sikre
at de økologisk vigtigste landskabsdele og
deres funktioner samt at udpege og forme
hensigtsmæssige rekreative fritidsområder
for befolkningen. Planen kan også anvise
egnede arealer til bebyggelse, som er velpla¬
cerede i forhold til det omgivende landskab.
Landskabsarkitektens ydelser for GOP er

fastlagt i HOAI (Honorarordnung fur Ar-
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AfMartin Kessler

Byvækst i løbet af200 år.
Øverst: Schwerin 1774. Landbrugsområder støder direkte op mod bymidten. 1. Muhlenberg, 2. Lan-
kow, 3. Gammelt tårn, 4. Neumuhle, 5. Landbrugsområde med alléer, 6. Den gamle bydel Schwerin.
Nederst: Schwerin i dag. Kun »Muhlenberg« mellem Lankower søen ogNeumiihler søen er ubebygget.
■ Growth ofa town: 200 years
Above: Schwerin 1774. Farmland rubs shoulders with the inner city. 1. Muhlenberg. 2. Lankow.
3. Old tower. 4. Neumuhle. 5. Farmland with avenues. 6. Schwerin Old Town.
Below: Schwerin today. Only Muhlenberg between lakes Lankower and Neumiiller is intact.

chitekten und Ingenieure), som deler arbej¬
det i fire faser.
I fase 1 bliver GOP's omfang, hovedpunk¬

ter og honorering aftalt mellem kommune
og planlægger.

Fase 2 består i en status quo undersøgelse
og en vurdering af eksisterende forhold på
grundlag af luftfotos, målebordsblade og
egne opmålinger og registreringer. Der læg¬
ges særlig vægt på at undersøge arter/bio¬
toper, vådområder, geologi og jordbund,
(by)klima, historiske forhold, tekniske an¬
læg, hidtidig arealanvendelse samt nuvæ¬
rende rekreative områder og fritidsanlæg.

1 fase 3 arbejder man sig frem til en princi¬
piel løsning af opgaven, der redegøres herfor
i skitser, tegninger og tekst. Skitseforsla¬
get indeholder forklaring af de fremti¬
dige forskellige arealfunktioner og rumlige
strukturer, såsom de foreslåede udviklings-,
udformnings- og plejeforanstaltninger (be¬
plantning, vandløbssanering og stiforløb
etc.). Forslaget diskuteres og afstemmes med
kommunens forvaltninger.

Fase 4 er den endelige, juridisk bindende
plan i tekst og tegning, som er bestemt i fase
3.

Grunordnungsplan 'Muhlenberg', Schwerin
kommune

Planlægningsområdet 'Muhlenberg' ligger
ca. 3 km vest for Schwerin byområde mellem
bydelene Neumiihle i syd og Lankow i nord.
Landskabet hæver sig ca. 25 m fra Lankower
sø i øst og Neumiihler sø i vest. Området er
det sidste store ubebyggede areal nær den
indre by og spiller derfor en stor rolle som
friskluftskorridor såvel som rekreativt nær¬

område og levested for diverse plante- og dy¬
rearter. At bevare disse naturfunktioner har

lige så stor offentlig interesse som opførelsen
af de nye boliger, der er planlagt her. Grii-
nordnungsplanen er et vigtigt instrument for
at løse denne interessekonflikt. Den skal ska¬
be objektive afgørelseskriterier og klarhed i
planlægningsprocessen.

I sommeren og efteråret 1992 gennemførte
Gruppen for by- og landskabsplanlægning
registreringen af de eksisterende forhold i
planlægningsområdet. De væsentligste un-

dersøgelsespunkter var den historiske udvik¬
ling, geologi, eksisterende biotoptyper og
landskabsbilledet.
Området blev formet som en randmoræne

under sidste istid. Således præges det ku¬
perede landskab 'Miihlenberg' (75 m.o.h.)
af to søer mod øst og vest samt af mange
dødishuller.

Geologien præger vegetationen, der gror
således en tæt pile- og poppelvegetation om¬

kring søerne og dødishullerne. Andre bio¬
toper er afhængige af landbrugsdriften, fx
kraftige læbælter, der søges bevares. Land¬
brugsarealerne henligger bare med lidt krat
og engarealer.
Der er i alt registreret 30 forskellige bioto¬

per i området. Biotoperne er registreret efter
deres type og særlige egenart, blandt andet
træplantninger, eng, sump og dødishuller.
Med disse registrerede informationer har

vi udviklet en punktvurdering af værdifulde
biotoper alt efter deres indbyrdes økologiske

betydning og bevaringsværdi. Vurderings¬
kriterier har været: alder, størrelse, økolo¬
gisk mangfoldighed, beskyttelsesfunktion
(erosion, vand), rumdannende virkning, re¬
kreativ værdi og mulig erstatningsbiotop for
andre biotoper, der nedlægges.
Som tidligere nævnt er også landskabets

skønhedsværdi og visuelle indtryk registre¬
ret. Her benyttes det tyske ord 'Landschafts-
bild', som er et svært oversætteligt ord, der
benyttes i stort omfang ved landskabsregi-
streringer mv. I vor registrering er der brugt
temakort, som redegør for de visuelle mar¬
kante vegetationsformer og udkiksmulighe-
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der i de nuværende omgivelser. Målet er at
forme den fremtidige bebyggelse således, at
vigtige udsigtsakser og udsigtspunkter frem¬
hæves og styrkes.
Et andet vigtigt punkt er en analyse af de

hydrologiske forhold. Ud fra topografien
opstilles et skema for de nuværende vandskel
og overfladevandsafløb. Ud fra denne ana¬

lyse findes afløbslinierne, som skal friholdes
for bebyggelse, således at disse linier frem¬
over kan bruges som naturlige afløbslinier
for overfladevand fra de nye boligområder.
I undersøgelsen fandt vi en meget interes¬

sant hydrologisk forekomst: 5 større vand¬
fyldte dødishuller, som lå i forskellig højde i
terrænet i en afløbslinie. Dette system kan
forbindes og fungere som et biologisk filter
for overfladevandsafløb til Lankowersøen.

Landskabsanalysens forskellige resultater
bliver samlet i en rammeplan for den fremti¬
dige bydels samlede økologiske koncept. Her
redegøres for hvilke områder, der friholdes
for bebyggelse, hvilke biotoper, der bevares,
og hvilke, der skal erstattes af nye biotoper.
Analysen redegør også for hvilke beskyt¬
telsesforanstaltninger og udviklingsmulig¬
heder, der skal anvendes ved de vigtigste
eksisterende biotoper, som skal have buffer¬
zone og forbindes indbyrdes. I sammenfat¬
ningen er der også redegjort for hvilke om¬
råder, som kan bebygges.

På grundlag af denne økologiske land¬
skabsanalyse skal der udvikles en struktur-
og bebyggelsesplan, som kan danne grund¬
lag for den endelige Griinordnungs- og B-
plan. I foråret 1994 begynder fase 3 med en

detaljeret planlægning af Griinordnungs-
planens fysiske del såsom: detaljerede for¬
slag til anlæg af de grønne områder, forslag
til plads- og gaderum i de nye boligområder
samt til de nærrekreative funktioner, såsom
stier, legepladser, sportsarealer osv.
Da kun analysedelen og forarbejderne er

udført på Miihlenbergplanen, omtales her
kort en færdig Griinordnungsplan for Wer-
nigerode/Harz som illustration. Denne plan
kom hurtigt gennem beslutningsprocessen
på grund af ukomplicerede økologiske for¬
hold på det mindre grundareal (ca. 20 ha).
Miihlenbergplanen i Schwerin kommune

er et stort område med mange økologiske
kvaliteter, derfor har der været lange tids¬
krævende diskussioner om områdets udnyt¬
telse. Hertil kommer, at grundene ved frasalg
vil tilføre kommunen en stor kapitalgevinst.
I denne sammenhæng er Griinordnungsplan
i modsætningsforhold til de kortfristede
kapitalinteresser, som vil udnytte et poten¬
tielt byggeområde intensivt på bekostning af
naturinteresserne.

Martin Kessler, Dipl.Ing.,
landskabsøkolog, medarbejder ved Gruppen for

by- og landskabsplanlægning a/s

Landskabsrum og flader.
De vigtigste rum og floder er sammenfattet. De
danner grundlaget for strukturen i den fremti¬
dige bebyggelse.
■ Space andplanes

landskabelige hovedakser
vigtige landskabelige punkter og biotoper

CZ1 delområder

I ■ I vand

■I rørskov
mm læbælter og beplantning, løvskov
■H plantet poppelskov
I I rekreative græsarealer
H brak- og successionsarealer
PSSH kolonihaver

område med vildstauder

Hydrologi, afstrømningsforhold.
Afstrømningsretningerne og vandskellene op¬
deler arealet i hydrauliske delområder.
■ Hydrology, drainage and catchment

.... vandskel

5 biologisk vandfilterafløbsretning
afløbslinier

m sø, vandløb

Linier og punkter.
Kortet illustrerer skematisk landskabets mest

værdifulde visuelle og økologiske linier og
punkter.
■ Lines andpoints

Bi knudepunkt for linier i landskabet
■ forbindelsespunkter mellem område og omgivelser
• Neumuhle vandtårn
EJ urbane hhv. landskabelige punkter, hvorfra trafiklinier,
■ visuelle linier, lineære biotoper løber ud i området
0 markante terrænpunkter
• dødishuller

Vegetation, biotoper.
Samlet oversigt over alle registrerede biotoper,
som hver især er blevet nærmere vurderet.
■ Vegetation and biotopes
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1. Luftfoto afMuhlenberg og Lan-
kower sø. Mod nord betonelement¬

byggeri og Lankow-bydelen. Mod
syd den gamle bydelNeumuhle. De
fire dødsihuller ses tydeligt i ter¬
rænet.

2. Det store, vandfyldte dødishul
midt i planlægningsområdet er tæt
bevokset med siv og pil. Her lever
også svømmefugle.
3. Principsnit afdetplanlagte »na¬
turlige« afløbssystem. Dødishuller-
ne forbindes v.h.a. grøfter, og fun¬
gerer som regnvands)iltre for Lan-
kower sø.
■ 1. Aerial photo of Muhlenberg
and lake Lankower. To the south,
the old township of Neumuhle.
Four glacial lakes are clearly visi¬
ble.
2. A large glacial lake inside the
developed area is thickly grown
with rush and willow. Web-footed
birds live here too.
3. General section of a planned,
'natural' arrangementfor draining.
Glacial lakes are linked by ditches
and become fitters serving lake
Lankower.

1:15.000



Summary

Portrait of a Landscape Architect:
A Conversation with Ole Klaaborg, p. 1
By Karen Permin
Ole Klaaborg was born in 1932, in Kolding,
East Jutland. In 1948 he joined, as an ap¬

prentice, the renowned Aksel Olsen, proprie¬
tor of a nurserywhich in 1975 became public
property and was made into a 'botanical
park', The Geographical Gardens, grounds
boastingmore than 2000 different species of
tree and shrub from all over the world. After
leaving Olsen's nursery, Mr Klaaborg spent
two winters at Vilvorde Garden School,
Charlottenlund, and then became a visiting
student with Troels Erstad's practice in
Ordrup.
In 1954 he applied for admission to The

School for Garden Design at the Royal
Academy, and after a couple of years' train¬
ing was hired by Professor Porcinai of
Firenze, who greatly influenced his later
career, and contributed to his great interest
in-history. After graduating, Ole Klaaborg
with Gunnar Moos and Arne Lindholdt
in Copenhagen established the Klaaborg-
Lindholdt-Moos practice. In 1963 they
moved to Odense. Assignments turned up
from all over the country, and in a few years
the KLM with its branches at Kolding,
Århus, and Aalborg became the largest
Danish practice.
The threesome slowly grew apart. Ole

Klaaborg continued in Kolding, specialising
in physical planning of the environment. His
company (Ltd.) is now called Gruppen for
by- og landskabsplanlægning a/s, hence¬
forth 'the Group'.
In Mr Klaaborg's own words, 'While con¬

sidering how successfully to carry out an as¬

signment, we take into consideration not
only function, architecture, aesthetics, and
culture, but also to a large extent ecology. At
a housing estate near Århus, presently in its
planning phase, we introduce water-perme¬
able paving, basins for collecting rain-water,
and composting units. And the grounds of a
similar development in Odense city, likewise,
will include composting facilities, vegetable
gardens, greenhouses, cellars, a rain-water
basin and animal husbandry. At Torsted
West, a district west of Horsens made up of
55 hectares and 8-900 units, special eco¬

logical demands have been made, so here we

experiment and develop even more intensely
than elsewhere. An 'idea competition' con¬
cerning a new Silkeborg development com¬
prise both local community plans, landscape
planning, and site plans furthering ecolo¬
gical activity. And our work for a future ex¬
perimental town of Skejby at Århus includes
a central park with a strong ecological pro¬
file. The Danish way with ecology and the
environment is much in demand abroad, and
our Group is involved in projects in Germa¬
ny, England, Eastern Europe, Russia, the Far
East, etc.'.

Nr. Bjert Kirkegård, p. 16
By Inge Bauer
The existing cemetery has fine and distinct
features. I am thinking in particular of its
quietude, a grass oval at the entrance to the
church, hawthorn hedges, birch, grass edges
and gravel pathways. Plus clipped lindens at
the 'red farmhouse' north of the church.

Bjert Parish Council in 1986 was given the
opportunity to purchase grounds of 6,500
square metres north of the church. They
wished to build a parish hall and a new

chapel. Since the existing cemetery is likely
to supply a sufficient number of burial sites
for many years to come, the expansion for a
number of years will be laid out as a verdant
park with flower meadow and bulbs, birch
and oak. Beech hedges become the backdrop
to future graves. A quiet but lush design con¬
nects church, parish hall, senior citizens'
flats and nursing home, and grounds which
may eventually be divided into graves. Kold¬
ing Council in the spring of 1993 awarded
the development a prize.

Streets and Spaces within west Kolding,
p. 18
By Mona Kølbæk
An old approach road from the north lead¬
ing to town and castle, the town hall area,
and the approach road to Koldinghus castle
and Staldgården, are among the streets and
spaces renovated by Kolding council in re¬
cent years; planning and design are by Grup¬
pen for by- og landskabsplanlægning. Reno¬
vation of the 900 m stretch of street-and-
space, separated into sections, began in 1986
with Akseltorv, the town's main square, a
harmonious space connecting some of the
town's most important streets. The square
was changed into a pedestrian precinct with
uniform paving extending from housefront
to housefront. The north end now has a

roadway, paved with sett, which is part of
the road leading to Koldinghus castle. The
square's green element is a number of lime
trees; two tall fourbranched lamps designed
by Hans Wegener add character.

Låsbygade since medieval times has been
the approach road from the north towards
the inner city, Koldinghus castle and Stald¬
gården (stables at Koldinghus), and today is
the central nerve of western Kolding. The
street curves nicely, having several small in¬
lets and other accessible spaces along its
course. The planners emphasised simplicity,
aiming to take into account the variant ar¬
chitecture and the rhythm of the street.
Paving tends to be granite, which however
has been used in different ways according to
the role and character of a single section.
The approach road between Staldgården

and the castle was renovated and the Stald¬

gården courtyard altered in the summer of
1988. The road to Koldinghus is paved with
cobble and besides, the original cobble along
the Staldgården has been preserved and
renovated.

Griinordnungsplan, a Peculiar Feature of
German Planning and Building, p. 21
By Martin Kessler
In the early summer of 1991, Mr Klaaborg's
Group by the council of Schwerin, regional
capital of Mecklenburg-Vorpommern, were
asked to set up a plan for the green sectors
of Muhlenberg, an entirely new district of
120 hectares containing some 1500 housing
units. Existing conditions were surveyed and
analysed in 1992. Crucial to the analysis were
historical development, geology, existing
types of biotope, and the landscape consi¬
dered as a visual phenomenon. The area is
part of a very beautiful and highly profiled
landscape between two great lakes west of
Schwerin city, and the plan is to ensure,
among other things, that valuable aspects of
the landscape are preserved and strength¬
ened. Once such analysis is completed,
sketches for roading and housing must be
made, and subsequently a detailed commu¬
nity plan.
The German Baugesetzbuch dictates that

a separate Griinordnungsplan, GOP, should
be set up to coincide with other municipal
planning. This bipartite legislation calls for
an overall community plan, Fldchennut-
zungsplan, and a local plan for building, Be-
bauungsplan or B-plan. GOP is to address
ecological issues and ensure protection of
the environment, the ecology of a region,
and future landscape maintenance. Accord¬
ing to German legislation on protection of
the environment, any operation affecting
landscape and environment must be subject
to survey and scrutiny so that the area's eco¬
logical balance is upheld after completion of
a task; this particularly applies to B-Plane.
GOPs, consequently, are community

plans for green areas and are excuted accord¬
ingly. Ellen Miriam Pedersen
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Modtagne publikationer

Fra Kvangård til humlekule, nr.
23. Meddelelser fra Have¬

brugshistorisk Selskab. 1993.
84 s., ill.
Carsten Hougs Lind: Pleje

af græsarealer med ekstensive,
mekaniske metoder. Park- og
Landskabsserien. Nr. 7. Forsk¬

ningscentret for Skov & Land¬
skab. 1993. 114 s., ill. 200 kr.
Regionplan 1993. Roskilde

Amt. 143 s., ill.
Kirkegårdkultur 1993. For¬

eningen for kirkegårdskultur.
61 s., ill.
Karin og Petter Åkerblom:

Upptåck forskolans uterum!
Stad & Land nr. 115. 1993.48

s., ill.
Torleif Bramryd og Bo

Fransman: Stadens lungor.
Stad & Land nr. 116. 1993. 48

s., ill.
Birre Ericson: God utomhus-

miljo - några exempel på kom¬
muners såt att arbeta. Stad &
Land nr. 117. 1993. Ill s., ill.
Eva Svensson og Kjell Nils¬

son: Regler for utemiljo - en

jåmforelse mellan fem europei-
ska lander. Stad & Land nr.

118. 1993. 70 s., ill.
Anna Gronberg, Cecilia

Parin og Mona Wembling: En
bild av vår tid. Stad & Land nr.

119. 1993. 116 s., ill.
Ta vare på gamle hager. Det

Norske Hageselskap og Statens
fagtjeneste for lantbruket.
1993. 52 s., ill. 30 Nkr. + porto.

Rapport om pleje af græs¬
arealer med ekstensive,
mekaniske metoder

Mange steder i både offentlige
og private, grønne forvaltnin¬
ger slås græsset på de grønne
arealer for ofte. Plejen kan
mange steder gøres mere eks¬
tensiv til gavn for både menne¬
sker og natur, og desuden vil
det være muligheder for at
spare på plejebudgettet.
De ekstensive, mekaniske

metoder går i hovedsagen ud
på at nedsætte antallet af årli¬
ge slåninger til 1 eller evt. 2-3
samt at fjerne det afslåede ma¬
teriale efter en slåning for på
den måde gradvist at udpine

arealet, hvorved man fremmer
en blomstrende urtevegetaiton.
Af samme årsag må der ikke
gødskes eller sprøjtes.
Plejen på det enkelte areal

skal afpasses efter de naturgiv¬
ne vilkår på stedet og bør til¬
rettelægges ud fra en målsæt¬
ning for arealet, der omfatter
publikums brug. Vegetationen
vil ved de ekstensive metoder
fremstå som høj i en del af
året, hvilket kan være en fryd
for øjet og forbedre levevilkå¬
rene og overlevelsesmulighe¬
derne for vilde planter, dyr og
insekter.

Slåningen kan gennemføres
på mange måder ved at variere
på slåningens tidspunkt på året
samt dens frekvens og højde.
Til rådighed for slåningen fin¬
des flere hundrede redskaber

og maskiner, der arbejder ud
fra nogle veldefinerede princip¬
per, som påvirker vegetationen
på forskellig måde.
Rapporten indeholder en ak¬

tuel markedsoversigt over ma¬
skiner og redskaber til slåning
og opsamling samt en sam¬

menstilling og analyse af tek¬
niske oplysninger og anskaffel¬
sespriser. Udarbejdelsen af
rapporten er støttet økonomisk
af Skovteknikudvalget under
ATV (Akademiet for de tekni¬
ske Videnskaber.)

Carsten Hougs Lind: Pleje
afgræsarealer med ekstensive,
mekaniske metoder. Park- og
Landskabsserien nr. 7. 1993.
114 s., ill. Pris kr. 200 inkl.
moms hos Forskningscentret
for Skov & Landskabs Viden¬
tjeneste, tel. 45 93 12 00.

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

Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

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

Naturligt design
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Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75 56 22 99

Veksø Sverige Veksø Norge
Box 212 Torget 6
S-442 23 Kungalv N-2000 Lillestrøm
Tel. +46 30 39 19 50 Tel. +47 63 80 32 37
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Gartner¬
uddannelse

Kontinuerlig afvikling af følgende gartnerkurser:

• Fællesgartnerisk grundkursus og basiskur¬
sus for anlægsgartneri.

• Anlægsgartnerteknikuddannelsen fordelt på
4 kurser.

• Jord- og plantelinien fordelt på 3 kurser.
• Specialkurser inden for mindre- og større
gartnermaskiner, plantebeskyttelse, sten¬
tilhugning, motorkædesav, græs I og II, kva¬
litetsbevidsthed, samt edb.

Gratis undervisning og ophold med fuld forplejning.
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og rejsegodt¬
gørelse i henhold til gældende regler.
Brochure, kursusplan og yderligere oplysninger om
uddannelserne kan fås ved
henvendelse til:

AMU-Center
»Sandmosen«
Sandmosevej 55, 9460 Brovst.
Tlf. 98235255

- et center for arbejdsmarkedsuddannelser.

HVOR MIA BØRN LEGE?
- giv udearealerne tilbage til børnene!
Med denne titel afholdes konference på Christiansborg

mandag den 18. april 1994, kl. 9.30 til 16.00
De bedste legeområder og steder er gennem de sidste par genera¬
tioner stjålet fra børnene. I byerne og boligområderne er udearea¬
lerne blevet brugt til boliger, kontorer og andet erhvervsbyggeri, til
veje og parkeringspladser, og til opholdssteder for voksne. Hvor
skal børnene være, når de f.eks. vil bygge en hule, klatre i træer,
eller lege hemmelige, farlige, sjove og spændende lege?
KONFERENCETEMAER:

GRØNNE DRØMME Ole Løvig Simonsen
NATUREN SOM LEGEPLADS Søren Ryge Petersen
PARKEN AR 2000 Jacques Gustin
BØRNS LEGEMULIGHEDER I BOLIGOMRÅDERNE

Jørn Winther Jepsen
LEG OG LEGEMILJØER Benne Schytte

ARRANGØR

Frie Børnehaver oa Fritidshjem,
Dansk Legeplads Selskab og FOLA.

Konferencegebyr inkl. kaffe, brød og frokost er kr. 250,-

Ring straks på 33 14 88 90
og få tilsendt tilmeldingsblanket.

Foredrag om kunst og natur
Blå Billed By og Folkeuniversi¬
tetet for Frederikssund og om¬

egn har arrangeret en fore¬
dragsrække samt udstilling om
kunst og natur. Alfio Bonanno
har holdt foredrag og vist ud¬
stilling, men udfører i maj et
land art projekt i Græse Ådal.

21. marts holder museumsin¬

spektør Vibeke Petersen, Sorø
foredrag om landskab og
kunst. Elværket, kl. 20.00.
24. marts forelæser billed¬

hugger Jørn Rønnau med ud¬
gangspunkt i Krakamarken og

Projekt Skovkunst. Elværket
kl. 20.00.

Bøgerødder og bladguld. Jørn
Rønnau. 1993. Vennelystpar-
ken, Århus

14. april forelæser land¬
skabsarkitekt Stig L. Anders¬
son om byens potentiale og

byen som havekunst. Thorsted-
lund kl. 20.00.

5. maj fortæller billedhugger
Joseph Salomon om egne ar¬

bejder.
Pris pr. foredrag 40 kr. Blå

Billed By, tel. 42 31 25 25.

Studietur til USA
Den hollandske forening Pano¬
rama planlægger fra medio
september til medio oktober
1994 en studietur til USA med

afgang fra Amsterdam. Pro-.
grammet indeholder både mø¬
der med amerikanske kolleger
og besøg i et større antal by¬
parker, nationalparker, haver,
motorvejsanlæg, anlæg ved
bolig- og erhvervsområder
m.m.

Den foreløbige rejseplan om¬
fatter på østkysten byerne Bo¬
ston, New York, Philadelphia,

Baltimore, Washington D.C.,
herfra flyves til vestkysten,
hvor man besøger Los Angeles
og San Francisco. Man kan
nøjes med at deltage i den øst¬
lige eller vestlige del af rejsen.
Anslået pris: 3000-4300 Dfl.
Arrangører: William Jans,

David Louwerse, Hans Ophuis,
Vibeke Scheffener, Frank van
der Zanden.

Yderligere information:
Panorama Foundation, Wil/em
Hioolenstraat 14, 3065 LE
Rotterdam, Holland. Tel.
+31 102020 632.

Arrangementer på Fyn
23. marts kl. 19.30 på Rådhu¬
set, værelse 224: Hvem plan¬
lægger vores by ? Arkitekt Kri¬
stian Larsen giver sin mening
om problemkomplekset.

22. april kl. 17.00 ved ind¬
gangen til Tickon. Tickon-pro-
jektet i Tranekær. Alfio Bonan¬
no fortæller om ideen bag pro¬

jektet og de enkelte arbejder.

Bistade. 1993. Jan Normann.

Tickon, Langeland

27. maj kl. 16.30 ved Rådhu¬
sets hovedindgang. Byvandring
i Odense v. byplanchef Jørgen
Boe, museumsinspektør Finn
Grandt-Nielsen og landskabs¬
arkitekt Ulf Løbner-Olesen.

Yderligere oplysninger tel.
6613 13 72 L 2115
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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
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

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

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

L D A

ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND-
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

W

RANDERSVEJ 96 . 9500 HOBRO . TLF. 98 51 00 77

FAX 86 45 29 14 . GIRO 7 67 18 22

AAGårdsanering og nyanlæg I

Gårdrydning
Granit og brostensbelægning
Kampestensgærde
Konstruktioner i træ

Jord, græs og planter

• Regulering og afvanding
• Flise og asfaltbelægning
• Bassin og sø i betonit
• Stakit og hegn
• Drift og vedligeholdelse

Fast pris, tid og kvalitet
Ririg og få en aftale med os på telefon 53 59 60 05
A ASkælskør Planteskole
AAAA&Anlægsgartnere aps Sl'S,2,

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . 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



Langtidsvirkende gødninger
Sikre udbytter og optimal plantevækst
med ringe belastning af naturen:
Det logisk opbyggede Plantacote-System
tilbyder en kulturrigtig gødskning,
der også er skånsom overfor omgivelserne.

#iURANIA
Tom Hundevadt Nielsen
Rådgivning og salg
Gartnervænget 1
DK-6091 Bjert
Telefon: 75 57 22 69
Telefax: 75 57 29 94 ® = Reg. varemærke for AGLUKON Spezialdiinger GmbH, Tyskland

Ring eller skriv til os
og vi sender Dem grat«
flere informationer.


