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DL's vårkonference den 22. og 23. maj
1987

Vårkonferencens emne var den nye tætby
med vægt på æstetiske kvaliteter, mens
stedet for konferencen var Fejøs landlige
idyl i »Landbolysts« provinsielle kromiljø -
et spændingsfelt, der burde kunne slå
gnister.
Hovedindholdet på mødet var en præ¬

sentation af 3 arkitektprojekter. Arkitekt
Niels Vium fra Kjær og Richters tegnestue
i Århus fortalte om deres monumentale
byggeri omkring Greenland Dock ved
Themsen i London. Boligbebyggelsen er
led i en storstilet byplan for Londons dok¬
områder. Kjær og Richters projekt kan
sammenlignes med Søtorvet i København i
den forstand, at en lokalitet i byen gives en
markant arkitektonisk udformning og so¬
cial statusj der vil give den omgivende,
mere almindelige bydel identitet.

Arkitekt Anders Nielsen fra Jacob Bleg¬
vads tegnestue i Ålborg gennemgik projek¬
tet for Høje Tåstrup, herunder den nye
banegård. Og endelig fortalte Birgit Wey-
landt om Dissing+Weitlings 2. præ¬
mieforslag i konkurrencen om boligbygge¬
ri på Østre Gasværks grund i København.
Alle 3 projekter repræsenterer den neo-

rationalistiske byideologi, hvor forbilledet
ikke er købstadsidyllen som i tæt/lav be¬
byggelserne og heller ikke den traditio¬
nelle nordiske »huset i landskabet-ideolo¬
gi«, men staden med dens tæt/høje bygnin¬
ger, der danner rette gader og regulære
torve, og hvor vigtige bygninger er monu¬
mentalt placeret og symbolske i udtrykket.
Der er tale om bebyggelser, hvor byplan¬
læggerens og arkitektens arbejde danner
en syntese.

3 interessante, beslægtede projekter, li¬
net op ved siden af hinanden, og hvad så?
Konferencen formåede ikke at bevæge

sig ud over denne præsentation.

Landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs'

foredrag om byøkologi havde tilsyneladen¬
de et så forskelligt udgangspunkt, at det
ikke kunne befrugte debatten om de neo-
rationalistiske byer.
Hvis arkitekt Svein Tønsager havde gi¬

vet det indledende overblik over de igang¬
værende byarkitektoniske strømninger,
kunne der måske have udviklet sig en inter¬
essant idémæssig og teoretisk diskussion.
Men han meldte afbud.
Hvis de landskabsarkitekter, der har

deltaget i projektet i henholdsvis London
og Tåstrup, havde medvirket i konferen¬
cen, kunne vi have diskuteret den land-
skabsarkitektoniske opgave ved denne ty¬
pe nye byer. Det var efteruddannelsesud¬
valgets oprindelige idé med sådanne ind¬
læg, men det lod sig ikke gøre.
Summa summarum: en DL-konference

midt i smilende dansk natur, i hyggeligt
selskab og gode faglige ansatser, men mu¬
sikken manglede. Per Stahlschmidt
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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt el¬
ler ved henvendelse i sekretariatet. Ekspedi¬
tionstid for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om Ådalsparken i Hørsholm
Hørsholm kommunalbestyrelse har i sam¬
arbejde med Dansk Almennyttigt Bolig¬
selskab udskrevet en offentlig idékonkur¬
rence om miljøforbedringer i boligbebyg¬
gelsen Ådalsparken i Hørsholm.
Med udgangspunkt i de senere års erfa¬

ringer inden for større etagebyggeri, her¬
under trafikafvikling og parkeringsløsnin-
ger, den sociale struktur, rekreativ plan¬
lægning af nærmiljøet samt centerstruktu¬
rer, efterlyser udskriverne forslag til såvel
en helhedsløsning som enkeltelementer,
der kan medvirke til at forbedre miljøet i
Ådalsparken.
Samlet præmiesum 300.000 kr.
Frist forforespørgsler den 6. august 1987.
Forslag til konkurrencen skal være indle¬

veret senest den 24. september 1987.

Konkurrence om Stadion Danmark
Danmarks største fodboldstadion foreslås
bygget i Brøndby kommune vest for Kø¬
benhavn, lige syd for Idrættens Hus og
Brøndby Hallen.
Bestyrelsen for Stadion Danmark har i

den forbindelse udskrevet en offentlig ar¬
kitektkonkurrence om udformningen af
det store anlæg. Det skal have plads til
60.000 tilskuere, alle siddepladser, og for¬
ventes at åbne i slutningen af 1991. Det nye
fodboldstadion opfylder kravene til afvik¬
ling af de europæiske slutkampe i diverse
U.E.F.A.-turneringer, ligesom det opfyl¬
der de af F.I.F.A. nyligt stillede sikker¬
hedskrav.

Nogle danske virksomheder og forenin¬
ger besluttede i slutningen af oktober må-
end 1986 at stifte Stadion Danmark A/S
med det formål bl.a. at undersøge og vur¬
dere mulighederne for i Brøndby at opføre
og drive et moderne fodboldstadion med
tilknyttede idræts-, "udstillings-, hotel-,
kontor- og administrationsfaciliteter.
Initiativtagerne er Brøndbys borgmester

Kjeld Rasmussen og DBU's næstformand
Karl Pedersen. Selskabets stifter og aktio¬
nærer er Dansk Boldspil-Union, Bygge¬
riets Realkreditfond, Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Brøndbyernes IF Fodbold A/S,
Danske Mejeriers Fællesorganistion, For¬
enede Sjællandske Andelsslagterier/Steff

Houlberg, Transportgruppen Holding A/S
og J. Paaskesen og Søn a/s.
Konkurrencen udskriver som en kombi¬

neret projekt- og idékonkurrence.
For deltagelse i projektkonkurrencen

forudsættes indleveret forslag til løsning af
det samlede anlæg.
Idékonkurrencen omfatter forslag, der

alene beskæftiger sig med, hvilke funktio¬
ner der kan etableres i tilknytning til stadi¬
onanlægget, faciliteter for publikum,
driftstekniske løsninger m.m.
Forslag til konkurrencen skal afleveres

inden den 1. oktober og vil blive bedømt af
en dommerkomité bestående af repræsen¬
tanter for Stadion Danmark A/S og Dansk
Boldspil-Union samt professor, arkitekt
MAA Mogens Breyen, professor, arkitekt
NMAL Sverre Fehn og stadsarkitekt
MAA Tarquini Mårtensson udpeget af
Danske Arkitekters Landsforbund og ci¬
vilingeniør FRI Povl Ahm udpeget af For¬
eningen af Rådgivende Ingeniører. Frist
for forespørgsler den 4. august 1987.

Den samlede præmiesum er 1 million kr.,
hvoraf1. præmien er på mindst 300.000 kr.

Præmierede og indkøbte forslag i
Trekronerkonkurrencen
Bedømmelsen blev afsluttet med en en¬

stemmig beslutning om at præmiere på føl¬
gende måde:

1. præmie, på 125.000 kr. til forslag ud¬
arbejdet af: Arkitekt Steen Høyer og bil¬
ledkunstner Allan Botcher, Hørsholm.
2. præmie, på 85.000 kr. til forslag udar¬

bejdet af: Arkitekt MAA Jan de Tusch-
Lec, Helsingør.
2. præmie, på 85.000 kr. til forslag udar¬

bejdet af: Arkitekterne MAA Carsten
Thure Nielsen og Anders Halse, Køben¬
havn.

3. præmie, på 57.500 kr. til forslag udar¬
bejdet af: Ib Andersen & Juul Møllers
tegnestue v/arkitekterne MAA Dan B.
Hasløv, Jørn Kjærsgaard og Bjarne Dahl i
samrbejde med Erik Møllers tegnestue \l
arkitekterne MAA Erik Møller, Jens
Fredslund, Arne Vejbæk og Ole Drach¬
mann, København.

3. præmie på 57.500 kr. til forslag udar¬
bejdet af: Arkitekt MAA Arne Arcel og
arkitektstuderende Palle Andersen, Kø¬
benhavn. Konsulenter: Skoleeleverne An¬
ders Huulgård og Nikolaj Arcel.
Herudover besluttede dommerkomite¬

en at indkøbe følgende 6 forslag for hver
15.000 kr.:

Forslag udarbejdet af billedkunstner
Mogens Jørgensen.
Forslag udarbejdet af: arkitekt MAA

Ole Schultz.
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Forslag udarbejdet af arkitekterne
MAA Ulla Rasmussen, Kit Mikkeline Mi¬
chelsen og Birgit Gleerup samt arkitektstu¬
derende Anne Kragh Jespersen.
Forslag udarbejdet af arkitekterne

MAA Cecilia Nilsson og Susanne An¬
dersen.

Forslag udarbejdet af J. Raun Kristen¬
sen, Flvidovre.
Forslag udarbejdet af Erik Reime, Hil¬

lerød.

23. nordisk landskapsarkitektkongress,
Ås, IMorge 6.-8. august 1987
Tema: Forandringer i dagens landskap

Program:
6. august: Landskapsendringer, press og
trusler mot landskabet - i Norden og i den
tredje verden.
Truede landskabstyper v, landskapsar-

kitekt MNLA Sveinung Skjold, visepresi-
dent i IFLA og leder for IFLAs Committee
on Endangered Landscapes.
Avskogningen - et verdensproblem v.

direktør Hans Olav Moen, Norsk institutt
for skogforskning.
Jorderosjon og landskapsødeleggelse v.

landskapsarkitekt Einar E. Sæmundsen,
Island.

Forandringer i kystlandskabet v. muse¬
umsdirektør Horst Meesenburg, Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Esbjerg.
Stådernas expansion i nutidens lands¬

kap. Professor Tom Simons, Avd. for land-
skapsplanering, Tekniska Hogskolan,
Otnas.
7. august: Formiddagens program omfatter
to alternative temaer:

Tema 1: Landskapsarkitektens oppgaver
og muligheter i utviklingsland.
Erfaringer fra landskapsplanlegging i

Tanzania v. landskapsarkitekt MNLA Sve¬
inung Skjold, Stavanger.
Oversiktlig planering i Botswana v.

landskapsarkitekt LAR Kristina Bjorn-
berg, Statens Planverk, Stockholm.
Erfarenheter som landskapsarkitekt

från utvecklingsarbete i Zambia, v. lands¬
kapsarkitekt LAR Kolbjorn Waern, V.
Frolunda.

Organisering av faglig bistandsarbeid.
Noragrics oppgaver, mål og arbeidsmåter,
v. direktør Gunnar Øygard, Noragric,
Norges landbrukshøgskole.
Tema II: Endringer i Nordens kultur¬

landskap.
Natur- og kulturlandskapet i arealplan-

leggingen, v. professor Magne Bruun, In¬
stitutt for landskapsarkitektur, Norges
landbrukshøgskole.

Planlægning i det åbne land, v. land¬
skapsarkitekt MDL Jørgen Primdahl, In¬
stitut for Land- og byplanlægning, KVL.
Vern og skjøtsel i det historiske kultur¬

landskap, v. landskapsarkitekt MNLA
Ingvild Austad.
Landskapsplanlegging for friluftsliv, v.

kontorsjef Aud Castberg, Direktoratet for
naturforvaltning.
Felles ekskursjon - kulturlandskap i

Østfold.
8. august: Oppgaver for forskning og un¬
dervisning
Landskapsarkitektur i Norge gjennom 25
år, v. professor Egil Gabrielsen, Institutt
for landskapsarkitektur, Norges land¬
brukshøgskole.
Utdannelse og forskning.
Program og tilmelding: NLA Nordisk

kongress. Postboks 7051, Homansbyen.
0306 Oslo 3.

Ny tegnestueadresse
Tegnestuen er flyttet til Køge, til et lille hus
for foden af den gamle vandtårn, tæt på
dommerkontoret og Norske Løve.
Adressen er: Andreas Bruun. Land¬

skabsarkitektMDL, PLR, Quistgårdsvej 4,
4600 Køge, tlf 03 630355.

RMC's store udvalg i beton¬
produkter letter Deres indkøb
Betonvarer er mange vidt for¬
skellige ting: Rør, byggekom-
ponenter, overfladebelæg¬
ninger og et utal af special¬
produkter.
RMC Betonvarer har specia¬
liseret sig i alsidighed - for¬

stået på den måde, at de syv
fabrikker på Fyn og i Jylland
hver for sig har sit speciale.
Tilsammen byder fabrikkerne
på den alsidighed, der gør
Deres indkøb enklere, for De
køber det hele 1 sted.

m MM Betonvarer
■ mWk mmg ^ Betonvarer

KlvlvsSi
Stegshavevej, 5750 Ringe, 09 62 13 09



Årets legeplads-konference:
Leg og idræt i boligområderne
I samarbejde med Boligselskabernes
Landsforening arrangerer Dansk Lege¬
plads Selskab igen i år Årets Legeplads¬
konference på kursusejendommen Ha¬
raldskær ved Vejle fra 27.-30. september
1987.
Temaet er 'Leg og Idræt i Boligområder¬

ne', som vil blive behandlet fra forskellige
indgangsvinkler såsom: hvordan planlæg¬
ges de grønne områder, så de bliver fritids-
venlige, - pleje og vedligeholdelse af de
grønne områder, - breddeidræt i boligom¬
råderne, - handicapidræt, - børn og unges
udviklingsbetingelser i boligområder, -
skolen eller nærmiljøet og beboerhuset
som fremtidens kulturcenter.
Der vil også på denne legepladskonfe¬

rence blive tid til ekskursion.
Konferencen henvender sig til alle, der

planlægger, indretter og administrerer fri¬
tidsområder og legepladser, f.eks. arkitek¬
ter, pædagoger, boligselskabsbestyrelser,
entreprenører, fritidsudvalg, kommunal¬
bestyrelser m.v.

Tilmelding kan foretages til Boligselska¬
bernes Landsforening eller Dansk Lege¬
plads Selskab 01 28 84 84. Konferenceafgif¬
ten er sat til 1.400 kr.

Gør barnet til en skaber, snyd fanden for
en taber
Med dette lille klare digt, siger forfatteren
Ole Hyltoft præcis hvad Dansk Lege Plads
Selskab og bladet Lege-Plads mener og
står for.
Det er medlemsorganisationen Frie Bør¬

nehaver & Fritidshjem der har udgivet
digtsamlingen »Snyd Fanden for en taber«,
og der er samtidig sendt to vandreudstillin¬
ger rundt i landet over samme tema, og
med de samme digte og store fotostater.
Udstillingerne lånes gratis ud - dog skal

transporten betales, og kan bestilles hos
Bent Larsen på 01 148890. Begge udstil¬
lingerne er meget efterspurgte, og beboer¬
huse, biblioteker, museer og lign. har for¬
udbestilt helt frem til sommerferien 1988.
Mange kurser og møder har endvidere

sikret sig udstillingen, der udover at være

pæn at se på, betragtes som debatoplæg,
idet Ole Hyltofts korte og rammende digte
.siger meget mere om børns opvækstbetin¬
gelser end stribevis af store tykke rap¬
porter.
Digtsamlingen koster kr. 40,- og kan

købes ved henvendelse til Frie Børnehaver
& Fritidshjem, 01 148890.
Samme sted kan debatoplægget »På vore
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børn skal vi kendes« bestilles. Det er skre¬
vet af Jimmy Stahr, MF (S), og det er
gratis, idet kun portoen skal betales. Deba¬
toplægget er udgivet af LO i serien »faglig
debat« og det beskæftiger sig med hvilken
børnepolitik vi kunne og burde have her i
landet. Kilde: Lege-Plads 1. 87.

Akademiraadets sammensætning
Akademiet for de skønne Kunsters virk¬
somhed udøves af Akademiraadet, der be¬
står af 12 medlemmer valgt af og blandt
Akademiets 60 ordinære medlemmer.
Halvdelen af Akademiraadets medlem¬

mer er på valg hvert år, og efter valgmøder
har Akademiraadet pr. 1. april 1987 følgen¬
de sammensætning:

Arkitektfaggruppen: Anne Marie Rubin
(præsident 1.4.1984-31.3.1987) - Bertel
Udsen - Søren Koch, Akademiets dirigent
- Erik Korshagen, faggruppeformand
(præsident i perioden 1983/84).
Billedhuggerfaggruppen: Peter Bonnén,

vicepræsident for Akademiet (præsident i
perioden 1980/83) - Erik Varming - Poul
Isbak, faggruppeformand - Jette Vohlert.
Malerfaggruppen: Ole Heerup - Sys

Hindsbo - Kjeld Heltoft, faggruppefor¬
mand - Vibeke Mencke Nielsen, formand
for Raadet, præsident for Akademiet pr.
1.4.-87.
Anne Marie Rubin afløstes som præsi¬

dent pr. 1.4. af Vibeke Mencke Nielsen.

Sven Bech A/s
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

LANDSKABSENTREPRENØRER Telefon 01-641940

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22 -4281 Gørlev • Tlf. 03-555700
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Marginaljord
Den megen debat om marginale land¬
brugsjorder og miljøinteresser udspringer
først og fremmest af problemerne med
overproduktion af fødevarer i EF og af, at
grænsen for naturens og miljøets bæreevne
næsten er nået. 1 EF er der en overproduk¬
tion af landbrugsafgrøder på ca. 20%. Til
gengæld sker der en stor import af træ fra
tredielande.
Den økonomiske situation i EF giver

sandsynligvis ikke mulighed for at yde til¬
skud i samme størrelsesorden som hidtil til
landbruget i EF. Nedsættes tilskuddene til
landbrugsprodukterne, vil det i første om¬
gang ramme landbrugsejendomme, der
har en dårlig økonomi pga. dårlig jord,
uhensigtsmæssig ejendomsstruktur, gene¬
rationsskifte eller lignende.
Øgede miljøkrav til landbruget f.eks. til

større gylletanke virker også forstærkende
på problemerne for de enkelte ejendomme
og øger behovet for en omlægning af land-
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brugsdriften. Da der typisk er en del ejen¬
domme med samme problemer i et områ¬
de, er det vigtigt, at disse områder udpeges
med henblik på en samlet planlægning af
den fremtidige anvendelse af jorden.
Ved at især amter og kommuner er klar

med en sådan planlægning, kan det sikres,
atomlægningen afdriften af jorden kan ske
så hensigtsmæssigt som muligt for samfun¬
det. Foretages der ingen planlægning, kan
en af konsekvenserne meget let blive en

kraftig affolkning af marginaljordsområ-
derne med deraf følgende problemer for
lokalsamfundene.

Pilotprojekter
I foråret 1986 blev der fra Miljøministeriet
igangsat et udredningsarbejde over de fak¬
torer, der skønnedes'at være af betydning
for belysning af marginaljordsproblema-
tikken. Ca. 50 institutioner eller personer
har udarbejdet pilotprojekter om de for¬
skellige relevante faktorer.

Marker, heder, småskove og hvidgratishegn.
Spredt skovtilplantning ofte på mindre arealer
samt læhegn afhvidgran karakteriserer området.

Planlægning af etmarginaljordsområde
Af Annelise B. Rasmussen

■ Fields, heath, copses and white spruce hedge¬
rows. Scattered forests, often small in size, and
white spruce hedgerows characterize the area.

Et af pilotprojekterne består af to del¬
projekter, der omhandler »Planlægning af
skovtilplantning«. Karup kommune er ek¬
sempelområde i be'gge projekter.
Det ene delprojekt er udarbejdet ved

Viborg amtskommune og omhandler mar¬
ginaljorder og den fysiske planlægning
med hovedvægten lagt på planlægnings¬
procedurer.
Det andet projekt er udarbejdet ved

Arealplanlægningen i Hedeselskabet og
behandler en række konkrete forhold i et
område på ca. 1250 ha i Karup kommune.

Planlægning af skovtilplantning.
Hedeselskabets projekt havde til formål
ved et modelstudium at belyse planlæg¬
ningsmodeller og procedurer ved gennem¬
førelse af tilplantning inden for et område,
der i den overordnede planlægning er ud¬
peget som tilplantningsområde. Projektet
behandlede således kun en af de mange

. mulige alternative anvendelser af margina-
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Dambrug. Et eksempel på en supplerende ind¬
tægtskilde til landbrugsproduktionen. Men i hvil¬
ket omfang vil dambrug kunne fortsætte uden
skærpede miljøkrav?

■ Fish farm. An example of a supplementary
source of income to traditional agricultural pro¬
duction. But to what extent can fish farming
continue without sharper environmental control.

le jorder, nemlig skovtilplantning. Projek¬
tet skulle bl.a. behandle:
1. Hvordan kan en vurdering af marginale
landbrugsområder gennemføres med
henblik på planlægning af skovtilplant¬
ning?

2. Hvilke oplysninger er nødvendige/til¬
strækkelige/tilgængelige ved arealregi¬
strering af et område som grundlag for
planlægning af skovtilplantning?

3. Hvilke retningslinier kan der lægges til
grund for valg af skovstørrelser, skovop¬
bygning og træarter?

4. Hvilken administrativ procedure bør
anvendes ved gennemførelse af skovtil¬
plantning?

5. Hvilke ændringer i love og tilskudsord¬
ninger er nødvendige, hvis skovtilplant¬
ningen skal gennemføres?

Karupområdet
I et område umiddelbart sydøst for Karup
har vi udarbejdet et projekt for planlæg¬
ning af den fremtidige arealanvendelse.

I Viborg amts projekt om marginaljor¬
der og den fysiske planlægning er området
udpeget som marginaljordsområde, og
størstedelen af området er endvidere udpe¬
get som muligt skovtilplantningsområde.
Ud fra disse forudsætninger har vi udar¬

bejdet et detaljeret forslag til den fremtidi¬
ge anvendelse af ejendommene i området.
Samtidig har vi afprøvet en metode til,

hvordan en sådan plan kan laves og der¬
med også hvilke oplysninger og analyser,
der er relevante for planlægningen.
Området ved Karup er ca. 1250 ha, og

det ligger på hedesletten omgivet af åerne
Åresvad Å, Karup Å og Haller Å. På den
fjerde side grænser Ulvedal Plantage op til
området.

Åresvad Å og Haller Å ligger i udpræge¬
de ådale, der både landskabeligt og økolo¬
gisk er meget værdifulde. Karup Å ligger i
en flad dal, hvor dalens kant findes ca. 1,5
km øst for åen som en markant skrænt.

Omkring århundredeskiftet var største¬
delen af området hede. Siden er der sket en
opdyrkning af arealerne således, at der i
1971 var opdyrket ca. 90% af jorden.
Opdyrkningen er fortrinsvis sket med

henblik på landbrug; men fra ca. 1950 er
der begyndt at ske tilplantninger med skov.
I begyndelsen var det kun få arealer; men i
perioden fra 1971 til nu er mange marker
blevet tilplantet, især med henblik på jule¬
træs- og pyntegrøntsproduktion. En del af
de senere tilplantninger er foretaget meget
uhensigtsmæssigt både landskabeligt og
produktionsmæssigt.
Den øgede tilplantning hænger bl.a.

sammen med, at ejendommene i området
ændres fra at være traditionelle landbrug til
at være fritidslandbrug, hvor ejeren har
væsentlig indtægt fra andet end landbrug:
Jorden er overalt så sandet og tør, at det

er meget vanskeligt eller umuligt at få et
acceptabelt udbytte af en landbrugsejen¬
dom. En ejendom på ca. 40 ha ligger da
også udyrket hen.
Både Karup kommune og de fleste af

ejerne har erkendt dette og opfatter områ¬
det som marginalt landbrugsområde. De
enkelte ejere prøver forskellige alternati¬
ver for at øge indtægterne og anvende jor¬
den, men generelt mangler der både en
samlet arealplanlægning og den fornødne
kapital for c(t ændre arealanvendelsen i
området på en hensigtsmæssig måde.
Som det fremgår af forslaget til den

fremtidige anvendelse, er alternativet skov
i størstedelen af området. Ud fra målinger

af tilvæksten i den eksisterende skov i om¬
rådet forventes ny skov plantet på tidligere
marker til at være økonomisk rentabel.
Tilvæksten vurderes til at blive 13 m3 træ

pr. ha pr. år. Selv om det vurderes, at
skovbrug i området kan være rentabelt, er
der alligevel behov for tilskud til etablerin¬
gen af skoven, da bl.a. udgifterne til renter
og afdrag på ejendommene er så store, at
det forhindrer en omlægning fra landbrug
til skovbrug.
For at sikre at den fremtidige anvendelse

af området ikke tilsidesætter landskabeli¬
ge, økologiske, rekreative og kulturhistori¬
ske interesser til ensidig fordel for økono¬
miske og produktionsmæssige interesser,
analyserede vi også disse forhold.

Planforslag for Karup-området
Ud fra de indhentede oplysninger og fore¬
tagne analyser er der udarbejdet et forslag
til den fremtidige anvendelse af området.
Som beskfevet i opgaveformuleringen er

planen udarbejdet under den forudsæt¬
ning, at området ved den overordnede
planlægning er udpeget som marginaljords-
område, og at den fremtidige hovedanven¬
delse af arealerne er skovbrug.
Af planen fremgår, hvilke arealer der

kan tilplantes, uden at landskabelige, øko¬
logiske, rekreative og kulturhistoriske in¬
teresser bliver tilsidesat. Det forudsætter
dog, at de viste græs- og hedearealer holdes
åbne, fri for tilplantning og tilgroning.
Planlægning af, hvor der må plantes skov
inden for området, tager udgangspunkt i
følgende målsætning: »Der skal åbnes mu¬
lighed for tilplantning af flest mulige area¬
ler med produktiv skov samtidig med, at
der bevares en landskabelig og økologisk
variation i området som helhed.«
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1., 2.+3. De skraverede arealer viser skovene i
1954, 1971 og i 1986. Tilplantningen er foretaget
henholdsvis på ager- eller hedejord.

4. Diagrammet viser udviklingen i arealanvendel¬
se fra 1954-1986. Desuden illustrerer det, hvor¬
dan arealfordelingen i fremtiden evt. kan være i et
skovtilplantningsområde.

■ 1., 2. +3. The shaded areas show the forests in
1954, 1971 and 1986. Planting carried out on
arable and heath land respectively.

4. The diagram illustrates land use development
from 1954-1986. How land distribution could be
in a forest area is also shown.
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1. Skal heden bevares, er der brug for pleje, hvis
tilgroning med bjergfyr og bævreasp skal undgås.
2. Mange steder sker der tilplantning på skrænter¬
ne ned til ådalene. Er det acceptabelt?
3. Eller skal græsning gøres økonomisk renta¬
belt, så ådalene ser sådan ud?

■ 1. If the heath is to be preserved, maintenance
must be carried out to prevent overgrowing with
mountain pine and aspen.
2. Planting on the slopes of the river valley takes
place in many areas. Is this acceptable?
3. Should grazing be made economically viable
so valleys look like this?

I

3

m

\ <,
« C

Ovennævnte målsætning er konkretise¬
ret i planen på følgende måde:
- Store sammenhængende skove kan etab¬
leres.

- De smalle markante ådale er friholdt for
skov og udlagt til græsning.
- Eksisterende heder er bevaret uden til¬
plantning, men gerne med græsning, så
tilgroning undgås.
- Karup Å-dal skrænten midt gennem om¬
rådet er friholdt for skov dels af hensyn til
udsigtsmulighederne dels for at bevare en

økologisk forbindelseslinie gennem de sto¬
re skovområder.
I forslaget er der endvidere taget hensyn

til ejendomsstrukturen således, at hele
marker kan tilplantes overalt, hvor det er
foreneligt med målsætningen. Der er i vi¬
dest muligt omfang taget hensyn til de eksi¬
sterende kvægejendomme med store græs¬
arealer samt til de eksisterende skove.
Hvor der er plantet skov eller pynte¬

grønt på heder, omkring gravhøje eller på
skrænterne i en ådal, bør plantningerne
fjernes, inden der gives tilladelse til ny¬
plantning på de tilstødende arealer. Det er
dog små og få arealer, der her er tale om.
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X
Forslag til hvordan et skovtilplantningsområde kan se ud engang i fremtiden. Tæt skravering: skov. Åben skravering: græs. Prikker: hede.
Sort: hus og have.
■ Proposal illustrating a future forest area. Close shading: forest, open shading: grass, dots: heath, black: houses and gardens.

— i

Ved den nordlige ende af skrænten ned
til Karup Ådalen findes en eksisterende
skov, Karup Kommuneplantage. Her kan
det diskuteres, om der bør forblive skov
eller, om skrænten overalt skal friholdes
for bevoksning. I planen er skoven beva¬
ret, da det er et skovtilplantningsområde.
En vigtig ting ved opbygning af varieret

skovområde er at fastlægge fordelingen
mellem løv- og nåleskov. I planen er der
vist et løvtræområde i den nordvestlige del
ved Karup by bl.a. for at tage hensyn til de
rekreative interesser fra Karup samt fra
brugerne af spejderhytterne i umiddelbar
tilknytning til løvskoven.
Militæret ejer et areal, der er under til¬

plantning med løvtræer. Den visuelle virk¬
ning af dette kan forstærkes, hvis der plan¬
tes et løvtræbælte på syd- og vestsiden af
den tilstødende Karup Kommuneplan¬
tage.

1 midten af området foreslås et nord¬
sydgående markstrøg tilplantet med løv¬
træ, for at forbedre skovområdets stabi¬
litet.
I den østlige ende tilplantes nogle area¬

ler med løvtræ for at skabe variation i det
LANDSKAB 4 - 1987

ret store sammenhængende skovområde,
der her kan skabes (umiddelbart øst for
området liger Ulvedal Plantage). Ved ny¬
tilplantning er det foruden de beskrevne
løvtræområder, nødvendigt at anlægge be¬
skyttende løvtræbælter mod det åbne land,
især mod syd og vest.
Ved at foretage en planlægning som be¬

skrevet, kan det tilstræbes, at området
fortsat er attraktivt at bo i, selv om anven¬
delsen af det over en årrække ændres væ¬

sentligt. Det kan være medvirkende til, at
tendensen til affolkning af området stop¬
pes og evt. vendes.

Fremtidig planlægning
De ændringer, som arealanvendelsen i Ka¬
rup-området hidtil har undergået, er sket
uden nogen form for planlægning og ude¬
lukkende ud fra den enkelte lodsejers øko¬
nomi og interesse. Der er ikke taget hensyn
til samfundets interesser i området eller til
de konsekvenser, som omlægningen af
ejendommene har for bl.a. befolkningsun¬
derlaget for butikker og offentlig service i
kommunen. For at både lodsejerne og lo¬
kalsamfundet fremover kan få det bedst

mulige udbytte af den omlægning af land¬
brugsarealerne, som er igang, er det nød¬
vendigt at udarbejde en samlet detailleret
plan for udvalgte områder.
Den detaillerede plan bør ud fra ret¬

ningslinierne i bl.a. regionplanlægningen
præcisere, hvilke arealer der fremover an¬
vendes til landbrug, skovbrug, vedvarende
græsning, naturarealer og bebyggelse. Den
bør illustreres ved en plan i målestoksfor¬
hold 1:10.000, der er så eksakt, at grænser¬
ne mellem de forskellige arealanvendelser
fastlægges præcis i forhold til de enkelte
marker og landskabselementer.
Ved at udarbejde en så præcis og detail¬

leret plan for den fremtidige anvendefse,
kan man få en indholdsrig og konkret of¬
fentlig debat mellem de berørte myndighe¬
der og beboere. En sådan debat er den
eneste mulighed for at give lodsejerne og
brugerne af området samt det øvrige lokal¬
samfund en reel indflydelse på prioriterin¬
gen af de forskellige interesser og dermed
på udformningen af den egentlige plan.

Annelise B. Rasmussen, landskabsarkitekt mdl, ansat
i Hedeselskabets arealplanlægning.
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Fra konkurrencen om søfortet Trekroner
vises nedenfor to præmierede forslag, som
havde lagt særlig vægt på behandlingen af
landskabsarkitektoniske forhold. Konkur¬
rencen omtales senere i sin helhed med præ¬
sentation af alle præmierede og indkøbte
forslag i tidsskriftet Arkitekten.

Luftfoto af havneområdet.

■ Air photo of harbour area.

Konkurrencen om søfortet Trekroner

I august 1986 udskrev Statens Bygnings-
fredningsfond i samarbejde med Danske
Arkitekters Landsforbund en offentlig idé¬
konkurrence om genanvendelse af Søfortet
Trekroner. Konkurrencen er dels udsprun¬
get af fondens erhvervelse af fortet i 1984
dels en stadig stigende interesse for byg¬
ningsbevaring.
Formålet med konkurrencen har været at

få belyst de fremtidige anvendelsesmulighe¬
der for Trekroner. Fortet er bygningsfredet i
sin helhed, hvorfor det i programmet var
præciseret, at de fremtidige funktioner skal
indpasses, uden at fortets nuværende identi¬
tet og særkende går tabt.
Trekroner skal gøres til en attraktiv del af

det københavnske byliv. Det er fondens
mål, at fredningen og istandsættelse af Tre¬
kroner sikrer bevarelsen af et enestående
fæstningsanlæg, samt at en ændret funktion
tilgodeser og understreger de bevaringsvær¬
dige elementer anlægget består af.
Til konkurrencen indkom 104 forslag der

- med undtagelse af 10 - blev optaget til
bedømmelse. De pågældende var ikke som

krævet i programmet indleveret som ano¬

nyme forslag.
Dommerkomiteen har bestået af: Under¬

direktør Niels Østergård, formand; profes¬
sor, arkitekt MAA Johannes Exner; arki¬
tekt Kristian Isager; kommitteret i kommu¬
neplanlægning, arkitekt MAA Knud Ej¬
vind Rasmussen; forfatter Ebbe Kløvedal
Reich; teaterdirektør Kaspar Rostrup; land¬
skabsarkitekt MDL Malene Hauxner; arki¬
tekt MAA Jørgen Sestoft; arkitekt MAA
Allan de Waal. Rådgivere for dommerko¬
miteen har været: Formanden for Frilufts¬
rådet Ole Løvig Simonsen; museumsin¬
spektør Bjørn Nielsen, Tøjhusmuseet; for¬
manden for Arbejdsgruppen til bevaring af
Københavns befæstning, orlogskaptajn Pe¬
ter Thorning Christensen; vicedirektør Carl
Veng, Københavns Havnevæsen; advokat
Erik Wassard, Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse; arkitekt MAA Bodil Schnip-
per, Planstyrelsen; civilingeniør Eduard
Troelsgaard. Konkurrencens sekretær har
været: arkitekt MAA Flemming Deich-
mann, DAL.

Uddrag af dommerkomiteens
bedømmelse og generelle betragtninger
De store spørgsmål i diskussionen om den
fremtidige anvendelse af Trekroner har
drejet sig om, hvor lidt eller hvor meget der
kan gribes ind i anlægget, uden at karakte¬
ren af fæstning og historisk monument for¬
svinder.
Hvilke tilføjelser og forandringer kan

gennemføres uden at gøre vold på de histo¬
riske rester, der er den egentlige grund til
overhovedet at ville bevare fortet og ikke
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bare lade det glide i havet, som det var godt
på vej til før Bygningsfredningsfondens
overtagelse? Og hvor meget er man inter¬
esseret i der skal foregå med øen som
folkeforlystelse eller udflugtsmål, uden at
det historiske forsvinder som den egentlige
attraktion.
Dommerkomiteen finder, at førstepræ¬

mien på overbevisende måde demonstre¬
rer en bevaringstanke, som giver mulighed
for at lade anlægget beholde sin nuværende
karakter. I den foreslåede løsning nøjes-
man med at tilføje tre præcist definerede
trægrupper og en laserstråle. Gangstierne
får en smule belægning og skråningerne
strammes forsigtigt op, men ellers er det de
tre kuplede egetræsgrupper og den hårfine
laserstråle mod Nordstjernen, som får Tre¬
kroner til at fremstå i et nyt lys.
De to andenpræmier anviser sympatiske

fremgangsmåder til en mere omfattende
nyanvendelse af fæstningsøen. Det ene
med forholdsvis beskedne arkitektoniske
midler - pontonsystemer til flydende sce¬
ner og kiosker i havnebassinet, og en lille
bro over indsejlingen; det andet projekt
med større indgreb i kasematbygningen
bag fyrtårnet, og med glastage over de
gamle betonkonstruktioner.
De to trediepræmier forholder sig radi¬

kalt forskelligt til spørgsmålet om bevaring
og tilføjelse. Det ene tilføjer praktisk taget
kun en lav bådebro indvendig langs havne¬
bassinet, hvor skibe med toiletter og forsy¬
ninger kan placeres.
Det andet trediepræmieforslag spiller på

modsætninger mellem Trekroner som ro¬
mantisk frønnet ruin og så et glitrende
undervandsanlæg midt i havnebassinet
med lys og lyd i form af moderne musik og
teater.

Herudover er seks forslag indkøbt som
eksempler på forskellige anvendelsesmu¬
ligheder. Blandt disse er et forslag til et nyt
forgyldt vartegn for Københavns havn i
form af en skulptur på spidsen af Trekro¬
ner. Tre af forslagene indeholder på for¬
skellige måder velargumenterede program¬
erklæringer - en som taler for at lade et
samfund af træskibsejere bruge og forvalte
øen; en som nøje registrerer bevaringsvær¬
dige detaljer og bygningsdele, og endelig
en som nuanceret fremlægger overordnede
synspunkter på bevaring og fornyelse af
det historiske anlæg Trekroner.
De to sidste af de indkøbte forslag har

konsekvent .peget på en specifik anvendel¬
se af trekroner - som badeø med svømning
i havnebassinet og varme og kolde bassiner
i kasematbygningen; eller Trekroner som
søfartsmuseum med glasoverdækket ka¬
nonhal i et af de gamle betonknude¬
punkter.

Bevaringskarakteren
Konkurrencen om Trekroner er i beva¬

ringsmæssig henseende speciel interessant
ved at åbenbare, hvordan arkitekter og
folk med særlig historisk interesse mener,
et fredet bygningsmonument skal bevares,
når man samtidig skal give forslag til nye
funktioner og fremtidige eksistensmulig¬
heder. Næsten alle synspunkter forekom¬
mer, fra total bevaring og urørthed, over
mindre eller større fjernelser og ændringer
til omfattende nybyggeri.
Dommerkomiteens opfattelse har væ¬

ret, at fortets nuværende identitet og sær¬
kende ikke må gå tabt, og at de fremtidige
funktioner skal søges tilpasset dette for¬
hold. Da fortets identitet og landskabelige
fremtoning også knytter sig til de fortifika-
tionsmæssige forbedringer, der udførtes
1898-99,- med ombygning af kasematbyg-
ningens frontmur og dermed ændrede
fremtoning mod Sundet, finder komiteen
det ikke rigtigt, at søge Trekroner tilbage¬
ført - som foreslået af nogle - til før 1898.
Der er grund til at være opmærksom på, og
som nævnt af andre, at også tiden omkring
2. verdenskrig med fortets anvendelse af
den tyske besættelsesmagt hører til Tre¬
kroners nuværende identitet.

Til fortets identitet knytter sig ikke blot
hovedform, men også detaljer, overflader
og farver. Sidstnævnte kan ofte være sær¬
deles vanskelige at bevare. Enkelte pro¬
jekter har således også taget den fulde
konsekvens heraf, ved at foreslå at fortet
fremover fremtræder i en kontrolleret ruin¬
tilstand. Andre forslagsstillere peger på
nænsomme istandsættelser og udnyttelser.

Den landskabelige behandling
Sammen med bygningsbevaringen skaber
den landskabelige behandling Trekroners
karakter, men de fleste forslag beskæftiger
sig kun lidt med landskabsbehandlingen og
for det meste kun ud fra et statisk natursyn.
Der er forslag, som fører forholdene

tilbage, således at sporene fra de senere
tider er fjernet. I andre forslag er den
nuværende situation opretholdt, uden at
der tilføres yderligere træk, og hvor der
iøvrigt ikke redegøres for den videre ud¬
vikling. En række forslag opererer med
formelle nyplantninger placeret uden tan¬
ke for vækstvilkår og udviklingsmulighe¬
der. Endelig er der e.n gruppe af forslag,
der bevarer eksisterende træk, tilføjer nye
- enten formelt eller frit placeret og inkor¬
porerer drift og udvikling.
Det meste af Trekroners bevoksning

blev fjernet i sommeren 86. Tilbage står
kun enkelte fritstående træer ved kom¬
mandant- og mandskabsbygningen. For¬

slagenes holdning til disse og fremtidige
træer kan karakteriseres ved følgende:
Forslag der bevarer disse træer og ikke

tilføjer flere, samt forslag der fjerner disse,
hvilket indgår i de fleste forslag.
En stor gruppe forslag opererer med

formelt placerede træer - som enkelttræer,
grupper, trærækker eller alleer, altid cen¬
treret omkring havnebassinet eller havne¬
indløbet. Træerne kan optræde som massi¬
ve eller afbrudte rækker, men altid symme¬
trisk placeret i forhold til Trekroners akse.
I denne gruppe hører også forslag, der
opererer med klippede hække langs batte¬
riernes form, som afskærmning af interne
haverum eller i et enkelt tilfælde symbolsk
forestillende »Trekroner«.
Ganske få forslag opererer med grupper

af træer enten formelt eller frit placeret,
men asymmetrisk i forhold til aksen.
Meget få forslag opererer med større

sammenhængende plantninger for eksem¬
pel i form af lunde og buskadser, plantet
eller tænkt selvgroet som islæt i en græsve¬
getation. Derudover har et par forslag
overdækket hele Trekroner med glas og
foreslået en »jungleagtig« plantning.
Bortset fra disse forslag, der indeholder

subtropiske og tropiske planter, er der de
steder, hvor der er taget stilling til plante¬
valg brugt hårdføre, danske planter som
for eksempel eg, bøg, pil, kastanje, tjørn,
roser og hyld.
Hvad landskabsbehandlingen angår, er

det dommerkomiteens opfattelse, at de
bedste løsninger findes i forslag, der byg¬
ger på en ikke statisk natur- og landskabs-
opfattelse, og som bibeholder Trekroners
karakter af kulturhistorisk monument

samt tilføjer nye træk, der understreger
øens placering i Københavns havn.

Bygningsmæssige tilføjelser.
Nybyggeri og bygningsmæssige tilføjelser
forekommer umiddelbart rigtigst, hvor de i
videst mulig udstrækning er adskilt eller
frigjort fra eksisterende bygninger. Nogle
projekter viser, at der kan komme noget
spændende og rigt ud deraf. I andre forslag
overdrives dette forhold og de bygnings¬
mæssige tilføjelser bliver for dominerende
og ødelæggende for helheden.

Den fremtidige anvendelse af Trekroner
De indkomne forslag fremviser et bredt
spektrum af de aktiviteter, der fremover
kan foregå på Trekroner. I tilknytning her¬
til er der også tale om væsentlige forskelle i
hvilket aktivitetsniveau, man mener, Tre¬
kroner kan bære, spændende fra et multi-
forlystelsessted a la Tivoli som det ene

yderpunkt og refugium som det andet
yderpunkt.
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Forslag tildelt 1. præmie. ■ Proposal awarded 1st prize.

- Nu som før er Trekroner tilskuerrummet i det Verdensteater, hvor scenegulvet er havfladen og himlen danner loft. Et roligt monument i sig selv, hvorfrahistoriens sceneri tydeligt udspiller sig i sammenhæng fra fortid & nutid til fremtid; -fra himmelhvælvet via havene til Sverige & Sjælland, -fra havnen &middelalderbyen med de mange nye lag, - frem til containerskibe, flyvebåde, jetfly & satellitspor.Det er opgavens grundlag at bevare og forstærke denne enestående og enkle storhed! - Og dermed videregive disse klare rene oplevelser, den ro og detoverblik, der ikke findes andre steder!

■ Trekroneris the spectators' room in the world theatre where the stage floor is the sea surface and the sky the ceiling. A quiet monument in itself where thescenery ofhistory clearly play in a continuity from the past and present to the future; - from the firmament via the oceans to Sweden and Sealand -from theharbour and town of the middle ages with the many new layers -on to the containerships, the hydrofoil boats, jet planes and satelite orbits. The basis of thetask is to preserve and strengthen this unique and individual greatness - and, through this, to pass on these clear clean experiences, the calm and the visionwhich cannot be found anywhere else. '
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Dommerkomiteens bemærkningertil
forslag tildelt 1. præmie

Forslag tildelt 1. præmie 125.000 kr., udar¬
bejdet af arkitekt Steen Høyer og billed¬
kunstner Allan Botcher, Hørsholm.
Forslaget fremtræder enkelt og elegant.

Det udmærker sig blandt de bevarende
projekter ved den sikkerhed, hvormed de
få ændringer og tilføjelser er gjort. Selv om
der ikke er udarbejdet grundplaner for den

foreslåede bygningsanvendelse, forekom¬
mer funktionerne både gennemførlige og
velbegrundede med museum, restaurant
og refugium i henholdsvis kasematbyg-
ning, kommandant- og mandskabsbolig.
Aktivitetsniveauet forekommer rimeligt,
og fremfor alt rimeligt beskedent, uden at
tidvise forøgelser forhindres.
Fremhævelsen af Trekroners forhold til

den lokale og kosmiske geometri er stort
tænkt og i sin enkelhed overbevisende ud¬
ført. Det gælder såvel den foreslåede æn¬

dring i bølgebrydernes visuelle forløb som
tilføjelsen af en laserstråle rettet mod
Nordstjernen. Synligheden af denne vil
iøvrigt være indicium for luftens fugtig¬
hedsgrad og renhed.
Forslaget fremhæves tillige for den land-

skabsarkitektoniske behandling. Ved en
gennemtænkt og nænsom behandling af
terræn og befæstede arealer, såvel som ved
tilføjelsen af tre markante trægrupper, er
det lykkedes at tilføre nye kvaliteter uden
at ødelægge de eksisterende.

»Sejl Trekroner ud i havet,
bind det til en stjerne,
men giv det faste rødder,
og kast atter ankret ind i byen.«

■ "Sail Trekroner out to sea
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- I. Som fremskudt forpost ligger øen som neu¬
tralt bindeled til Norden & verden. Således kunne
mandskabsboligen fungere som refugie for nor¬
diske videnskabsmænd, kunstnere og erhvervs¬
folk, der søgte ro i kortere tidsrum. Der plantes 3
trægrupper afhvidpil og eg. Træklumperne dan¬
ner en trekant, ensvinklet med Trekroner. Des¬
uden er foreslået vilde roser, brostensbelægnin-
ger samtgenopsat rækværk langs den indre havn.

■ I. As a protruding for-post, the island lies as a
neutral link to Norden and to the world. The
ratings quarters could then become a refuge for
Nordic scientists, artists and businessmen search¬
ing for peace for a while.
Three groups of trees - white willow and oak will
be planted. The tree groups form a triangle, at the
same angles as Trekroner. Wild roses, granite
setts and renewal of the railings around the inner
harbour are also proposed.

- 2. Som vartegn & sømærke for København,
suppleres øen med en laserstråle, der udgår fra
den østlige trægruppe. Trekronerhovedaksens
vinkel med nord er lig Nordstjernens (Polaris)
vinkelhøjde over horisonten. Denne vinkel afsat
mod nord dannes af lasertrålen, der således altid
pegermod Nordstjernen, dag & nat. Strålen dan¬
ner port over Kronløbet, og henviser til enkel
navigation.

- 3. For at få Trekroner »ud i vandet igen«,
frilægge den, men samtidig binde den til byen,
ændres stenmolerne to steder. Den buede moledel
bliver liggende, men det lige stykke mod øen
drejes mod Trekronertrekantens spids. Den syd¬
lige mole flyttes, og udgør en del af en cirkel, der
tangerer Trekroners akse. Denne mole er 3 m høj
i syd, og glider som en rampe ned i vandet, og
»ind under øen«.

■ 2. As a land mark and sea symbol for Copen¬
hagen, the island is equiped with a laser ray which
starts from the eastern tree group. The angle to the
north of the main axis of Trekroner is the same

angle as The Northern Star (Polaris) over the
horizon. This angle is repeated by the laser beam
which always points towards the northern star
day and night. The beam forms port side over the
Krone inlet and can be used for simple naviga¬
tion.

■ 3. Trekroner will be disconnected so that it can
»come out in the water again« but at the same time
be connected to the city by changing the stone
breakers in two places. The curved part of the
breaker will be retained but the straight part is
turned towards the triangle point of Trekroner.
The southern breaker is moved and becomes part
of a circle which cuts through Trekroner's axis.
This breaker is 3 m. high in the south and glides
into the water and in under the island.

Forslag tildelt 1. præmie. ■ Proposal awarded 1st prize.
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Giovanni Battlata Piraneal Giovanni Battista Piranesi

-Vibemærker, at regnen er stilnet af, og begiver os ud ad Fortets nordre faselinie. Fra de tætte buskadser høres småfuglekvidren. Er det trækfugle, ellerhar
mon det urskovsagtige vildnis lokket ynglefugle til øen? Trods mylderet afvækster aner man, at det hele er nøje iscenesat af en talentfuld havekunstner.
Pludselig dukker en gruppe små runde stenborde op i buskadset. En beskeden trædør og et skilt afslører at en café er indrettet i et afammunitionsmagasi-
nerne. Gennem et nedfaldshul belyser en smal lysstråle den enkle bardisk, der udgør rummets eneste møblering.

■ We notice that the rain has subsided and we move out along the northern phase line of the fort.
The chirping ofsmall birds is heardfrom the dense thickets. Are they migratory birds or has this virgin like wilderness attracted breeding birds to the island?
Despite the jungle ofplants one is aware that everything is staged by a talented garden designer. Suddenly a group ofsmall round stone tables appear in the
bushes. A modest wooden door and a sign indicate that a café has been established in one of the ammunition magazines. A ray of light through a fall-out
opening lights up the simple counter, the only furnishing in the room.

Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag tildelt 3. præmie

Forslag tildelt 3. præmie 57.500 kr., udar¬
bejdet afarkitekt MAA Arne A reel og arki¬
tektstuderende Palle Andersen, København
samt konsulenter: skoleeleverne Anders

Ftuulgaard og Nikolaj Arcel.
Forslaget præmieres for en fantasibe-

fordrende modsætning mellem nyt og gam¬
melt, high-tech og forfald. Midt i havne¬
bassinet stikker glastaget fra en moderne
undervandspavillon op af vandet - lysende
om aftenen, spejlende om dagen. Nede i
dybet og med udsigt til belyste vragrester
er der koncert og show, lys og lyd under
stjernehimlen.
Udenom ligger så det gamle Trekroner

som romantisk ruin, med frodige vækster
og frilagte betonbrokker - et styret land¬
skab som ikke lader anlægget forfalde vil¬
kårligt, man iscenesætter samspillet mel¬
lem grå rester og nyplantet grønt.
Forslagets billedreferencer er mange -

fra Piranesis ruinfantasier til Gotlands
mørnede mure.

Imidlertid har dommerkomiteen ønsket
at fremhæve sindbilledet på et spil mellem
et frønnet Trekroner og det glitrende nyan¬
læg - et billede som formentlig lader sig
udmønte i en mindre radikal landskabsbe-
handling og et mere beskedent temporært
sceneanlæg midt i havnebassinet.
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Arealtyperne, der anvendes i Herlev kommune

Gartnerplan 1987

Af Mogens Eliekvist

Baggrund og idé
I gartnerafdelingen har vi i de sidste år
brugt en del af energien på at tilvejebringe
en gartnerplan for kommunens grønne
områder.
I forbindelse med gennemførelse af en

ændret organisation af teknisk forvaltning i
1983 vedtog kommunalbestyrelsen bl!a., at
der skulle laves en gartnerplan.
Den første udgave af planen blev god¬

kendt af kommunalbestyrelsen den 17.
april 1985 som arbejdsgrundlag for pleje,
anlæg og administration af kommunens
grønne områder. Da det er en del af ideen
med planen, at den skal føres ajour fra år til
år, er der lavet en anden udgave til 1986 og
en tredie udgave til 1987.
Gartnerplanen består af en oversigts¬

plan af Herlev kommune i mål 1:5000,
samt af et A4 hæfte, der i 1987-udgaven er
på 244 sider. Fra starten har tanken været,
68
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■ Area types used in Herlev Municipality.

at gartnerplanen skal give overblik, og
først og fremmest overblik over de væsent¬
ligste faktorer. Ved valg af arbejdsmetode
må man derfor hele tiden være opmærk¬
som på, om detaljeringsgraden er ønskelig,
og om der er risiko for, at detaljeringsgra¬
den kvæler overblikket.
En kommunes grønne områder repræ¬

senterer en så omfattende mængde data, at
det er nødvendigt med en brugbar systema¬
tik, der kan skabe klarhed over, opbevare
og forny alle de enkeltdata, der skal arbej¬
des med.

Planen skulle gerne kunne give svar på
følgende elementære spørgsmål:
- Hvad er det for områder i kommunen, vi
har ansvaret for?
- Hvordan skal områderne bedst muligt
fordeles arbejds- og ledelsesmæssigt mel¬
lem ca. 50 mennesker?
- Hvordan er relationerne til budgettet?

- Hvad er det for mål, vi vil nå på langt
sigt?

- Hvad er den rigtige kvalitet i det enkelte
område i relation til borgernes brug af
området?
Disse spørgsmål antyder, at der er to

sider af svarene:
Det kan gøres op, hvad for arealer der er

i kommunal pleje i dag, hvor mange penge
der er til rådighed, hvad der anses for den
rigtige kvalitet o.s.v.
Men om fem år er der kommet nye area¬

ler til og nogle er nedlagt. Budget 1991 ser
anderledes ud end budget 1986, og den
»rigtige kvalitet« går i øjeblikket i retning
afmere naturpræg i nogle områder, men er
det toppet?
Følges den voksende modstand mod

sprøjtemidler af en større accept af
ukrudt? Det kan kun blive gætterier, men
ved at tilstræbe så god en synkronisering
som muligt af de forskellige faktorer nu,
forbedres mulighederne for præcise forud¬
sigelser. Og synkroniseringen er en stor
hjælp for at nå en optimal udnyttelse af de
aktuelle forudsætninger og ressourer.
I det følgende beskrives de otte afsnit,

som gartnerplanen består af. Alle ansatte i
gartnerafdelingen har deltaget med menin¬
ger og synspunkter, og landskabskonsulent
Poul Pedersen har været knyttet til projek¬
tet. Alle ansatte i gartnerafdelingen, politi¬
kerne i teknisk udvalg og samarbejdspart¬
nere i rådhusets øvrige forvaltninger har et
eksemplar af planen.

Status for 1986

Administrativt er der brug for et præcist
baggrundsmateriale, når der skal svares på
spørgsmål og henvendelser, og når der skal
planlægges for de kommende år.
Derfor indeholder årets gartnerplan et

statusafsnit med opgørelser over forskelli¬
ge emner fra det foregående år:
Udarbejdede projekter, plantede bu¬

ske, plantede træer, sprøjtning, timefor¬
deling, driftsregnskab, anlægsregnskab,
mandskabsændringer, vurdering af græs¬
baner.
I 1985 startede vi med timefordelingsli-

ster til mandskabet, således at hver ansat
udfylder en liste for 26 14 dages perioder i
året. Alle disse timetal kodes ind i en

PC'er, og når året er gået, laves der en
udskrift, der fortæller, hvad der er brugt af
timer i de forskellige områdegrupper og på
de forskellige arealtyper.
For sjov skyld lavede vi et skøn over

timefordelingen inden sammentællingen,
og det var ikke det samme som den reelle
timefordeling. En af overraskelserne var,
at der i 85 i børneinstitutionerne blev brugt
50% af gartnertiden til renholdelse.
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Grønne områder
Grønne områders aktuelle tilstand udgør
en syntese af mange forudsætninger.
Vigtigst er områdernes tilstedeværelse,

deres indhold af naturelementer, planlæg¬
ning, projekter, anlægsarbejder og pleje.
Plejen er betinget af økonomi, mand¬

skab, ledelse og faglige forudsætninger.
Til de grundlæggende faktorer hører

desuden beslutningsprocesser, borgernes
brug af områderne, administration og års¬
tidernes variation.
Grønne områder kan opleves udefra og

indefra, og i overensstemmelse hermed er
de overordnede målsætninger for kommu¬
nens grønne områder:
Ydre målsætning: Områderne skal så

godt som muligt danne en sammenhængen¬
de, letopfattelig struktur, som set udefra er
karakteriseret ved et bevidst valg af træer
og buske.
Indre målsætning: Områderne skal have

en indre grøn kvalitet, være frodige og
være funktionsdygtige i forhold til deres
anvendelse.

Områderegistret
I registret er alle 235 områder nævnt med
nummer og stednavn, og der står, hvilket
arbejdsområde der har ansvaret for plejen.
Det var nemt at registrere skolerne, 9 i

alt. Her er det enkelte område så karakte¬
ristisk, at det er kendt på forhånd af alle,
også uden et områderegister. Det var lidt
mere omfattende at få helt klarhed over de
38 børneinstitutioner, og mest omfattende
var det at få fuld klarhed over mere end 100
småarealer, rabatter, grøfter og parke¬
ringspladser - oplysninger der i og for sig lå
spredt på enkeltpersoner.
Nu er de samlet, nedskrevet og tilgænge¬

lige for alle i det trecifrede nummererings¬
system, der' refererer til områdegruppe,
tegningssystem og budget. Det har taget et
par år at få områderegistret på plads. 11986
er to glemte områder dukket op via borger¬
henvendelser.
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Af områderegistret fremgår den geogra¬
fiske placering samt årstallet for den sidst
reviderede plan, evt. at planen mangler.

Mandskab

I dette afsnit er den eksisterende mand¬

skabsstyrke vist med den tilhørende ledel¬
se af gartnerformændene.
Desuden praktiske oplysninger om ar-

bejdesstedernes telefonnumre, numrene
på radiotelefonerne og oplysninger om løn
og arbejdsforhold.

Økonomi

Afsnittet om økonomi er en sammenstil¬

ling af alle gartnerkonti, som i det kommu¬
nale budget står spredt. Ligeledes er det en
sammenstilling af alle budgetbemærknin¬
gerne.

Gartnerarbejde
Det daglige arbejde i de grønne områder
udføres af 44 ansatte gartnere og special¬
arbejdere. Ledelsen af arbejdet udføres af
2 gartnerformænd.
Med tanke på, at en af forudsætningerne

for en god gennemførelse af et nyanlæg er
et projekt, bestående af tegninger og be¬
skrivelser, har vi valgt også at beskrive
plejen til det enkelte område.
Det er landskabskonsulent Poul Peder¬

sens system med arealtyper og plejenivea¬
uer, vi anvender.
Selve ideen med systemet er frugtbart,

fordi det opfordrer til at anskue grønne
områder i en vekselvirkning mellem, hvad
der skal opnås, og hvad der skal til af
indsats.
Ideen ansporer ligeledes til både at se et

grønt område som et enkeltområde og som
en del af de samlede grønne områder. Sy¬
stemet er både nyttigt og spændende at
arbejde med, når det'skal klargøre, hvad
det er for plejeniveauer, der skal arbejdes
efter.
Ideen med et plejeniveau er, at det skal

afspejle den målsætning, der skal tilstræbes

for en arealtype i et område. Som et ek¬
sempel på det beskrives arealtypen græs.
Vi startede med at diskutere, hvor man¬

ge plejeniveauer der skulle til for at få en
tilfredsstillende differentiering imellem
kommunens græsarealer. Vi endte op med
fem:
1. Højeste plejeniveau, stadiongræs.
2. Højt plejeniveau, fint parkgræs.
3. Middel plejeniveau, almindeligt park¬

græs.
4. Lavt plejeniveau, rabatgræs.
5. Laveste plejeniveau, Hjortespring græs.
Herefter kom så en diskussion om, hvil¬

ket plejeniveau der groft set skulle gælde i
de enkelte områdegruppers græsarealer,
og endelig en fastlæggelse af plejeniveauet
på det enkelte, konkrete græsareal i det
enkelte område.
Disse diskussioner har været ført frem og

tilbage, inden vi nåede det færdige resultat,
som vi nu står med, hvor alle arealtyper i
alle områder er fastlagt. Til de i alt 235
områder drejer det sig om ca. 1000 niveau¬
sætninger til græs, blomster, busket, træer,
belægninger, hække, inventar og renhol¬
delse. Der er fem niveauer til græs, tre til
blomster og fire til de øvrige. Nu da syste¬
met er indarbejdet, giver det samtidig mu¬
lighed for at fastsætte plejeniveauer i nytil¬
komne områder og til en kritisk vurdering
af, om niveausætningerne fører til det rigti¬
ge optimale resultat.
Derfor trækker systemet i retning af en

større dynamik i områderne og ikke, som
man måske umiddelbart kunne forvente,
til noget statisk.
Det skal understreges, at et lavt plejeni¬

veau på f.eks. et græsareal i et bestemt
område i mange tilfælde er rigtigere end et
højt. Alt græs i en kommune skal ikke være
niveau 1. Forudsat at der er en rimelig
økonomi til stede, og dermed mulighed for
gartnerisk indsats, medfører niveausætnin¬
gerne, at udtrykket for de samlede grønne
områder bliver bedre, mere varieret, og
niveausætningerne bliver vigtige som et
styringsredskab til at anvende de givne res¬
sourcer.

Til de enkelte niveausætninger knytter
der sig en plejeanvisning, der beskriver
den indsats, der skal til for at nå niveausæt¬
ningens mål. Igen med græsset som eksem¬
pel beskriver plejeanvisningen: antal klip¬
ninger pr. sæson, kantklipning, kantafstik¬
ning, gødskning, klippehøjde, fjernelse af
græsafklip, tilsyn, vertikalskæring, van¬
ding, anvendte maskintyper.
Endelig er der, i afsnittet om gartnerar-

bejdet, en anlægsstandard for almindeligt
forekommende arbejdsopgaver som op¬
stilling af bænke og papirkurve, græsfrø¬
blandinger, plantning af træer m.m.
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Eksempler på ét af plejeniveauerne til hver arealtype ■ Examples of one of the maintenance levels for each of the work categories.

1.5 GRÆS. LAVESTE PLEJENIVEAU
Hjortespringgræs til store ekstensivt benyttede naturarealer, hvor der ønskes en flerårig flora i græsset.
Eventuel bekæmpelse afgroft, iøjnefaldende toårigt ukrudt.

■ 1.5 GRASS. LOWEST MAINTENANCE LEVEL
Wild meadow grass type for large extensively used nature areas where herbacious flora is encouraged
in the grass. Removal of coarse biannual weeds if necessary.

2.1 BLOMSTER. HØJESTE PLEJENIVEAU
Gældende for bl.a. monumentale blomsterplantninger og 1. klasses blomsterbede og -kummer.
Der tolereres intet ukrudt. Evt. bar jord skal være løs og granuleret. Blomsterne skal altid være

saftspændte og frie for visne blomster og blade samt sygdomme og skadedyr. Planterne skal altid være
velformede. Større stauder og slyngplanter skal altid være opbundne/tilbundne. Synligt affald fjernes.
3 tilsyn om ugen.

■ 2.1 FLOWERS. HIGHEST MAINTENANCE LEVEL
Including monumental flower groups and for 1st. class flower beds and boxes.
No weeds are tolerated. Any bare earth must be loose and crumb like. Flowers must always be fresh
and free of withered flowers and leaves as well as diseases and pests. Plants must always be well
formed. Larger perennials and climbers must always be bound. Visible litter must be removed. 3
inspections per week.
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3.3 BUSKETOG BUND. MIDDEL PLEJENIVEAU
Til lidt grovere busketter i forholdsvis ekstensivt benyttede omgivelser.
En del døde/knækkede grene accepteres. Buskettet skal fremtræde i en for arten eller til formålet
nogenlunde karakteristisk form. (Beskæring!udtynding hvert andet til hvert fjerde år). Kun det større
afklippede materiale fjernes/knuses. En del ukrudt accepteres.

■ 3.3 BUSHES AND GROUND COVER. MIDDLE MAINTENANCE LEVEL
For rough bush types primarily in extensively used surroundings.
Some dead/broken branches can be accepted. Bushes must resemble the characteristic form for the
plant type (pruning!thinning every 2nd. to 4th. year). Only the largest cut, material should be removed!
crushed. Some weeds can be accepted.

4.1 TRÆER. HØJESTE PLEJENIVEAU
Til meget værdifulde fuldkronede, formede og stammede træer i meget intensivt benyttede områder.Træet skal fremtræde i en maximal vækst og sundhedstilstand, med en for arten eller til formåletkarakteristisk form. Ukrudt og hård jordmå ikkeforekomme omkring træet. Min. ét årligt eftersynpr.træ. Døde grene må ikke forekomme.

■ 4.1 TREES. HIGHEST MAINTENANCE LEVEL
For very valuable full-crowned, formed and stand trees in very intensively used areas.
Trees must appear to be in a maximal growth and health condition with a characteristic form for the
species. Weeds and hard earth must not be found around trees. At least one inspection per tree each
year. There should be no dead branches.
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1 ugentligt tilsyn

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□
□□□
□□
□.

5.3 BELÆGNING. MIDDEL PLEJENIVEAU
Til grovere befæstelser i forholdsvis ekstensivt benyttede omgivelser. Tolerance for ujævnheder/
sætninger +/-*- 5 cm. Afvigelsen må ikke forekomme som umiddelbare spring i befæstelsen. Evt.
vandsamlinger må ikke overstige 100x100 cm (for større områder). Overfladen skal fremtræde med
en nogenlunde ensartet struktur.
■ 5.3 PAVING. MIDDLE MAINTENANCE LEVEL
For rougher pavings in primarily heavily used environments.
Tolerancefor unevennesslhollows +1-5 cm. Deviations must not occur as a spring in thepaving. Water
must not accumulate in areas larger that 100x100 cm. (for larger areas). The surface must have
reasonable coherence in structure.

6.2 HÆKKE. HØJT PLEJENIVEAU
Til arkitektonisk værdifulde hække i intensivt benyttede omgivelser. Afvigelse i side, top og fra
centerlinien maks. +/+ 5 cm. Nye skud må på intet tidspunkt blive over 12 cm. Stor klippefinhed
(manuelt eller 1. klasses maskinelt udstyr). Skal have en for arten rimelig stor »fasthed« og tæthed. Lidt
frøukrudt kan accepteres. Rodukrudt og fremmede træagtige planter må ikke forekomme i hækken.
■ 6.2 HEDGES. HIGH MAINTENANCE LEVEL
For architecturally valuable hedges in intensively used areas.
Divergence in side, top and from center line max. +/- 5 cm. New shoots must never be over 12 cm.
long. High pruning level (manual or with 1st. class equipment). Must be reasonably firm and dense for
theplant type used. Some new weeds can be accepted. Rooted weeds andforeign bushy plants must not
be found in the hedge.

7.2 INVENTAR. HØJT PLEJENIVEAU
Til inventar i intensivt benyttede omgivelser. Alt inventar skal til stadighed fremtræde i pæn stand. 1
ugentligt tilsyn, hvor urenheder fjernes.

m 7.2 INVENTORY. HIGH MAINTENANCE LEVEL
For inventory in highly used areas.
All inventory must always be in sound condition. One weekly inspection where all dirt must be
removed.

8.4 RENHOLDELSE. LAVT PLEJENIVEAU
Til arealer, der benyttes ekstensivt. Synligtpapiraffald må ikke henligge mere end 2 uger. Blade m. v.
skal på befæstede arealer være fjernet til ultimo november.

m S.4 CLEANSING. LOW MAINTENANCE LEVEL
For extensively used areas.
Visible litter must not be left formore than two weeks. Leaves, etc. must be removed from paved areas
by the end of November.
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Eksempler på oplysninger om 4 områder. Examples of information on 4 sites.

121 VANDTÅRN
Plejeniveauer: 1.3, 4.2, 6.3, 8.3.
Det væsentligste ved anlægget om vandtårnet er bøgeplantningen. Enkelte udvalgte planter skal vokse
frit, til fuldkronede træer, medens resten holdes i en fast klippet form i højde med trådhegnet.Undersiden af kronerne lidt højere end hegnet.

■ 121 WATER TOWER
Maintenance levels 1.3, 4.2, 6.3, 8.3.
The primary consideration in the lay-out at the water tower is the beech planting. Individual plantsmust be left to grow freely into full-crowned trees whilst the restmust be kept in a fixed clippedform atthe same height as the wire fence. The underside of the crowns a little higher than the fence.

414 NORDSKOV, SYDSKOV M.M.
Pleje: 1.4, 1.5,4.3, 4.4, 8.4.
Nordskoven plantet 1981, 1,9 ha stilkeg, ask, ahorn og bøg som bestandtræer samt poppel, ask ogrødel som ammetræer. Skovbryn af hassel, æble, liguster, slåen, hunderose, røn. Sydskoven plantet1980 med skovfyr, stilkeg, hybridlærk, røn, haSsel og buskroser. Sø på 2.000 m2 anlagt 1980. Pors,Myrica gale, plantet ved sø.

■ 414 NORDSKOV, SYDSKOV, ETC.
Maintenance: 1.4, 1.5, 4.3, 4.4, 8.4.
Nordskoven planted in 1981, 1.9 hect. oak, ash, maple and beech as dominant trees with poplar, ashand alder as nurse trees. Forest edge of hazel, apple, privet, sloe, dog rose and rowan.
Sydskoven planted in 1980 with scots pine, oak, hybrid larch, rowan, hazel and bush roses.
2000 m2 lake laid out in 1980. Bog myrtle, Myrica gale planted by the lake.

904 ELVERHØJEN SKOLE
Pleje: 1.3, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3, 7.2, 8.2, 8.3, 4.2.
Folkeskole for 347 børn, taget i brug 1954. Haveanlægget tegnet afprofessor Georg Boye. Skolens
grønne områder opleves i en vis udstrækning som en integreret del af Elverparken.

» 904 ELVERHØJEN SCHOOL
Maintenance 1.3, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3, 7.2, 8.2, 8.3, 4.2.
Comprehensive school for 347 children, taken into use in 1954. Landscaping by professor Georg
Boye.
The school surroundings are experienced, to some degree, as an integrated part of Elverparken.

921 GAMMELGÅRD
Plejeniveauer: 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1.
Gård fra 1771. Indviet som kulturhus i 1978. Haveanlægget skal danne en frodig og klar arkitektonisk
ramme om udendørs skulpturudstillinger og altidfremtræde i attraktiv stand. Højt prioriteret som et afkommunens bedste bygningsnære anlæg.

■ 921 GAMMELGÅRD
Maintenance levels: 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1.
Courtyard from 1771. Opened as culture center in 1978. The garden lay-out formed to create a fertileand clear architectural framework around sculpture exhibitions must always appear in an attractive
condition. High priority as one of the town's best building associated lay-outs.
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Arbejdsområder
Sammensætningen af de ni arbejdsområ¬
der tilstræber den bedst mulige fordeling af
mandskabet, krav til indsats i samtlige om¬
råder, udnyttelse af kommunens geografi,
fordeling af fremmede tjenesteydelser og
fordeling af maskinpark. Den endelige
sammensætning skal desuden være i over¬
ensstemmelse med de ca. 50 konti, der i
budgettet er afsat med bestemte formål
inden for de grønne områder.
Sammensætningen er foretaget med to

forskellige udgangspunkter:
Nogle arbejdsområder er geografisk

sammenhængende, hvor mandskabet kan
bevæge sig imellem de enkelte grønne om¬
råder, uden at skulle have en bil til rådig¬
hed. Andre arbejdsområder er funktions¬
bestemte. Således danner de 38 børneinsti¬
tutioner ét arbejdsområde. Skove og natu¬
rområderne i Hjortespringkilen er også ét
arbejdsområde. Alle idrætsanlæggene hø¬
rer til ét arbejdsområde. For hver af de 235
områder fremgår det, hvem der har ansva¬
ret for området. Til hvert område er der på
lA A4-side oplysninger om, hvad området
indeholder af arealtyper og hvilke plejeni¬
veauer, der hører til. Desuden fremgår
det, hvad der er af træarter i området, og
hvis der er en aftale med f.eks. en tilstø¬
dende grundejerforening om plejen, er det
nedskrevet.

Områdegrupper
I forbindelse med registreringen af alle
grønne områder fik hvert område en plads i
én af ni grupper, hvor hver gruppe har en
kapacitet på i alt 99.
Da der til en del af grupperne knytter sig

aftaler om brugen og plejen af områderne,
er disse aftaler nedskrevet til grupperne.
Mest omfattende er aftalerne til de 38

børneinstitutioner, i og med at nogle er
kommunalt ejede med fuld vedligeholdel¬
se, medens andre er lejede institutioner.
For de lejede institutioner varierer grund¬
laget fra kontrakt til kontrakt mellem kom¬
munen og de udlejende boligselskaber.
Til hver områdegruppe er der en målsæt¬

ning, i det nedenstående anskueliggjort
ved tre eksempler:

Børneinstitutioner
Den ydre målsætning for børneinstitutio¬
nerne er, at de skal være omgivet af frodi¬
ge, robuste rammeplantninger for at skabe
læ, skygge og et tiltalende indtryk af insti¬
tutionerne.
De 38 børneinstitutioner er lege- og op¬

holdsareal for 2507 børn. Med mange børn
på begrænsede arealer stilles der store krav
til, at arealerne er robuste, samt til at de
har indre frodighed.

De ni områdegrupper ■ The nine area grou

Parker

Parker, i områdegruppe 300, består af in¬
tensive parker, ekstensive parker og af
blomsterkasser og -kummer. Intensivpar¬
ker er grønne områder i bymæssige omgi¬
velser, hvor mange mennesker hver dag
færdes, og hvor udfordringen er at give
mulighed for gode oplevelser af frodighed,
opnået ved et varieret og harmonisk valg af
planter. Ekstensive parker har færre besø¬
gende og dermed mindre slid, og kan der¬
for i højere grad indeholde naturprægede
elementer, som skovplantning, eng, over¬
drev, søer.
Blomsterkasser og kummer kræver en

høj plejeindsats og hører derfor hjemme,
hvor mange mennesker færdes til daglig.

Idrætsanlæg
Herlev kommunes idrætsanlæg fordeler sig
i tre grupper: Idræt Herlev omkring stadi¬
on, idræt ved skolerne og idræt Hjorte¬
spring. Lægivende randplantninger er vig¬
tige ved alle tre grupper. Bold- og atletik¬
banerne benyttes af 1.944 klubmedlemmer
og af 3.740 skolebørn. Banerne til idræts¬
formål skal være velfungerende, og som
alle andre grønne områder skal de give
mulighed for at opleve grøn kvalitet.

Afslutning
Da alle ansatte i gartnerafdelingen har et
eksemplar af gartnerplanen, er der et énty-
digt grundlag at arbejde på.
Da planen revideres én gang om året, er

der sikkerhed for, at justeringer om næste
års pleje når ud til mandskabet, og vi er
ikke længere afhængige af, at en masse
detailoplysninger skal huskes og gives vi¬
dere til nye folk i mundtlig form. En nyan¬
sat i afdelingen får udleveret planen og har
derfor adgang til oplysninger om de grønne
områder, vedkommende skal arbejde
med. Da alt er samlet i ét hæfte, har alle
ansatte oplysninger om alle grønne områ¬
der. Det er en fordel, hvis en ansat flytter
fra ét arbejdsområde til et andet.
I 1985 havde vi specielle hæfter, ét til

hvert arbejdsområde, men det var uprak¬
tisk, både fremstillingsmæssigt og ved
mandskabsrokeringer.
Med 1987-udgaven af gartnerplanen er

den endelige form fastlagt. I de følgende år
er det rutine at ajourføre ændringer om
områder, mandskab og økonomi.

Mogens Eliekvist, landskabsarkitekt MDL, kommune¬
gartner i Herlev kommune.

800.STIER-RABATTER
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Parkteknisk Institut
- opgaver og organisation
Af Per Stahlschmidt og Jon Pape

For godt et år siden dannedes i DJVK-
regi en tværfaglig arbejdsgruppe, hvis mål
var en forstærket forsknings-, udviklings-
og videnformidlingsindsats rettet mod an¬

læg og drift af grønne områder. Resultatet
af arbejdsgruppens bestræbelser er Park¬
teknisk Institut, som i maj fik sin officielle
start.

Baggrunden for Parkteknisk Institut
Anlægsgartneri og parkforvaltning er den
del af gartnerierhvervet, der ikke har pro¬
duktion som sit formål. Men det betyder
ikke, at denne gren af gartneriet er uden
økonomisk betydning. Til anlæg og drift af
grønne områder i Danmark bruges årligt
ca. 5 milliarder kroner. Det har været ar¬

bejdsgruppens opfattelse, at der findes go¬
de muligheder for at opnå bedre faglige
resultater inden for de givne økonomiske
rammer.

Gennemgangen af sektoren i arbejds¬
gruppens rapport »Forslag til oprettelse af
Parkteknisk Institut« sep. 1986 viser, at
forbedringer i første række forudsætter en
øget indsats med hensyn til forskning, ud¬
vikling og uvildig information om metoder
og tekniske spørgsmål. Der findes således
ikke en eneste virksomhed eller institution
i Danmark, der har som sit hovedformål at
tage initiativer på de nævnte områder, spe¬
cielt med henblik på anlæg og drift af grøn¬
ne områder.
Den indsats, der i dag gøres på forskelli¬

ge forskningsinstitutioner m.v., og som og¬
så er til gavn for den grønne sektor, skal
ikke underkendes, men det er arbejds¬
gruppens opfattelse, at væsentlige forbed¬
ringer og besparelser kun kan opnås ved
etablering af en selvstændig institution, der
kan stå for en koordinerende og målrettet
indsats. Parkteknisk Institut ønsker at

samarbejde med beslægtede forskningsin¬
stitutioner, men ønsker ikke at påtage sig
opgaver, der i forvejen løses disse steder -
hvad mængden af uløste opgaver heller
ikke indbyder til.

Det fremgår af det foregående, at ud¬
gangspunktet for arbejdsgruppens overve¬
jelser har været faglige emner og økonomi¬
ske forhold især knyttet til udførelsen af
anlægs- og driftsopgaver i grønne områder.
En forøgelse af forsknings- og udvik¬

lingsindsatsen for den grønne sektor kan
også bidrage til en styrkelse af produktud¬
vikling for eksisterende danske virksomhe¬
der og give iværksættere bedre grundlag
for at starte nye virksomheder. Herved kan
spares valuta og skabes øgede eksportmu¬
ligheder. Desuden er miljøspørgsmål inde i
billedet, idet der i tiden er stor interesse for
udvikling af miljøvenlige plejemetoder - i
modsætning til f.eks. anvendelse af kemi¬
ske midler.
Der savnes imidlertid en koordinerende

og sammenlignende vurdering af de under¬
søgelser, der er foregået, ligesom disse bør
suppleres med selvstændige forsknings- og
udviklingsprojekter.
Trods generel økonomisk afmatning i de

sidste 10 år, har der i perioden været til¬
vækst af grønne områder. I den senere tid
er der igen sat en del byudvikling igang, og
også på andre måder, f.eks. gennem byfor¬
nyelse og etablering af idrætsanlæg, sker en
stadig udvikling i de grønne områders areal
og antal. Alt tyder på, at der også i fremti¬
den vil være stigende efterspørgsel efter

fritidsområder, der dels skal imødekomme
et behov for naturoplevelse og dels give
mulighed for mangfoldige aktiviteter.
Samtidig vil knapheden med hensyn til

økonomiske ressourcer bevirke, at prakti¬
kerens kendskab til den nyeste faglige vi¬
den og til tekniske hjælpemidler og meto¬
der om muligt får endnu større betydning.
Irispirationsgivende for forslaget til

Parkteknisk Institut har været det svenske
MOVIUM og Skovteknisk Institut.
I det følgende beskrives Parkteknisk In¬

stituts formål, opgaver og organisation.

Formål
Parkteknisk Institut skal på non-profit ba¬
sis bidrage til et bedre miljø og større gavn
af den økonomiske indsats ved anlæg og
drift af grønne områder. Instituttet skal
fremme udviklingen af ny teknologi og nye
metoder, også med henblik på at styrke
den danske produktion og eksport af ma¬
skiner, hjælpemidler og inventar til grønne
områder.

Opgavetyper
Parkteknisk Institut skal løse tre forskelli¬
ge opgavetyper:
1. Forskning og udvikling, som resulterer i
ny viden, nye metoder, ny teknologi,
nye produkter.
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Problemer med nedslidning, jordpakning og
unuanceret drift præger en del bolignære friarea¬
ler. Her kan Parkteknisk Institut støtte igangvæ¬
rende bestræbelser på miljøforbedring.

■ Problems of wear, compaction and monotone
maintenance characterize some open space areas
on housing estates. The Parks Institute will be
able to support efforts for environmental impro¬
vement.

Der investeres store beløb i maskiner til anlæg og

drift afgrønne områder. Parkteknisk Institut vil
kunne give uvildig rådgivning før et indkøb og i
samarbejde med fabrikanter fremme produktud¬
viklingen af danske maskiner.

■ Large amounts of money are invested in ma¬
chinery for building and maintenance of green
open space areas. The Parks Institute will be able
to give impartial advice on purchasing and, in co¬
operation with manufactureres, encourage pro¬
duct development of Danish machinery.

2. Afprøvning af metoder, maskiner og in¬
ventar, herunder bistand til producenter
i forbindelse med produktudvikling.

3. Formidling af ny viden og information
på et uvildigt grundlag gennem rådgiv¬
ning, projektrapporter, artikler, pro¬
duktoversigter, håndbøger, forelæsnin¬
ger, kurser, demonstrationer, m.m.

Faglige områder
Etableringsteknik (anlæg): Jordflytning og
-bearbejdning forud for plantning og græs¬
slåning, etablering af plantninger og græs¬
arealer, etablering af anlægsgartneriske
befæstelser, mure og inventar.
Plejeteknik (drift): Driftsplanlægning

samt udførelse af drift, herunder beskæ¬
ring, udtynding af bevoksninger, pleje af
græsarealer og ukrudtsbekæmpelse.
Arbejdsmiljø: Udvikling af arbejdsme¬

toder og beskyttelsesmidler til fremme af
sundheden og sikkerheden for den enkelte
medarbejder under udførelse af anlæg og
drift.
Maskinteknik og inventar: Udvikling og

afprøvning af maskiner og inventar til an¬
vendelse i grønne områder, herunder trak¬
torer - maskiner og redskaber til græsple¬
je, ukrudtsbekæmpelse, jordbehandling
og plantning - legeredskaber - udendørs
idrætsudstyr - vandingsanlæg - belysning -
bænke.
Forvaltning/management: Udvikling og

afprøvning af styringssystemer og arbejds¬
processer til fremme af højere kvalitet og
mere effektiv ressourceudnyttelse.
Parkteknisk Institut skal ikke løse pro¬

jekteringsopgaver eller opgaver, hvis ho¬
vedsigte er brug eller planlægning af grøn¬
ne områder.

Målgrupper
Ejere og forvaltere af grønne områder:
Stat, amter, kommuner, boligforeninger,
grundejerforeninger og private grund¬
ejere.

Rådgivere og entreprenører: Anlægs¬
gartnere, landskabsarkitekter, konsulen¬
ter i haveselskaber, arkitekter, ingeniører,
entreprenører.
Leverandører: Planteskoler, frøfirmaer,

inventarfirmaer, maskinproducenter, be-
tonvarefabrikker og andre materialeleve¬
randører.

Forsknings- og uddannelsesinstitutio¬
ner: Andre forsknings- og forsøgsvirksom¬
heder samt uddannelsesinstitutioner for
specialarbejdere, anlægsgartnere, anlægs-
teknikere og landskabsarkitekter.
Parkteknisk Instituts indsats skal dække

grønne områder i bredeste forstand: par¬
ker, naturområder, idrætsarealer, lege¬
pladser, udearealer ved boligbebyggelser,
institutioner og erhvervsvirksomheder, be¬
plantning ved gader, torve, pladser, veje,
stier, jernbaner og lufthavne.

Aktuelle opgaver
I den kommende tid vil Parkteknisk Insti¬
tut søge at iværksætte en række projekter.
Blandt de mest aktuelle kan nævnes:
Den giftfri park/Det giftfrie boligområ¬

de. - Et pilotprojekt, som vurderer mulig¬
heder og begrænsninger ved indførelsen af
alternativ, miljøvenlig plejeteknik.
Genbrug af park- og haveaffald. Et ud¬

redningsprojekt om muligheder for ind¬
samling og behandling af affaldet samt
håndtering og anvendelse af genbrugspro¬
dukter som flis og kompost..
Pleje af højt græs. - Udvikling og afprøv¬

ning af maskiner til pleje af ekstensive,
naturprægede græsarealer, f.eks. blom¬
sterenge.
Driftsstyring. - En konference om mu¬

ligheder for en mere effektiv og håndterlig
driftsstyring for grønne områder ved hjælp
af bl.a. EDB.

Organisation
Parkteknisk Institut er organiseret som en
administrativ del af Skovteknisk Institut,

tilknyttet Akademiet for de Tekniske Vi¬
denskaber (ATV). Dette indebærer fælles
bestyrelse (formand: professor P. O. Ole¬
sen), fælles direktion (institutleder Per Tu-
tein Brenøe) og fælles administration.
Parkteknisk Institut kan således bygge på
Skovteknisk Instituts 20-årige erfaring og

ekspertise. En styringsgruppe med repræ¬
sentanter for målgrupperne udstikker kur¬
sen for Parkteknisk Instituts faglige
indsats.

Økonomi
Tilskud til igangsætning af Parkteknisk In¬
stitut er givet af Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre, Stads- og Kommu¬
negartnerforeningen, Specialarbejderfor¬
bundet i Danmark, Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter og Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd.
Teknologirådet har afsat midler til en

særlig videnopbygningsindsats på det park¬
tekniske område over en 3-årig periode.
Derudover skal instituttets virksomhed

finansieres gennem honorarer for udført
projekt- eller konsulentarbejde og gennem
tegning af abonnenter på parkteknisk råd¬
givningstjeneste.

Parkteknisk rådgivningstjeneste
Et abonnement på parkteknisk rådgiv¬
ningstjeneste indbefatter:
- »Parkteknisk Nyt« - systematiske og
praktisk betonede informationsblade,
som samles i et dertil indrettet, emneop¬
delt ringbindssystem.
- Gratis telefonrådgivning.
- Nedsat timetakst ved konsulentbesøg.
Et årligt abonnement koster kr. 1.500-

7.500, afhængig af abonnentens virksom¬
hedstype og -størrelse.

Per Stahlschmidt, lektor ved Institut for Have og
Landskab, KVL og formand for Parkteknisk Instituts
styringsgruppe. Jon Pape, landskabsarkitekt, lie.
agro, projektleder ved Parkteknisk Institut,Amalievej
20,1875 Frederiksberg C, 01 24 42 66.
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Gård narmest Sodra Forstadsgatan

■ Courtyard closest to Sodra Forstadsgatan.

Tegninger og fotos: Tommy Nordstrom

Holmgången i Malmo
AvTommy Nordstrom

I centrala Malmo inte långt ifrån Triangeln
ligger Holmgången, en ny smitvag som
forbinder Davidshallsgatan med- Sodra
Forstadsgatan. Kvarteret heter Bjornen nr
6 och 4. Fastigheterna i kvarteret byggdes
under 1880-talet och har under årens lopp
framforallt inhyst småindustri och hant-
verk.

Fastigheterna i kvarteret var i dåligt
skick och stadsbyggnadskontoret hade ar-
betat fram planer dår man avsåg att riva
befintliga fastigheter for att ge plats for
nybyggnation.
Emellertid fanns det en intresserad

byggmåstare som såg mojligheterna i vad
76

som kunde skapas och vilka fina miljo-
vården dessa gamla hus hade. Fastigheter¬
na skulle bevaras och renoveras.

På initiativ ifrån byggmåstaren, Tekton
Bygg AB, gjordes ett forslag som stads¬
byggnadskontoret godkande. Husarkitekt
var Holger M. Lundquist, gårdar och pas¬
sager var undertecknad ansvarig for. Det
våsentliga i forslaget var att en smitvåg
skapades mellan Davidshallsgtan och So¬
dra Forstadsgatan samtidigt som man opp-
nade kvarteret och gav det ett rikare inne-
håll.

Smitvågen doptes redan på ritbordet till
»Holmgången« eftersom det år en fortsått-
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Kvarteret Bjdrnen (Holmgången) 1896

■ The Bjdrnen (Holmgången) district 1896.
LANDSKAB 4 - 1987

ning på Holmgatan i riktning mot Lugnet
och stadshuset.

Fastigheterna kring smitvågen Holm¬
gången inrymmer numera småbutiker, ar-
kitektateljéer, konstnårsateljéer, hant-
verkslokaler, bostader samt en liten ute-
servering.
Sanerings- och renoveringsarbetena

samt anlåggningsarbetena utfordes under
1984-1986, inflyttning i fastigheterna sked-
de under våren 1986.

Utformning av gårdar och portgångar
Det galler att forstårka och bygga vidare på
den tradition som stadskårnans kvalitativt

basta delar har. Belåggningar, belysning,
utrustning, mobler m m anpassas till den
specielle atmosfår och stadskaraktår som
finns. Skala anpassas till fasadernas ryhtm
och storlek.

Holmgången består av 3 portgångar och
2 gårdar. Portgångarna med sine speciella
ljusoppningar anger riktningen for fotgån-
garen genom kvarteret.
De ljusfyllda gårdarna bildar små slutna

stadsrum, som år karakteristiska och klart
definierade med sin egen identitet.
Den kvadratiska gården har en statisk

form med rutmonster i belåggningen och
ett litet springvatten mitt på gården.
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Gård nårmast Davidshallsgatan

■ Courtyard closest to Davidshallsgatan.

Den rektangulåra gården har en mer
dynamisk form, med ett ellipsformat
monster med karakteristiska stamtråd och
et porlande vattenflode från en natursten
ner i en rund damm.

Portgångarna har små markeringar i be-
låggningen som visar ett sammanhang och
en rorelse.

Vattenljuden från de små vatten arran-

gemangen ger gårdsrummen ett rogivande
och spånnande ljud som lockar till intresse
och avkoppling bland stadsflanorerna.
Belåggningarna består av gatsten, kul¬

lersten och granithållar. Varje gård och
passage har fått sin egen speciella utform-
ning med olika monster och detaljutform-
ningar. Den naturupplevelse som stads-
flanoren kan få i Holmgången består i två
springvatten några stamtråd av klotakacier
och guda tråd (Ailanthus altissima) och
några murgronsytor.

Projektet Holmgången tilldelades 1986-års
stadsbyggnads pris i Malmd.

Tommy Nordstrom. Landskapsarkitekt LAR, med ar¬
kitektkontor i Holmgången, Malmo.
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Bogomtale, noter

iti Mi'inylrtatUi' ^B'oqitn .

Herover: ill. fra Zur Vervollkommung des
Kleinpflasters.
Herunder: ill. fra Pflaster-Kunst die mann mit
Fussen tritt.

Bøger om belægning
Friedrich Wilhelm Noll: Zur Vervollkom-

nung des Kleinpflasters. Callwey Reprint.
Miinchen. 1985. 162 s. ill. Pris. ca. 196 kr.
Denne lille bog 'om at gøre chausséstens-
belægninger mere fuldkomne' er et gen¬
optryk fra 1911.
Chausséstensbelægninger indførtes i

1885 i Tyskland af von F. Gravenhorst og
bredte sig hurtigt i det øvrige Europa.
Brolæggermester Friedrich Noll ønske¬

de med sin bog at videregive, hvordan han
mente, at chausséstensbelægninger blev
bedst, såvel i æstetisk som i anlægsteknisk
henseende, så at man kunne skabe et for¬
nemt gadebillede, samtidig med at de tek¬
niske fordele m.h.t. styrke og holdbarhed
blev fuldt udnyttet. Når byens beboere så
ud af deres vinduer, skulle de kunne nyde
synet af en smuk gadebelægning.
Forfatteren mener, at et belægnings-

mønster opbygget af bueslag langt er at
foretrække, idet det giver fordele ved til¬
slutninger, mindre fugestørrelser, for¬
bandt m.m.
Ved hjælp af 35 skitser redegøres for

f.eks. chausséstensstørrelser, bueslagenes
størrelser i forhold til de anvendte sten,
buernes orientering i forhold til færdsels-
retning og terrænets fald, buernes tilslut¬
ning til kanter, koteringens sammenhæng
med buernes sammenføjning ved højde¬
rygge og dybdepunkter. Desuden illustre¬
res det, hvordan belægning kan udføres på
arealet mellem krydsende veje, tilstøden¬
de vej, cirkulære og kvadratiske pladser.

Jorg Katz og Uli Kreh: Pflaster-Kunst die
mann mit Fiissen tritt. Rudolph Muller Ver-
lag. Koln. 1984. 120 s. 235 ill. heraf 154 i
farver. Pris ca. 525 kr.
I bogen plæderes for, at belægningskun-

sten, der idag oplever en vis renaissance,
inddrages i frednings- og bevaringsbestræ-
belserne. Forfatterne påpeger, at samtidig
med at ældre belægninger ødelægges eller
forfalder, så aftager også vor viden om den
håndværksmæssige kunnen.
I de indledende kapitler redegøres for

belægningens historie helt fra de gamle
romerske veje til chausséstensbelagte veje,
torve og pladser i det 19. århundrede. Også
de forskellige stentyper og ældre håndvær¬
kerforlæg til ornamentale mønstre be¬
skrives.
Dernæst gennemgås med rigelig billed¬

dokumentation perioden fra det 19. århun¬
drede med mange mosaikarbejder omfat¬
tende eksempler fra 14 byer, heriblandt
Kassel, Miinchen, Freiburg, Karlsruhe.

AL

Eckersberg Medaillen tilkendt
Sven-lngvar Andersson
»Med Eckersberg Medaillen kan Akade¬
miet for de skønne Kunster udmærke et

menneske, der har ydet en indsats af høj
kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst. Det kongelige Akade¬
mi for de skjønne Kunster lod medaljen
præge i bronze i anledning af hundredårs¬
dagen for C. V. Eckersbergs fødsel den 2.
januar 1783.«
Arkitekten Sven-lngvar Andersson er

tilkendt Eckersberg Medaillen med følgen¬
de motivering:
Sven-lngvar Anderssons arbejder som

have- og landskabsarkitekt kan ikke ind¬
fanges i ét begreb, beskrives ved hjælp af
en stil - eller en kunstretning - for det er
livets mange aspekter, han infanger i sine
haver. Han fører os in^ i et grænseland
mellem noget håndgribeligt og noget
uhåndgribeligt - nogle forestillinger, øn¬
sker, længsler, der skal finde deres plads i
noget meget konkret - et sted med dets
særlige betingelser hvor nogle funktioner
skal opfyldes - i et medium der er underka¬
stet bestandige ændringer, årstidernes skif¬
ten - vækst, modning, forfald og fornyelse.
Men formen er altid stringent, man kunne
næsten sige streng - fra de store anlæg,
Karlplatz i Wien, Champs-Elysée-aksens
afslutning i Tete Défense i Paris - over de
talrige offentlige og private anlæg i Skandi¬
navien. Netop derfor virker det så stærkt
når frodigheden og poesien bryder igen¬
nem - for ikke at sige humoren, f.eks. i de
klippede tjørnehøns i hans egen lille have i
Skåne.
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Summary

The Planning of a Marginal Land Area,
p. 57
By Annelise B. Rasmussen
The purpose of the Hedeselskab project
was, with the help of a pilot study, to
illuminate planning models and procedures
for carrying out planting in one of the de¬
signated areas. The project dealt with only
one of the many possible uses available for
marginal land - in this case - forest plant¬
ing.
Proposals for the future use of the area

were drawn up on the basis of site investiga¬
tions and analysis. The plan indicated
which of the parts of the area could be
planted without degrading ecological, re¬
creative and historic potential or values.
The illustrated grass and heath areas are to
be kept open and free from any form of
planting or overgrowing.
As many areas as possible should be

planted with productive forest whilst the
ecological and landscape variation is pre¬
served in the locality as a whole.
The changes in land use experienced in

the Karup area have taken place without
any form of planning and solely on the basis
of the economic interests of individual land
owners. The interests of society as a whole
are not taken into account, nor are the
consequences which, for example, the
changes to properties have for the local
population, for shops and public services.

CompetitionforTrekroner, p. 62
In August 1986, The National Building
Conservation Foundation, in co-operation
with The Danish Architects Association,
arranged a public ideas competition for the
re-use of the marine fort Trekroner.
The cardinal issue in the discussion on

the future use of Trekroner has been how
many changes can be made to the lay out
without destroying its character as a for¬
tress and historic monument. The competi¬
tion is particularly interesting with regard
to the way in which architects and others,
who are interested in historical preserva¬
tion of buildings, tackle the conservation of
a historic monument whilst, at the same

time, proposing new functions and future
survival possibilities.
The panel of judges comments to the 1st.

prize project: The presentation of the pro¬
posals are simple and elegant. It distinguis¬
hes itself, amongst the preservation type
entries, by the way in which changes and
additions are brought about. Despite the
fact that no floor plans are submitted, the
80

functions seem both feasible and well
founded with museum, restaurant and re¬

fugium in the casemate, commandant and
rating quarters respectively. The level of
activities seems reasonable and, above all,
modest without limiting expansion in the
future. Emphasis of the relationship of Tre¬
kroner to the local and cosmic geometry is
visionary and convincing in its simple pre¬
sentation.
The panel of judges comments to the

3rd. prize project: Outside lies the old Tre¬
kroner as a romantic ruin with fertile plant¬
ing and exposed concrete rubble - a con¬
trolled landscape which does not permit an
accidental decline of the lay out but displa¬
ys the interaction between gray remains
and newly planted green. The visual images
are many - from the Piranesis ruin fantasies
to the crumbling walls of Gotland.

Open Space Plan 1987, p. 68
Maintenance, project and the
administration of Herlev Municiple Open
Space Areas.
By Mogens Ellekvist
The open space plan is comprised of a plan
of Herlev Municipality at a scale of 1:5000
and an A4 file which has 244 pages in the
1987 edition. The annual open space plan
contains a status section with reference to a

range of issues dealt with in the past year:
Projects, planting, spraying, time use,main¬
tenance accounts, project accounts, per¬
sonnel changes, evaluation of grass pitches.
235 areas are named in the site register each
with a number and name and reference to

the work team responsible for maintenan¬
ce. All the open space accounts, in the
council budget, are illustrated in the sec¬
tion on economy.
Maintenance of each individual area is

described in the belief that the basis of a
good project is good project material and a
work description. The system is sound be¬
cause it encourages the vision of mainte¬
nance of green areas as an interaction be¬
tween goals and the resources required to
achieve them. The idea also results in each
site being regarded as an independant area
and as part of the total open space net
work. The system is both valuable and
exciting to work with when the maintenan¬
ce levels are discussed. There are five levels
for grass, three for flowers and four for
each of the remainder. Now, when the
system is in operation, the job of fixing
maintenance levels for new areas leads to a

critical evaluation of the standards which
will lead to an optimal result. Therefore,
the system leads towards a greater degree
of dynamics in the development of open
space areas.

The Parks Institute-Tasks and
Organisation, p. 74
By Per Stahlsschmidt and Jon Pape
The Parks Institute was officially started in
May of this year. The goal of the Institute is
to contribute, on a non-profit basis, to a
better environment and to a better use of
resources in the planning and maintenance
of green open spaces. The Institute is to
promote the development of new technolo¬
gy and methods - also in connection with an

improvement of Danish production and ex¬
port of machinery, equipment and fixtures
for open space areas.
In the future, The Parks Institute will try

to start up a range of projects. Amongst
these are:

The poison free park/poison free housing
area - a pilot project to evaluate the possi¬
bilities and limitations of introducing alter¬
native, environment-biased care techni¬
ques.

Re-cycling of park and garden refuse. A
project to illuminate the possibilities for
collection and treatment of refuse and the
treatment and re-use of products like bark
and compost.
Maintenance of tall grass - the develop¬

ment of machines for the care of extensive¬
ly used nature-like areas, e.g. flowering
meadows.

Holmgången in Malmo, p. 76
by Tommy Nordstrom
In the center of Malmo not far from Trian-
geln, lies Holmgången, a new short cut
which joins Davidshallgatan with Sodra
Forstadsgatan.
The buildings in the area were in a poor

Condition until an interested builder saw

the possibilities in both the houses and the
environment surrounding them.
When designing the courtyards and vest¬

ibules, it was important to strengthen and
continue the building traditions of the
town. Paving, lighting, equipment and fur¬
niture, etc. to fit in with the special atmo¬
sphere and urban character found in the
area. The scale follows the rythm of the
facades and their dimensions.
The square courtyard has a static form

with a diamond pattern in the paving and a
little fountain in the center. The rectangu¬
lar courtyard has a more dynamic form with
an elipse pattern with characteristic trees
and a bubbling water stream from a boul¬
der in a round pool. The vestibules have a

pattern in the paving which gives coherence
and movement. The sound of water from
the small water features give the courtyard
room a stirring and exciting sound which
attracts attention and encourages passers
by to Stop and relax. Jeremy Dean
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Hvad er en god bolig?

Hvad er en god bolig?
Arkitekter foreslår i en ny debatbog frizo¬
ner for eksperimenter med ny bygge- og
boligpolitik.
Debatbogen, der består af en lang række

indlæg fra arkitekter og ikke-arkitekter,
peger på, at der i disse år sker et skred fra
en arbejdsbetinget kultur til en boligsteds-
kultur med nye krav til bolig og boligområ¬
de. Meget tyder på, at 60'erne og 70'ernes
fulde beskæftigelse historisk set var enestå¬
ende. Flere og flere vil fremover være uden
for den formelle produktion.

Der er behov for en storstilet reformind¬
sats i form af en aktiviserende socialpolitik,
der omlægger faggrænser, arbejdstidsreg¬
ler og skatteregler og fremmer hjemmerar¬
bejde og selvaktivitet.
Der er behov for en ny erhvervspolitik,

der fremmer væksten af arbejdspladser i
boligområderne i samklang med det lokale
miljø.
Og der er behov for en ny boligpolitik,

der kraftigt opprioriterer områdeforbe¬
dringer, så byfornyelsen ikke længere blot
er boligforbedring. Der er brug for nye
tilskudsmuligheder til opstart af lokale ser¬
vice-, arbejds- og kulturfunktioner.
Som supplement til de noget mislykkede

frikommuneprojekter foreslår Danske Ar¬
kitekters Landsforbund i debatbogen en
frizoneordning på bygge- og boligområdet,
hvor der over en femårig periode kan
iværksættes offentligt støttede forsøg og
eksperimenter med byudvikling, hvor ef¬
terlønsmodtagere, ledige, hjemmearbej¬
dende, bistandsklienter m.fl. integreres i
arbejdet med byomdannelse, støttet af
håndværkere fra lokale værkstedscentre.
Frizonetanken forudsætter vidtgående

dispensationer fra de begrænsninger, byg-
gearbejdsmarked og skattelovgivning måt¬
te sætte.

DAL foreslår, at der nedsættes en frizo¬
nekommission med repræsentanter for
byggeriets parter, eksperter m.v., der kan
følge eksperimenterne, løse problemer og
være bindeled mellem myndigheder og be¬
boere, stimulere aktiviteter, evaluere erfa¬
ringerne løbende m.v.
Hvad er en god bolig? Debatbog, redak¬

tion Stig Albinus. Arkitektens Forlag. Dan¬
ske Arkitekters Landsforbund. 1987.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE,
NUTRIKOT LANGTIDSGØDNING

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Nya SpånnandeHags
Det ar Hags som har de
många nyheterna nar det

taller lekutrustning.pånnande nyheter.
Med kvalitet-funktion-
sakerhet som ledstjarnor
for den standiga utveck-
lingen.

Resultatet ar en lång rad
intressanta nyheter som
du måste se. Hags nya ka¬
talog ar ett uppslagsverk
och en idékalla, nar god,
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kom¬
mer den direkt.

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY

Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel

HAGS AB. Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30

DANMARK. HAGS LEGEPLADSER. Industrivej 51 F. 4000 Roskilde. Telefon: (02) 75 52 55. FINLAND, OY/-TRADING, Kuriiritie 118,
01510 Vantaa 51. Telefon: 90 8 70 II55. NORGE, CLAUSSEN & HEYERDAHLA/S, Grefsenvn 9, 0482 Oslo 4. Telefon: (02) 15 80 50.



Politisk landskabsarkitektur?

Marokko har afsluttet opførelsen af en
sjette forsvarsmur mod Polisario-partisa-
nerne.

Det sidste afsnit af den 550 kilometer

lange mur af sand og sten blev afsluttet den
16. april 1987 ved Guerguerat på Atlanter¬
havskysten. Muren, som det har taget seks
måneder at bygge, omslutter et område på
65.000 km2.
Den samlede længde af de marrokanske

murkompleks, der skal holde Polisario
borte fra kysten og dermed fra forsynings¬
muligheder, er på 3.200 kilometer op gen¬
nem Vestsahara.
Mon beboerne i Vestsahara om føje år

kan gå tur i rekreative områder a la de
danske Vestvolden og Christianshavns
Vold?
Kilde: Associated Press, 20. april 1987.

Anker Madsen

Modtagne publikationer
Lennart Hansson: Den kommunale park-
enhetens organisation och verksamhet, en
enkåtstudie. Stad & land nr. 52. Movium.
1987.

Sten Goransson och Lennart Hansson:

Informationssystem for parkenheter, erfa-
renheter från ett test i två kommuner. Stad
& land nr. 53. Movium. 1987.
Clas Florgård: Så gick det med natur¬

marken. Stad & land nr. 54. Movium.
1987.
I/S Hedeland v. Jørgen Vesterholts teg¬

nestue i samarbejde med sekretariatet og
statskonsulent Eyvind Thorsen: Vindinge
syd, område 69, registrering af grusgravar¬
boret og pomet. 1986.
Debathæfte: Genbrug og genbefolkning

af landsbyerne. Plast-industriens arbejds¬
giverforening. 1987.
Stig Albinus (redaktion), debatbog:

Hvad er en god bolig? Arkitektens Forlag,
Danske Arkitekters Landsforbund. 1987.

Planstyrelsen: Tingene ska' hænge sam¬
men! varme-, kommune- og regionplan.
Pjece nr. 1. 1987.
Planstyrelsen: Bolignære opholdsarea¬

ler, - en eksempelsamling. Rapport nr. 7.
1986.

Planstyrelsen: Kemisk industris udvik¬
ling og lokalisering. Rapport nr. 1. 1987.
Planstyrelsen: Store vindmøller i Dan¬

mark. Rapport nr. 6. 1986.

Træer i bebyggelse
Kompendiets hoveddel er en eksempel¬
samling af træer i bymiljø fra køben¬
havnske gader og pladser. Eksemplerne
(ialt 29) er samlet for at få præcise oplys¬
ninger om art, alder, afstande og størrel¬
sesforhold m.m. i konkrete miljøer. De er
bl.a. tænkt som referencer i forbindelse
med udformningen af projekter.
I et indledende afsnit er beskrevet en

række muligheder og begrænsninger ved¬
rørende brugen af træer under de stressede
livsvilkår, som byen og især bilerne medfø¬
rer for træerne.

NORGE:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
TLF.: 02-778530

SVERIGE:
BENNY KULLGREN
TLF.: 0303-91 950

VESTTYSKLAND:
VEKSO GmbH
TLF.: 0461/13025

TAULOV ■ DK 7000 FREDERICIA
TLF.: 05562299

A 30



Der er ligeledes en kort gennemgang af
tilgængelig litteratur om emnet.
Ib Asger Olsen og Katrine Thuesen: Træ¬

er i bebyggelse. Kompendie fra Landskabs-
laboratoriet, Kunstakademiets arkitektsko¬
le. 1985.

Bænkmed rundstokke
Bænkene har sæde og ryg i rundstokke af
træ, båret af støbte vanger i aluminium.
Der er 2 typer vanger, én for fastgørelse i
gulv og én til ophæng på væg eller lignende.
Ved opstilling af et antal vanger i en

modulafstand, kan rundstokkene herefter
monteres. Dette muliggør løsninger fra
ganske få siddepladser til uendeligt mange.
Systemet kan danne bænke med lige og
kurvede forløb. Cirkulære opstillinger, for
at sidde ind mod cirklens centrum eller væk
fra cirklens centrum.

Både væghængt bænk og bænk til fastgø¬
relse vil blive vist på Møbelmessen i Her¬
ning, aug. 87 samt hos Paustian, sept. 87.
Yderligere oplysninger: Gorm Harkter -

møbelarkitekt, Studiestræde 17 A II, 1455
København K. Tlf. 01 152775.

Professionel fodbold.
— Det har vi stået
mål til længe...
Mange klubber, kom¬
muner og... har lagt
mærke til, at LML sport
leverer alt lige fra en
fodboldpumpe i topk¬
valitet til robuste, vedli¬
geholdelsesfrie fod¬
boldmål. Eller andet ud¬
styr: »nævn det blot« og
vi leverer; hurtigt, øko¬
nomisk, professionelt.
Alle vore produkter er af
top-kvalitet og overhol¬
der selvfølgelig de re¬
spektive normer.
Men vidste De også, at
vi har specialister, der
analyserer Deres pro¬
blem og hjælper profes¬
sionelt for at dække
Deres behov? Hvaden¬
ten det gælder
nyanlæg, ombygning
eller vedligeholdelse: VI
har ekspertisen. Prøv os.

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



Bambushegn
Japansk bamhushegn er meget holdbart og
velegnet som læhegn i skel m.m. og kan
leveres i følgende højder: 116 cm, 162 cm
og 182 cm.

Japansk bamhushegn består af kraftige
bambusstokke 8-12 mm, som er flettet
over 22 mm rundstokke. Stolperne er
75x75 mm og trykimprægnerede.
Bambushegnet opsættes uden søm eller

skruer og kan f.eks. leveres til selvflet.

Afstanden mellem stolperne kan varieres
efter opgaven, der må ikke være over 150
cm. Der kan på bestilling udføres låger til
alle hegnshøjder.
Forhandler Leif Rasmussen ApS, Vand¬

mestervej 31, 2630 Tåstrup, tlf. 02 52 7802.

Ny eneforhandling
Byggross A/S har overtaget eneforhandlin¬
gen af nedenstående produkter fra Enka
BV, Holland.
Enkamat er en åben nylonstrukturmåt-

te, der bl.a. benyttes til erosionsbeskyttel-
se, skræntsikring, græsarmering på sports¬
pladser, legepladser, parker, stier m.m.,
hvor der ønskes et stabilt underlag for na¬
turlig bevoksning.
Enkamat A er fyldt med bitumenbundet

mineralblanding til bl.a. erosionsbeskyt-
telse selv ved strømhastigheder på over 1,0
m/sekund.

Hold/gro er en billig, nedbrydelig, mid¬
lertidig erosion beskyttelse af bl.a. nysåede
græsskråninger indtil vegetationen har fået
godt fat.
Armater er polyestermasker til skrænt¬

stabilisering, hvor jorden f.eks. er meget
sandet.

Digebeskyttelse med Enkamat eller Enkazon

Enkadrain er et drænsystem til lodret og
vandret dræning.
Hypofors er armerede bitumen tæt-

ningsbaner til lossepladser, deponering af
industriaffald, vandreservoir m.m. Hypo¬
fors leveres i 5 og 6 mm tykkelse og yder en
effektiv beskyttelse mod gennemtræng-
ning/gennemsivning.
Yderligere information: Byggros AIS,

Vognserup 12, Trønninge, DK-4420 Reg-
strup, tlf. 03 464444.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

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

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

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

GÅRDSANERING

&
INGVARD NEDERGAARD & SØN A/S

ANLÆGSGARTNERMESTRE
GL. MOSEVEJ 309 . 2880 BAGSVÆRD

TLF. (02)98 49 20

4 32



VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • (02) 73 22 33
Strandvejen 78 • 7120 Vejle • (05) 81 4433

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

c?ja vi
Ledøjetoften 49 2750 Ballerup \X^\ BYGGER
Tlf. (02) 97 05 10 og (02) 97 03 50 L D A GRØNT

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

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

/An(o££)5^c»\ffMerme5tev

£/W(c KUvnavUt rjgVI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus try I BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrigmere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?

»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.
Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn43 1051 KøbenhavnK Tlf.01-136200

TAG OVER

ARKITEKTENS FORLAG



Hyde Park bænk hos Paustian i Nordhavn
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01-18 45 11

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00


