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Høstkonference i Aalborg,
27.-28. september 1991
Byforbedring & -bevaring
Konferencen med temaet hen¬
vender sig til DL's medlemmer,
tegnestuemedarbejdere, land¬
skabsarkitektstuderende, stads-
& kommunegartnere, arkitek¬
ter, byplanlæggere og m. fl.
Stedet er Aalborg
Konferencens formål er at

igangsætte en faglig debat og
vise nye veje for, hvordan vi
sikrer og forbedrer »det grøn¬
ne« i forbindelse med byfor¬
bedring & -bevaring.

Program:
Fredag den 27.9., kl. 14-19:

Velkomst ved rådmanden for
teknisk forvaltning, N. P.
Kjærgaard Nielsen;

Lidt om Nordjylland ved
Niels Skou, amtets landskabs¬
kontor;

Aalborg og det grønne ved
stadsgartner Børge Clausen,
Aalborg;

Kvarterplanlægning og be¬
boerindflydelse ved arkitekt
Anne Juel Andersen, Sven
Allan Jensens Tegnestue, Aal¬
borg;

Byforbedring og byøkologi
ved arkitekt Gitte Marling,
AUC;

Byfornyelsen i Dannebrogs-
kvarteret, Aalborg Vestby, ved
arkitekt Sven Buch, Aalborg
kommune;

Det grønne i byfornyelsen
ved landskabsarkitekt Peter Sø¬

rensen, Aalborg;
Besigtigelse af området,

Dannebrogskvarteret, Aalborg
Vestby;

Middag på Vandrerhjemmet,
hvor DL's formand holder fest¬
talen.

Lørdag den 28.9., kl. 9-ca. 17:
Om idékonkurrencen for

havneområderne afholdt i 1989

ved Hanne Krogsgaard, Aal¬
borg kommune; Vurdering af
havnekonkurrencens resultat
set udefra; Besigtigelse af kon¬
kurrenceområdet; Evt. åbning
af grøn udstilling på Nordjyl¬
lands Kunstmuseum. Om efter¬

middagen arrangeres bytur for
interesserede. Åbning af udstil¬
ling og bytur er udenfor konfe¬
rencens egentlige program.

Overnatning og konference:
afholdes på Aalborg Vandrer¬
hjem, Fjordparken, Skydeba¬
nevej 50, 9000 Aalborg Vestby,
tlf. 98 11 60 44, fax. 98 12 47 11.

Deltagergebyr:
Kr. 1.100,- incl. overnatning og
kr. 930,- excl. overnatning og
for arbejdsløse. Gebyret dæk¬
ker kursusmateriale, forplej¬
ning og evt. overnatning.

International Conference
»Architecture and Land¬

scape«
This event, held under the
auspices of the Union of Ar¬
chitects and Engineers of
Cuba, will take place in Pinar
del Rio from 8 through 11 Oc¬
tober 1991. Three themes will
be discussed: architecture and

landscape, urban planning and
landscape and highways and
landscape.

Registration fees are US $
100.

Information:
Organizing »ARCHITEC¬

TURE AND LANDSCAPE«
Union nacional de Aquitectos e

Ingenieros de la construcion de
CubaHumboldt N° 104, Esqui-
na a Infata VEDADO LA HA-
VANE (Cuba) C.P. 10 400.
TEL: 79 76 31 - FAX: 79 89 60.

Efterårets arrangementer på
Fyn
Danske Arkitekters Landsfor¬

Sven Bech A/s

bund, afdelingen for Østifter¬
ne, Danske Landinspektører,
Fyn, Dansk Ingeniørforening,
afd. for Fyn, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter,
Foreningen af byplanlæggere,
Vej- og byplanforeningen un¬
der Dansk Ingeniørforening,
Arkitektsammenslutningen,
Fyn, Teknisk Landsforbund,
Fyn, Samfundsteknisk Gruppe
under Ingeniørsammenslutnin¬
gen, Danmarks Jurist- og Øko¬
nomforbund arrangerer fore¬
drag/ekskursion med følgende
emner i efteråret 1991:
Kommunernes økonomi - nu

og i fremtiden:
Tirsdag den 27. august 1991

kl. 19.30 på Odense Rådhus,
værelse 224.
Musikbiblioteket i Odense:

Tirsdag den 24. september
1991 kl. 19.30 Biblioteket i

Pantheonsgade v/Brandts Klæ¬
defabrik.
Dansk planlægnings succes i
udlandet:

Onsdag den 23. oktober 1991
kl. 19.30 på Odense Rådhus,
værelse 224.

Brolæggerprisen 1991
Landskabsarkitekt Torben Mi¬

chelsen, Sorø, fik Brolægger¬
prisen 1991.

Enhver brolægger nyder at
blive stillet over for opgaver,
som virkelig kræver faglært
ekspertise, sagde oldermand
Søren Rasmussen, ved over¬

rækkelsen af Brolæggerprisen
på,25.000 kr. til landskabsarki¬
tekt Torben Michelsen, Sorø.
Det traditionelle brolæggerar-
bejde er fortsat fagets særken¬
de og stolthed, men vi er glade
for, at der findes kreative folk
som Torben Michelsen, der fin¬
der nye veje i anvendelsen af

Vogrwup 12, 4420 Rggstøip
Tetefon: 53 46 44 44

Salgskontor for Fibertex I Danmark LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

Telefon 31 64 19 40

A 30



vort håndværk, og skaber pro¬

jekter som nærmest overskri¬
der grænsen mellem håndværk
og kunsthåndværk.

Prisoverrækkelsen fandt sted
på Ishøj kirkegård, hvor Tor¬
ben Michelsen har skabt en cir¬
kulær blomsterplads ved fæl¬
lesgravene, med brolægnings-
arbejde udført af Kaj Bøje
Pedersen, Ringsted.

Årets grønne pris 1991
»Årets grønne Pris« uddeles
normalt en gang om året til en

person, en virksomhed eller en
forvaltning, hvis indsats kan
stå som faglige forbilleder in¬
den for udviklingen af fag¬
området. Prisen er stiftet af
Landsforeningen Danske An¬
lægsgartnermestre (LDA) og
blev første gang uddelt i 1985.
Med prisen følger en plade
med en inskription og et min¬
dre kontant beløb på 5000 kr.

Bag valget af modtager til
Årets grønne Pris står en dom¬
merkomité på fire medlemmer:
Henning Mikkelsen, formand

for Boligselskabernes Lands¬
forening. Ib Asger Olsen, ad¬
junkt på Landbohøjskolens
Sektion for Landskabsarkitek¬
tur. Leif Rasmussen, anlægs¬
gartnermester og formand for
Københavnskredsen i Lands¬

foreningen Danske Anlægs¬
gartnermestre. J. Palle
Schmidt, professor på Landbo¬
højskolens Sektion for Land¬
skabsarkitektur.

Dommerkomiteen fastsatte
allerede i 1990 kriterierne for
uddelingen af Årets grønne
Pris 1991. Prisen skulle præ¬
miere et erhvervsområde, hvor
flere virksomheder på en sam¬

menhængende måde havde be¬
handlet udemiljøet, så ude¬
miljøet blev en selvstændig
kvalitet i erhvervsområderne.
Og så erhvervslivets mange
»ordblomster« om grønt image
kunne ses på virksomhedernes
friarealer. Det kunne ske ved at

de landskabelige muligheder
blev bearbejdet på tværs af
virksomhedernes grunde.
F.eks. ved gennemgående
plantninger. Eller ved at der

var stillet særlige krav til virk¬
somhedernes udformning af
deres udemiljøer.

Prisen tildeltes i år Baltica
for den landskabelige behand¬
ling af udemiljøet i forbindelse
med opførelsen af virksomhe¬
dens nye hovedsæde i Ballerup.

- Ved sin udformning tjener
anlægget fint det dobbelte for¬
mål at være præsentativt over
for gæster og forbipasserende
og samtidig reelt være anven¬
deligt til udendørs ophold. Ved
fra starten at satse på kvalitet
står anlægget allerede i dag -

tre år efter - som et spændende
og frodigt anlæg. Med sit ek¬
sempel viser Baltica andre er¬
hvervsvirksomheder, at det
grønne har kvaliteter i sig selv,
hedder det i dommerkomiteens

betænkning.

Bygherre: Baltica A/S.
Landskabsarkitekt: Peter
Thorsen.
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen
A/S. Ingeniører: Carl Bro A/S.
Landskabs- og anlægsgartne¬
rentreprise: Poul W. Hansen

A/S. Deltagelse i gartnerentre¬
prisen: K. Fl. Jacobsen A/S.
Planteleverance: Birkholm
Planteskole A/S. Indendørs-

beplantning: Deichmann Plan¬
ter A/S.

Parks and Gardens of Delight
Unesco udgiver en gang i kvar¬
talet tidsskriftet Museum. Nr.
1-91 er et temanummer: Parks
and Gardens of Delight, og
indeholder udelukkende artik¬
ler om havekunst. Nu forhen¬
værende præsident for IFLA,
Mihaly Mocsenyi og præsident
for ICOMOS Carmen Anon
Feliu indleder, herefter følger
korte artikler om for og imod
temaparker - Disneyfication
Chapultepec Garden i Mexico
City, Bomarzo i Italien, skulp¬
turpark på Sicilien m.fl.

Museum udkommer på i en¬

gelsk, fransk, spansk, russisk
eller arabisk udgave, og kan fås
ved at sende en check på 48 FF
til COU/V Unesco, 1 Rue
Miollis, 75015, France.

Areade-

overdækning
fra VEKSØ

Arcade er den perfekte overdækning til
cykler i mindre eller større antal -
både funktionelt og designmæssigt.
Arcade udføres i varmgalvaniserede stål-
bæringer og kan nylonbelægges i
mange farver. Overdækningen udføres i
klare polycarbonatplader.
Veksø-Taulov a/s udvikler og producerer
gade- og parkudstyr tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med egne
montører.

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

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

rm
EZHSZ
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia

Tlf. 75 56 22 99
Telefax 75 56 22 15
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i Danmark

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

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

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.
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Bramdrup Øst

Konkurrence om en landskabs- og bebyggelsesplan
i Bramdrup Øst ved Kolding
Idecember 1990 udskrev Kolding Kommune
i samarbejde med Danske Arkitekters
Landsforbund en arkitektkonkurrence om
udformning af en landskabs- og bebyggel¬
sesplan for et område i Bramdrup Øst ved
Kolding. Bedømmelsen fandt sted i midten
af maj måned 1991. Der var indsendt 51
forslag, som alle blev optaget til bedømmel¬
se. Dommerkomiteen har ved bedømmelsen
lagt særligt vægt påfølgendefire afsnit, der
jvf konkurrencens program har været kon¬
kurrencens formål:
- at fremkalde forslag til en landskabs- og

bebyggelsesplan afhøj arkitektonisk kva¬
litet. Planen må være afvekslende, idé-
fyldt, oplevelsesrig og med en velafvejet
fordeling afarealer medpræg afby og are¬
aler med præg af natur,

- at frembringe forslag til anlæg, drift og
vedligeholdelse, der er præget af en grøn
tankegang,

- at foreslåede ideer er økonomisk rimelige
og realistiske, og

- atforslag skal være udformetpå en måde,
der kan danne udgangspunktfor udarbej¬
delse af lokalplan, byggemodning og
udbudafstorparcellerpå vilkårstilet mod
en smidig rækkefølge afbygge- og anlægs¬
arbejde og afde ændringer i bydelens om¬
givelser, der hører med.

Forslagene blev bedømt afen dommerkomi¬
te bestående af:

Kolding Kommunes Plan- og miljøud¬
valg: Lærer Ib Hansen, formand. Beskæfti-
gelseskoordinator Iver Schriver. Direktør
Sven TYillingsgaard. Hr. Jens Møller. Hr.
Walther Gessner Petersen. Gårdejer Jørgen
Jessen. Gårdejer Jens Andersen. Teknisk
direktør: Akademiingeniør Hans-Jørgen
Bøgesø, HD.

For DAL: Landskabsarkitekt MAA,
MDL Jeppe Aagaard Andersen. Arkitekter
MAA, Peter Jeppesen og Lene Tranberg.

Tilknyttet dommerkomiteen som rådgi¬
vere: Arkitekt MAA Jørn Loldrup Larsen,

plan- og udviklingsafdelingen. Landskabs¬
arkitekt Jørgen Rønnow Micheelsen, anlæg-
og driftsområdets projektafdeling. Afde¬
lingsleder, ingeniør Ejnar Roed, anlæg- og
driftsområdets sekretariat. Områdechef,
civilingeniør Jens Holck-Christiansen.

Konkurrencens sekretær: Arkitekt MAA
Niels Wamberg, DAL.

Dommerkomiteens generelle bemærk¬
ninger
Tilsammen udgør de mange besvarelser en
bred og meget varieret belysning af de
spørgsmål, der følger med bebyggelsesmæs-
sig udnyttelse af konkurrencearealet.

Forudsætningen
Arealet har, med sin beliggenhed i det skov¬
kransede Bramdrup Øst, en række enestå¬
ende kvaliteter som fremtidigt byområde.
Størrelsen på godt 170 ha og en rummelig-

LANDSKAB S -1991 97



Oversigtskort med angivelse afkonkurrenceområder m Overall plan. Competition area marked with dots

hed på ca. 420 boliger (1200 indbyggere) an¬
tyder, at der bliver tale om et udviklings¬
område, som vil række ind i næste årtusinde.
Så meget mere vigtigt er det derfor, at den
kommende plan bliver både enkel, overskue¬
lig og robust - at planlægningen ikke efter¬
lader uforløste hjørner.

Terrænet er blødt bevæget med højde¬
punkter beliggende mod nord og er beplant¬
nings- og landskabsmæssigt karakteriseret
af store vidder med markante hegn, mindre
vildtremiser, et stort veltilplantet regnvands¬
bassin og, som det vigtigste, af Bramdrup

Skov med overvejende livskraftig løvskovs-
bevcksning. Mod øst og nord afgrænses om¬
rådet af motorvejen og »Ekspresvejen«,
mens den visuelle lukning sker mod Lilballe
Skov.

I området findes mod nord et kommunalt
skovrejsningsområde under etablering.

Der er på forhånd lagt op til en krævende
opgave med at skabe en helstøbt landskabs-
og bebyggelsesplan, som forener kravene til
moderne boligbebyggelser af høj arkitekto¬
nisk kvalitet med forudsætningerne i form
af landskabsbehandling, økologi, støjhen¬

syn, ledningsføringer, vejadgange, kloake-
ringsmuligheder o.s.v.

Hovedresultat
Økologiske aspekter
Dommerkomiteen har ikke fundet, at der
blandt besvarelserne er ét enkelt forslag, som
suverænt og overbevisende giver svar på alle
de spørgsmål, der rejses i forbindelse med
arealets anvendelse til byfornyelse, herunder
især spørgsmålet om overvisende svar på an¬
læg, drift og vedligeholdelse med udgangs¬
punkt i økologisk (grøn) tankegang. De

98
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grønne tankegange kommer svagere til ud¬
tryk end ventet - måske som udtryk for den
reelt manglende viden og praktiske erfarin¬
ger på området. Kun ganske få forslag for¬
mår at løfte problematikken ud over det helt
generelle niveau som overskrifter på en plan,
og endnu færre viser en fysisk konsekvens i
arkitektur og bebyggelsesplan.

1. præmieforslaget markerer dog efter
dommernes opfattelse ved sin tæthed en
konsekvent fremtidssikring af muligheder,
der måske ikke i dag er aktuelle, men som
man kan tilføjes senere.

Bebyggelsens omfang og tæthed
Vurderet som helhed overholdes program¬
mets ønske om boligantal og hensyn til tek¬
niske bindinger i langt de fleste besvarelser.
Programmets manglende præcisering af for¬
delingen mellem de enkelte boligtyper har
været en udfordring for de konkurrerende og
har medført forskellige svar, spændende fra
næsten rene parcelhusudstykninger til tætte,
bymæssige udviklingsmodeller. Langt de
fleste besvarelser - og heriblandt de bebyg-
gelsesmæssigt og arkitektonisk bedste - ar¬

bejder utvetydigt med bymæssige strukturer,
selv om der også gives enkelte overbevisende
bud på mere fritliggende, åbne bebyggelses-
formationer.

Komiteen kan erklære sig enig i de mange

betragtninger, der understreger behovet for i
området at etablere mere bymæssighed -

især i kontrast til det store udbud af parcel¬
huskvarterer, som bydelen rummer i dag.
Det er dog komiteens opfattelse, at alt for
mange forslag præges af et »kagebyprin-
cip«, som fører til meget massive og tætte
udfyldninger af det store landskabsområde
med bebyggelse, veje, p-pladser, små skæve
grønninger o.s.v., hvorved en sammenhæn¬
gende og overskuelig anvendelse af det tilba¬
geblevne landskab vanskeliggøres. Dette
hæmmer den rekreative nytteværdi, skov-
rejsningsideerne og de økologiske udvik¬
lingsmuligheder. Dommerkomiteen finder
dog samtidig, at det netop er de tætte og vel¬
definerede bebyggelsesstrukturer, som i rea¬
liteten bedst åbner for økologiske tiltag.

Mange forslag har efter dommerkomi¬
teens opfattelse problemer med den tilsig¬
tede storparcelopdeling, som sikrer etapevis
udbygning over mange år, idet de f.eks.
stærkt geometrisk bundne forslag forudsæt¬
ter en speciel arkitekturopfattelse videreført
i udstykning og etapedeling. Her må især 1.
præmieforslaget fremhæves for sin fleksibi¬
litet og tilpasningsevne.

Bebyggelsesprincipper
Besvarelserne understøtter som helhed kom¬

muneplanens hovedsynspunkt om, at den
mest intensive udnyttelse af arealet bør ligge

i de nordlige områder op ad den eksisterende
by. Det er dommerkomiteens opfattelse, at
stort set alle verserende strømninger i arki¬
tektur og planlægningsopfattelse er repræ¬
senteret med de 51 indsendte forslag. En
rubricering af langt de fleste forslag kan ske
ved at betragte dem som:
1. Bebyggelse beliggende i direkte tilknyt¬

ning til eksisterende byområde.
2. Beliggende centralt igennem området ad¬

skilt fra den nuværende by med grønne
kiler.

3. Beliggende som en nordby og en sydby.
4. Punktvis udnyttelse i form af sluttet gård¬

bebyggelse.
Man kan efter dommerkomiteens opfattelse
ikke på forhånd angive synspunkter på, hvil¬
ket princip som bør foretrækkes i denne kon¬
kurrence. Dertil er der for mange variations¬
muligheder, og dertil er en bestemt løsning
for afhængig af det talent, der ligger bag for¬
slaget. Det er dog komiteens opfattelse, at 1.
præmieforslaget med sin punktvise udnyt¬
telse af landskabet og sin klarhed i afgræs¬
ningen rummer afgørende kvaliteter for by¬
delens afrunding.

Såfremt bebyggelsesmulighederne knytter
sig mere direkte op til det eksisterende, må
det ske med stor indlevelse i selve sammen¬

bindingen, som det f.eks. sker i 2. præmie¬
forslaget med den fælles promenade for hele
bydelen. 3. præmieforslagene markerer, med
deres konsekvente grænsedragninger mel¬
lem det bebyggede og det åbne land, typen af
bebyggelser, som er adskilt med grønne kiler
fra det eksisterende, og som udgør samlede
nye strukturer igennem området.

Vej- og stisystemet
I overensstemmelse med intentionerne i

programmet finder trafikbetjeningen over¬
vejende sted af nye vejforbindelser fra nord
(Lilballevej) og syd (Bramdrupskovvej).

Mange forslag opererer med meget mar¬
kante og strukturerende vej forløb igennem
området. Komiteen finder, at mange vejløs¬
ninger i sig selv bliver dominerende for den
fremtidig funktion og virkemåde i området,
hvilket står i modstrid til bebyggelsesstruk¬
turer og placeringer, der mere er i pagt med
landskabets særlige muligheder. Ved 1. præ¬

mieforslaget og i flere af de øvrige præmiere¬
de og indkøbte forslag ønsker dommerne
derfor at fremhæve bebyggelsesprincipper,
hvor vejbetjeningen enten er meget konse¬
kvent strukturerende og grænsedragende i
positiv forstand (forslagene 31,25 og 8), eller
hvor vejbetjeningen i sin form og linieføring
underordner sig landskab og kommende be¬
byggelse (forslag 43).

Dommerkomiteen har ved gennemgang af
de præmierede forslag fundet, at de alle er
økonomisk rimelige og realiserbare.
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Græsningsområder vil grænse op til bebyggelserne
■ Greens will adjoin built-up areas
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1. præmie på kr. 150.000, projekt nr.
43/14431

Udarbejdet af: Arkitekter MAA Per Feldt-
haus, Thomas Carstens, Peter Dahl Larsen,
Århus.
Forslaget bygger på et præcist kunstnerisk
greb om stedets herlighedsværdier og har
klar og letopfattelig idé, nemlig at tilføre
stedet et helt nyt bygnings- og landskabsele-
ment, bestående af store læskærme, der som
lunde står selvstændigt i et næsten uberørt
landskab.

Forslaget skiller sig klart ud fra alle de
andre, ved at tilføre stedet flere kvaliteter end
stedet ville have uden bebyggelse.

Forslagets behandling af boliggruppernes
arkitektoniske udtryk forekommer dog lidt
traditionel og vil ved en kommende rumlig
bearbejdning kunne indgå i et smukkere og
mere visionært samspil med de præcise
grønne hegn.

Alt i alt et nytænkende projekt af høj
kunstnerisk værdi i fint samspil med den
eksisterende natur og kulturlandskabet og
med en præcis holdning til den fremtidige si¬
tuation.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at
forslaget indeholder meget nytænkning og
viser en bebyggelsesform, der, med tydelige
referencer til danske bøndergårde, viser en

ny form for boligbyggeri i Danmark.
Forslaget er klart påvirket af den store

danske landskabsarkitekt C. Th. Sørensen's
ideer i 1920'erne om at tilføre nye former i
det danske landskab. Denne reference ses

som en styrke, og det er dommerkomiteens
opfattelse, at Bramdrup Øst er stedet at af¬
prøve ideerne i praksis, ikke mindst da stedet
derved tilføjes et historisk perspektiv, der vi¬
ser tilbage til tidligere firlængede gårde i om¬
rådet.

De rumskabende læhegn, der i sig har en
stor foranderlighed, iscenesætter landskabs-
rummet i en stor komposition af lys og skyg¬

ge, af nærhed og storhed, der er en støtte for
såvel det eksisterende boligområde som for
den ny helhed. Byggeriet vil desuden, set fra
hovedvejen (»Ekspresvejen«), blive en ny og

spændende indkørsel til Kolding.
Læhegnene, der med fordel kan plantes

straks, vil øjeblikkelig være en berigelse af
landskabet og betyde, at hegnene har den ret¬
te størrelse, når byggeriet er færdigt. Dom¬
merkomiteen finder, at placeringen af byg¬
geriet i overgangszonen til de eksisterende
boligområder er velbegrundet, ligesom den
indbyrdes placering grupperne imellem
anvender landskabet på en overbevisende
måde.

Ved at arbejde med koncentrerede bebyg¬
gelser af præcise former, nemlig kvadratiske
og runde, skabes mulighed for at bruge selve
bebyggelsen som landskabselementer, der i
samspil med den eksisterende landskabs¬
struktur giver mulighed for stor rumlig
variation, og de vil som sådan kunne berige
stedets landskabelige kvaliteter.

Da økologisk tænkning og handling næ¬
sten er fuldstændig afhængig af den fælles
aktivitet, ligger der i den tætte boform de
mest oplagte muligheder for at gennemføre
økologiske tiltag med succes. Stramheden i
bebyggelsesstrukturen tillader store vari¬
ationer i det arkitektoniske udtryk. Den
punktvise bebyggelse gør, at byggeriet kan
gennemføres på en måde, hvor det eksiste¬
rende landskab (i modsætning til mange for¬
slag i konkurrencen) kun i ringe omfang vil
lide overlast i byggeperioden.

Vejene til bebyggelsen bevæger sig langs
de eksisterende hegn og underordner sig det
let kuperede terræn på en enkel og anonym
måde, der støtter helheden. Forslagsstilleren
viser respekt for herlighedsværdien ved den
eksisterende Bramdrupskovvej og under¬
streger, at det ikke er "nødvendigt at etablere
en ny vej mellem Bramdrupskovvej og »Eks¬
presvejen«.

Lcegivende hegn om japanske gårde
■ Japanese yards sheltered
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2. præmie på kr. 100.000, projekt nr.
31/21491
Udarbejdet af: Arkitekter MAA Arne Areel
og Troels Lergaard, København
Forslaget har på en overbevisende måde ta¬

get udgangspunkt i den eksisterende bebyg¬
gelses afslutning mod det åbne landskab.
Forslaget fremhæves for sin hovedidé, der
bygger på at udnytte feltet omkring det nord¬
sydgående højspændingstracé som en gen¬
nemgående promenade. Højspændingsled¬
ningen kabellægges, og til promenaden
knyttes de nye boliggrupper, hver med sin
egen varierende udformning.

Promenaden udformes som adgangs- og
fordelingsvej og hovedsti og vil med sine
mange oplevelser fra ankomsttorvet i nord til
kulturhuset i syd blive samlings- og møde¬
sted for både de nuværende og kommende
beboere. Dommerkomiteen finder, at sam¬

menkoblingen med det udbyggede naboom¬
råde, forbi center og kirke til udmundingen i
det smukke naturområde omkring Marie-
lunddalen, giver forslaget et interessant og
overbevisende helhedsgreb, der er til gavn
for den ny bebyggelse såvel som det eksiste¬
rende byområde og vil tilføre hele bydelen en

ny identitet.
Centralt i området er landskabet trukket

på tværs med kontakt til de eksisterende by¬
områder i form af et veldefineret landskabs-
rum med en spejldam og dobbelte alléplant¬
ninger. Komiteen finder dette træk meget
væsentligt, men er dog usikker på, om en så
stor udvidelse af det nuværende regnvands¬
bassin vil kunne etableres. På samme måde
forekommer kanalen, til trods for sit fine til¬
skud til promenaden, problematisk i forhold
til længdeprofilet.

Bebyggelsesplanen som helhed er klar og
overskuelig med sin placering koncentreret
langs promenade og eksisterende boligom¬
råde. De U-formede randbebyggelser åbner
sig mod landskabet og veksler med grønne
kiler, der giver adgang til det store land-
skabsområde mod øst. Trods forslagets
meget overbevisende hovedidé savner dom¬
merkomiteen en arkitektonisk mere bevidst
bearbejdning af overgang fra bolig til land¬
skab og finder, at forslaget som helhed ville
have vundet ved en større enkelhed i land-

skabsbehandlingen.
Dommerkomiteen finder projektet meget

smukt og idérigt med en forståelig og tilta¬
lende fremstillingsteknik.

1. Udsnit afplan
2. Inspirationen i Glorup
■ /. Section
2. The inspiration: the garden surrounding a
stately home
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Byrelation
m Urban relation

- Nærværende projekt er præget af ønsket om at minimere brugen af
landbrugsjord til byformål og om, at de nødvendige indgreb foretages så
nænsomt som muligt. Der tilstræbes en blød overgang mellem de bynære
friarealer og det åbne land, så de tilsammen kan danne et naturligtperma-
kultursystem.
■ The entrants wish to use as little agricultural landfor building aspossible,
and to perform whatever changes are necessary with appropriate delicacy.
The aim is to have a gentle transition from urban open space to the country,
so that together they may form a natural perma-cultural whole.

1:10.000
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- Landskabselementer som alleen (linien), stendiget (det cirkulære koblingsled), hegnet (læ- og retningsgivende) samt Torpegårdene (punktet) udtrykker
et hierarki af visuelle rumskabende og organisatoriske elementer, der skaber en naturlig identifikation i området fra enkeltboligens have- eller gårdrum,
via kvarterernes fællesareal, til bydelens relation ti! naboarealernes og nabobebyggelserne.
■ Elements such as the avenue (the line), the stone dike (circular connection), the hedge (shelter and direction) and the Torpegårdene (thepoint), together
form a hierarchy of visual, spatially organising elements, identifiers throughout the areafrom the singlefamily dwelling through the common uniting each
quarter, to adjoining residential areas.
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3. præmie på kr. 75.000, projekt nr.
25/54678
Arkitekt: Arkitekterne MAA Schmidt,
Hammer & Lassen, Århus. Udarbejdet af:
Arkitekterne MAA Morten Schmidt, Bjarne
Hammer og John Lassen, medarbejder: Kim
Holst Jensen i samarbejde med Landskabs¬
arkitekt: Landskabsarkitekt MAA, MDL
Torben Schønherr, Århus. Udarbejdet af:
Torben Schønherr. Medarbejder: Ellen
Braae.

Forslagets hovedidé er en flot anlagt allé
gående fra nord til syd. Alleen, der på en en¬
tydig og elegant måde afslutter bebyggelsen
mod det åbne land, giver samtidig adgang til
de forskellige bebyggelsesafsnit. På midten
brydes den af en halvcirkelform, hvis træ¬
række og stendige på en overbevisende måde
indrammer regnvandssøen, - et område, der
vil være det centrale i hele bebyggelsen.

I hvert boligbebyggelsesafsnit etableres en
»torp« (hævet niveau), der på en for have¬
boligområder nytænkende måde bl.a. mar¬
kerer beboernes fællesområde. Dommerko¬
miteen har ligeledes hæftet.sig ved de enkelte
huses arkitektoniske udtryk i fin harmoni
med forslagets hovedidé.

Storparcellernes og bebyggelsens samlede
udformning samt behandlingen af landska¬
bet imellem forekommer dog noget skema¬
tisk og stiv og lever ikke op til ideen med den
smukke og markante allé.

PLANTAGE
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- Den landskabelige hovedidé bygger på ønsket om en markant og synlig overgang mellem byen og landskabet.
Denne overgang søges understreget afet lavt stendige og i kombination hermed en lindeallé. I begge tilfælde er der tale om historisk genkendelige land¬

skabselementer.

Stendiget og alleen markerer overgangen mellem by og land, mellem det åbne og det lukkede Det åbne rum er her at sammenligne med en fælled. Det
er et åbent græsareal som gennem en årlig klipning vil udvikle sig til en blomstereng.
■ A significant, unignorable transition from town to landscape is item no. 1 on the agenda.

This transition is marked by a low stone dike combined with an avenue of lindens, both historically recognizable landscape architectual elements.
Dike and avenueform the transition between town and country, between open and closed space. This open space compares with a common. It is an open

green field, which by yearly cutting will develop into a meadow with flowers.

3. præmie på kr. 75.000, projekt nr.
8/17156

Udarbejdet af: Arkitektfirmaet Colom &
Gudmand-Høyer MAA, PAR, Ballerup.
Ansvarshavende: Arkitekt Angels Colom,
arkitekt MAA Jan Gudmand-Høyer. Med¬
arbejdere: Arkitekt Lars Rudolph, stud.
arch. Anders Køhler-Johansen, stud. arch.
Mads Gudmand-Høyer, teknisk tegner
Steen Iversen, landskabsarkitekt Birgitte
Rasmussen.

Forslaget koncentrerer sin boligbebyggelse i
den nordlige og centrale del af området og
friholder således den sydlige. Den ny bebyg¬
gelse placeres som afslutning af den eksiste¬
rende og etablerer samtidig en overordentlig
smuk nord-sydgående landskabsprome-
nade.

Promenaden med alleen og stendiget mar¬
kerer overgangen fra de bebyggede og be¬
handlede arealer til den åbne, storslåede fæl¬
led på en smuk og veldefineret måde. Denne

store, friholdte fælled er en kvalitet ved for¬
slaget.

Zonerne mellem den ny bebyggelse og den
eksisterende forekommer som noget ubear¬
bejdede overskudsarealer, der næppe heller
vil være tilfredsstillende for de nuværende
beboere.
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Indkøb på kr. 25.000, projekt nr.
42/10150

Udarbejdet af: Tegnestuen Hornbæk v/ ar¬
kitekterne MAA Finn Wolstrup og Jørn
Grumstrup. Tekstforfatter/konsulent: Hen¬
rik Larsen. Medarbejder: Stud. arch. Louise
Grumstrup.

Forslaget fremhæves for sin klare placering
af en nordre og en søndre bydel og dermed en

fuldstændig friholdelse af det storladne og
værdifulde landskab imellem, i forslaget be¬
nævnt »Eremitagen«. Bebyggelsens karak¬
ter tager udgangspunkt i »Kochs snefnug«,
formens dublering, som dog på dette sted
forekommer noget fremmed og problema¬
tisk.
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Indkøb på kr. 25.000, projekt nr.
11/54892

Udarbejdet af: Arkitekt MAA, MDL Stig
L. Andersson, København. Medarbejder:
Stud. arch. Claus P. Pedersen.

Med stor respekt og omtanke for de eksiste¬
rende skove på arealet er placeret 18 parcel¬
ler. Enkelte af parcellerne er dog lagt uden
for konkurrenceområdet. For at underdele
arealet i mere afklarede landskabsrum ud¬

is

plantes en række nye hegn, der på en bevidst
og overbevisende måde indgår i den samlede
landskabelige komposition.

Forslaget fremstår poetisk og virker med
sit enkle anslag, sine klart definerede bebyg¬
gelser og sine nænsomme vejføringer meget
tiltalende. Helhedsindtrykket forekommer
dog lidt uoverskueligt, sine steder overbe¬
bygget og fragmentarisk beskrevet.

Gårdmotivet med sin reference til det dan¬
ske kulturlandskab virker interessant.

154892
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Indkøb på kr. 25.000, projekt nr.
45/40101

Udarbejdet af: Arkitekt Claus Gade, Århus,
stud. arch. Jan Printz, Skødstrup, Ingeniør
fa. PlanEnergi AmbA, Århus.

Dommerkomiteen har fundet udformnin¬

gen af forslagets parceller yderst velpro¬
portionerede, både havd angår boligernes
arkitektoniske udtryk og den fint afklarede

overgang fra parcel til det omgivende land¬
skab. Forslaget er et af de få, der i sin beskri¬
velse har en interessant og detaljeret redegø¬
relse for energikredsløb og økologi, hvilket
tillige kommer til udtryk i bygningernes ud¬
formning på en spændende måde.

Den foreslåede overlejring, med udgangs¬
punkt i den eksisterende vejstruktur, fore¬
kommer noget fortænkt og tilfældig, og ska¬
ber i bebyggelsesplanen, friarealernes og
landskabets udformning og i selve vejbetje¬
ningen en række uheldige begrænsninger.
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Indkøb på kr. 25.000, projekt nr. 6/37207
Udarbejdet af: Thure Nielsen & Rubow arki¬
tekter MAA, København.

Alle storparceller er i dette forslag smukt
placeret langs en ellipse omkring den eksiste¬
rende regnvandssø, hvilket mulliggør en fri¬
holdelse af den sydlige del af konkurrence¬
området. De nye parceller tager fint hensyn
til den eksisterende bebyggelse, både hvad
angår trafikbetjening, udsigt og rekreative
arealer.

Friarealerne mellem de enkelte boligeta¬
per samt den landskabelige behandling af
det centrale område omkring søen synes dog
lidt tilfældig.

wmsm
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Træer og det der ligner Af Jeppe Aagaard Andersen

'Træer og det der ligner' er en udstilling.
Udstillingen handler om træer - om op¬

fattelsen af træer, om nogle aspekter ved
træer og deres form, om det at se på træer,
om at arbejde med dem og om at blive inspi¬
reret af dem, sådan som de ses i havekunsten,
arkitekturen og billedkunsten.

Udstillingen er en sammenstilling af frag¬
menter og beskrivelser, af tegninger og
modeller: af træer og det der ligner.

Udstillingen foregår såvel i parken om¬

kring Munkeruphus som i huset, og den er

inspireret af havens træer og af at have levet
og boet imellem dem i den tid, hvor Munke¬
ruphus var privatbolig (se Landskab nr. 5,
1987).

Oplevelsen
Næsten hvert efterår, når vi rev blade sam¬
men under de store bøge og var ved at kunne
se græsset, fortalte gartneren, at i New Zee-
land fandtes der bøgetræer, som beholdt
bladene hele året. Han sagde ikke så meget
mere - men dette med stedsegrønne løvtræer

Skitser til træer ved cafe på Pileallé, Frederiksberg.
Jeppe Aagaard Andersen, 1983.
■ Drafted trees for a café at Frederiksberg,
Copenhagen. Jeppe Aagaard Andersen, 1983.

og tanken om de snurrige maskiner, der
kunne gøre arbejdet lettere, var besnærende.

Om dette Sisyfos' lod - at rive, køre og

kompostere bladene var en fejltagelse eller et
resultat af manglende initiativ hos ham selv,
fandt jeg aldrig rigtigt ud af, han havde revet
blade hele sit liv, og han havde kun været i
København et par gange.

Om efteråret når de nøgne bøge, der stod
tæt, sås i silhouet mod måneskinnet, viklede
grene sig sammen i et tæt kniplingsværk af
mellemrum, og træernes indbyrdes bevæ¬
gelse gjorde disse mellemrum levende. Sko¬
ven var det, ind imellem.

Det var her, interessen for skæve mellem¬
rum blev vakt. Det store amerikanske egetræ
på plænen havde haft det held at beholde alle
grenene hele sit liv, at være fuldkronet med
grene til jorden, og inde ved stammen var
den lige så spændende som en græsk eller
romersk torso. Den ibundne lovmæssighed
og forudsætningernes tilskud havde givet
træet netop denne rumlige form.
Den store hængeelm, der var plantet i

20'erne, var blevet til et hus, ikke kun fordi
grenene nåede til jorden og dannede en

kæmpe løvkuppel, men fordi der inde under
træet, omkring Stammen, var bygget et lyst¬
hus af træ med stråtag. Om sommeren lig¬
nede træet nu mest en elefant.

Bevægelsen
I Robinson, syd for Paris, og nær Pare de
Sceaux, lå i slutningen af forrige århundrede
en restaurant, hvor serveringen foregik i lyst¬
huse i træerne, der var indbyrdes forbundne
med gangbroer som bjergstierne i Pare But-
tes-Chaumont.

Stedet lå på en skrænt og var bygget op

omkring nogle store egetræer, hvoraf der
endnu findes enkelte tilbage. Den vigtigste
oplevelse på dette udflugtssted var den tætte
kontakt med naturen - at være midt i den, i
lysthuse oppe i træerne eller endog inde i
træerne.

Denne lyst til at klatre i træer, at lave huler
i træer er universel, og også andre steder
findes tilsvarende lysthuse.
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Espalier på mur.
Gårdhave. Ovengaden n. Vandet. Christianshavn.
Jeppe Aagaard Andersen, 1985.
m Climbers on a wall.
A courtyard. Christianshavn, Copenhagen.
Jeppe Aagaard Andersen, 1985.



Inspirationen
På en lille skitse fra Le Corbusiers arkiv i
Villa Docteur-Blanche, ses huset i Garches
fra 1929. Villaen er oftest blevet beskrevet
som Le Corbusiers futuriske idé om at pas¬
sere ud i rummet. Skitsen viser en lille ter¬

rasse ude mellem trækronerne i en plantning
af kastanier og refererer til lysthusene i
Robinson og maleren Capasio's romantiske
idé om vandring i naturen.

Ved den tyske møbelfabrik TECTA er de
engelske arkitekter Alison & Peter Smithson
netop nu ved at opføre en pavillon, som ved
siden af Wewerkas pavillon fra 1983, skal
føre publikum op mellem trækronerne.

Materialet
I en smal, lille gård på Christianshavn fik jeg
til opgave - i forbindelse med restaurering af
huset - at lave en gårdhave.

Fra hjørnehuset var der udsigt til en høj
nordvendt brandmur, og gården var smal og

lang. Ideen om ikke at lave noget på bunden
af denne skakt, men på den store brandmur
var nærliggende.

Det var ligeledes vigtigt, at udsigten fra
det enkelte vindue og helheden havde en

sammenhæng, at del og helhed var som
træet og dets grene, bladet og dets form,
bladets form og træets form.

På væggen udspændtes et stort espalier: 2
store træer i rustfri wire, med en hovedform,
en grenstruktur og en skravering. Langsomt
er træerne nu ved at gro til med slyngplanter
og vil en dag stå helt grønne og om somme¬
ren med den oprindelige struktur udvisket.

Del og Helhed
At del og helhed er så nært forbundet ses ty¬
deligt en sommerdag under en platanallé. I
træernes store skyggefelt ses solen flimrende
oppe mellem løvtaget og på jorden de fine,
dansende skygger fra blade og grene, næsten
identiske med platanens smukke, afskallede
bark.

At gå mellem tætte bambus en varm, sol¬
rig dag og se skyggen af de vejende planter på
jorden giver forståelse for de kinesiske
maleres fascination af denne plante.

Træer og deres skygge er ikke som menne¬
sket og dets fodspor, men skyggen fortæller
om et koncentrat af træets rumlige form, en
avanceret projektion. På udstillingen frem¬
hæves skygger af træer, og der vises fotos af
træerne.

Platanallé. Jardin des Plantes, Paris.
Foto: Jeppe Aagaard Andersen.
■ An avenue ofplanes. Jardin des Plantes, Paris.
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Stefan Wewerka: Skitser til ståltræer, 1983.
TUsch.
m Wewerka: Sketchesfor steel trees, 1983. Indian
ink.

Stefan Wewerka: Ståltræ med farvede afstiv-
ningsplader, TECTA-parken, 1984. Blyant,
tusch, farvestift.
■ Stefan Wewerka: A tree of steel supported by
coloured plates. The Tecta Park, 1984. Pencil,
Indian ink, crayon.

■
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Robert Mallet-Stevens: Betontræer. L'exposition
des arts décoratifs, Paris. 1925. Mannequinerne
er klædt i Sonia Delaunays's design,
m Robert Mallet-Stevens: Trees of concrete. L'ex¬
position des Arts Décoratifs, Paris 1925. Models
dressed in designs by Sonia Delaunay.

Mellemrummet
Alle malere ved, at det kan være lettere at få
hold på mellemrummet end modellen. Vi af¬
læser både volumen og anti volumener, det
negative og det positive volumen. Kenderen
bestemmer ikke træet på helheden, men på
nogle få ting, der skiller det præcist fra alle
andre.

Lysten til at arbejde med denne udskillelse
ses af Stefan Wewerkas skitser i bogen
Båume fra 1985. Skitserne er forstudier til
ståltræer, og de viser træernes strukturer og
træernes indbyrdes sammenhæng samt
Wewerkas forsøg på at genbygge træer i stål
til en park ved Tecta i Tyskland.

Strukturen
Rob Mallet Stevens betontræer fra verdens¬
udstillingen 1925 er ikke et forsøg på at illu¬
strere træer, de er ikke en scenografisk
effekt, men snarere en spejling af Juan Gris'
og de andre samtidige maleres forsøg på at
forstå og gengive den rumlige form, på at
forenkle og systematisere virkeligheden for
at forstærke oplevelsen, på at tegne for- og
bagside samtidig.

Udstillingeri indeholder værker af bl.a.
Balla, Le Corbusier, Wewerka, A. & P.
Smithson, Rembrandt, Brockdorf Nervi,
Reitzel, Helmer Petersen, Le Notre, Cartier-
Bresson, Mallet-Stevens og Jeppe Aagaard
Andersen.
Træer og det der ligner. Munkeruphus.
7. september-6. oktober 1991.

Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt
maa, mdl
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Summary

The council of Kolding, East Jutland, with
the Association of Danish Architects, in late
1990 invited proposals for the shaping of a
new built-up area with landscape in Bram-
drup øst (East) in the vicinity of Kolding.
Evaluation took place in May 1991. All 51
entries were assessed. The jurors in assessing
entries have considered crucial the following
points, which also describe the main pur¬
pose of the competition:
- to elicit proposals for plans describing
landscapes and housing of high architec¬
tural quality. The plan must be variegated
aesthetically, must offer a wide range of ex¬
perience, and urban and rural sections must
be in balance;
- to elicit proposals for operations and
maintenance organised in »green« terms;
- to further ideas that are financially
reasonable and realistic; and finally,
- to stimulate proposals from which may be
blueprinted both local development plans,
preparations for additional construction,
and larger sites to ensure a flexible policy
of change throughout the region.

The following proposals were prized and
bought: a first at DKr. 150,000, a second
at 100,000, two thirds at 75,000, and four
more, each at 25,000.

The many proposals offer a wide spec¬
trum of illustrations of the issues involved
here. The area has great potential as a future
township. Having enough space for 420
households or 1200 people at 170 ha, the
shaping of this development will extend into
the next millennium. It is crucial, therefore,
for the incipient plan to be simple, easily
manageable, and robust, in other words, no
corners must be left unturned.

The terrain curves delicately, its highest
points to the north. The landscape has un¬
interrupted expanses of land, hedges of
character, small game reserves, a large, well-
planted rainwater basin, and, not least,
Bramdrup Wood with its stand of vigorous
deciduous trees.

The area's borders towards the east and
north consist of a motorway and the »Ex¬
pressway«, whereas its visual closure is
formed by Lilballe Wood. To the north, a
new wood is being established under local
government supervision.

No proposal presents totally convincing
answers to all pertinent questions; all are in
fact particularly wanting on the issue of
»green« principles. The proposal awarded
1st prize, however, by its density allows for¬
mations that are not needed today, but which
can be added later.

Extention and density of residential
developments
Most proposals including those that are best
from an architectural point of view assume
town-like formations, although a few con¬

vincing suggestions for more free and open
structures are also made. The committee

agrees with the many statements made in
support of denser housing, particularly
since the district today has a large number of
bungaloid sections. The committee feels,
however, that far too many proposals sug¬
gest an almost toy-shop density of housing,
woods, car parks, and the odd open space,
so that is become difficult to make coherent
use of what landscape remains. This im¬
pedes recreational use, the formation of
new woods, and other types of environmen¬
tal development. The committee finds, how¬
ever, that, paradoxically, dense and well-de-
fined housing structures are those that facili¬
tate ecological initiatives such as recycling
programmes.

How to build
Entries on the whole support the notion that
the section to be most intensely developed is
the one to the north, close to the existing
township. What with a total of 51 entries, all
prevailing trends in architecture and plan¬
ning are represented. The committee has
grouped the entries as follows,
1. Residential development adjoining exist¬
ing built-up areas;
2. A central township separated from the
existing town by green wedges;
3. A north and a south township;
4. Farms or homesteads as points in a plane.

Presentation of 1st prize, an entry by
three Århus architects
This proposal displays an impressive artis¬
tic and conceptual grip, in that it assumes

existing values and the present beauty of
the district, and adds one simple idea: new
woods are used as windbreaks girding al¬
most virginal lands. The proposal is unique
in adding more quality to the region than
it would possess without the new develop¬

ment. New buildings will become landscape
elements; being concentrated into square
and round formations which offer great
spatial variation, they greatly enrich the
landscape in a way which recalls Danish
four-way farms of yore.

TVees and Such, p. 119
by Jeppe Aagaard Andersen
TVees and Such is about how we perceive
trees, about seeing them, working with
them, being inspired by them the way it
happens in the horticultural, architectural,
and pictorial arts.

This exhibition of fragments, descrip¬
tions, drawings, and models, took place in
and around a former farm, previously a sub¬
sidised artists' residence (see also Landskab
5/1987).

In the late 19th century there was a
restaurant at Robinson south of Paris;
lunches were served in huts on trees which,
like the pathways of the Pare Buttes-
Chaumont, were connected with bridges.
The place, situated on a slope, had as its
most stable element giant oak trees, a few of
which still stand. The restaurant's most im¬
portant offering was close contact with na¬

ture: being part of it, inside huts on the trees,
or even inside the trees themselves. There is a

universal desire to climb trees and caving
them, and similar booths have been made
elsewhere.

In Le Corbusier's archive at Villa Doc-

teur-Blanche, the house at Garches of 1929
can be seen in a small sketch. This villa
has often been described as Le Corbusier's
futuristic idea of transcending into space.
The sketch is of a small terrace between
the crowns of chestnut trees, a reference to
the huts at Robinson.

All painters know that it is sometimes
easier to define the in-between than the
model. We read anti-volume as well as

volume. The connoisseur does not define
a tree by the whole, but by a few things
that keep it apart from others. The desire to
work with this apartness is in evidence in
Stefan Wewerka's sketches (Baume, 1985).
These sketches, preliminaries for his trees of
steel, show individual structures as well as

relations, and illustrate Wewerka's attempts
at reconstructing trees using steel (Tecta,
Germany). Robert Mallet- Stevens' concrete
trees from the World Exhibition of 1925: no

attempt to illustrate trees, no mere sono¬

graphic effect, but rather, a reflection of the
attempts by Juan Gris and other contem¬
porary painters to understand and reproduce
spatial form, to simplify and systematise
reality for effect, to complete a simultaneous
presentation of front and back.

Ellen M. Pedersen
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DER ER HØJKONJUKTUR

International fagmesse for anlæg af grønne
områder og for vedligeholdelse af grønne arealer
med areal-symposium 1991

Køln, 6. til 9. november 1991
Ved anlæg af grønne områder
kan der opnås afgørende for¬
bedringer i vor livs- og miljø¬
kvalitet. Koncepterne og
produkterne er udviklet hertil.
På areal præsenteres de -

sammen med de nyeste metoder
for en rationel pleje af arealer.

Omkring 350 virksomheder
fra 14 lande viser:
■ Grønne områder og
stianlæg ■ planter og frø
■ plads- og landskabspleje

■ anlægsudstyr og -indretning
■ biologiske, kemiske
produkter ■ vinterarbejder
■ kirkegårdsteknik ■ service¬
ydelser« supplerende
produktgrupper

TAG DEM TID TIL ET BESØG
I KØLN!
Deres messeplads giver Dem dobbelt eller
tredobbelt udbytte - gennem de yderligere to
parallelt afholdte arrangementer med det
supplerede udbud.

>g_

TrefoldigMesse
A Mareal

3
IRW

Deres messerejse køber De hos:

SAS FORRETNINGS¬
REJSER
København 33137277
Århus 86131211
Ålborg 98103700
MÆRSKAIR
København 31 505264
Billund 75332244

LUFTHANSA
København 33377333
Århus 86131933

WAGONS-LITS
REJSEBUREAU
København 33142747

BENNETT
MESSEREJSER
København/
Tåstrup 43587878
Odense 66122178
Kolding 75523700
Århus 86123311

WORLD TOURIST
REJSEBUREAU
København 33151945
Glostrup 42969144
Lyngby 42872313
Århus 86194466

Esbjerg 75120222

Messeinformation og adgangskort:
INTERMESS, Stockholmsgade 25,
2100 København 0,
telefon 31261411, telefax 35 43 06 00
Send VIP-brochuren med udstiller¬
fortegnelsen, rammeprogrammet og
yderligere information til:

Firma:

Att.: _

International
fagmesse for idræts-
og sportsanlæg
samt svømme-

International
fagmesse for anlæg
af grønne områder
og for vedligeholdelse
af grønne arealer

International
fagmesse for
vedligeholdelse,
rengøring
og eftersyn

Adresse:.

Postnr.: _ .By: åKoln/Messe
A 33



Bjerregaard
Konsulent, cand.hort., m.d.l.

Borgevej 41A, 2800 Lyngby
Telefon 42 88 63 91

Plejeprogrammer, uddannelse
og tilstandsrapport

for vedligeholdelse afgrønne områder

En samarbejdsaftale
Som refereret i Landskab nr. 2

og 3 har Landsforeningen Dan¬
ske Anlægsgartnermestre og
Østifternes Haveselskab i slut¬

ningen af 1990 indgået en sam¬

arbejdsaftale, som i landskabs¬
arkitektkredse har givet anled¬
ning til debat og efter PLR's
(Praktiserende Landskabsarki¬
tekters Råds) vurdering er ba¬
seret på »en traditionel og
uheldig fordeling af rådgiver¬
ydelser og - ansvar mellem
landskabsarkitekt (konsulent)
og entreprenør.

Af informative grunde brin¬
ges indledningsvis samarbejds¬
aftalens fulde ordlyd efterfulgt
af PLR's kommentarer, som
de er udtrykt i skrivelse af 14.
marts 1991 til Landsforeningen
Danske Anlægsmestre og
Østifternes Haveselskab.

Karen Permin

Samarbejdsaftale mellem
Østifternes Haveselskab, ØH
og Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre, LDA
Formålet med denne aftale er

ved samarbejde at udvide/øge
interessen og forståelsen for
friarealplanlægning i bred for¬
stand, samt sikre et forret¬
ningsmæssigt grundlag for
begge parter gennem en for¬
enklet og hensigtsmæssig pro¬
jektgennemførelse.

Midlerne hertil er at plan¬
lægge og markedsføre følgende
områder:
- plejeplanlægning, rådgivning

og vedligeholdelse af grønne
arealer

- renovering og nyanlæg af fri¬

arealer ved byggerier og
landskabsområder

- anlæg af haver.
I samarbejdet indgår følgen¬

de dokumenter, alle dateret
september 1990:
- »Særlige betingelser« udar¬

bejdet af ØH og LDA på
baggrund af AB 72

- »Særlige betingelser for pleje
af grønne områder«

- udbudsbrev
- entreprisekontrakt
- særbeskrivelser
- kvalitetsstyringsdokumenter

og afleveringsprotokol.
Parterne forpligter sig til at

ajourføre dokumenterne efter
behov. ØH og LDA forpligter
sig gensidigt til at sikre, at hen¬
holdsvis konsulenter og præ¬
kvalificerede virksomheder får
den fornødne information og
indføring om samarbejdet.

ØH står suverænt for gen¬
nemførelse af prækvalifika¬
tionsrunden og den efterføl¬
gende udvælgelse af virksom¬
heder. Denne prækvalifikation
gennemføres med baggrund i
retningslinier udarbejdet af
parterne.

Bygherren og ØH har ret til
at indbyde og vælge ikke-præ-
kvalificeret virksomhed ved li¬
citationen eller underhånds¬
bud. I disse tilfælde bortfalder
alle forpligtelser i denne sam¬

arbejdsaftale. Konsulenten er

således ikke forpligtet til at an¬
befale bygherren samarbejde
med prækvalificeret virk¬
somhed.

yed anvendelse af prækvali¬
ficeret virksomhed kan konsu¬
lenten ikke gøres ansvarlig for

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

LJ Have- & LandskabsplejeCl HLPApS tlf. 42 25 18 42 I
II Have- & Landskabsterrainaptering
ET1 HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
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fejl og mangler ved produk¬
tet/projektet. Dog er konsulen¬
ten ansvarlig for den design- og
funktionsmæssige afklaring
med bygherren.

LDA's Ankenævn og Garan¬
tifond dækker for projekter,
der er omfattet af de regler der
gælder for Ankenævn og Ga¬
rantifond.

Parterne forpligter sig lø¬
bende til at evaluere samarbej¬
det, dog senest 2 år efter afta¬
lens indgåelse.

Uoverensstemmelser, der
måtte opstå med baggrund i
samarbejdsaftalen afgøres ved
privat voldgift, således at hver
af parterne udpeger hver sin
voldgiftsmand, mens de to
voldgiftsmænd i forening ud¬
peger en opmand. Retsvirknin¬
gerne er reguleret ved lov om

voldgift. Nærværende samar¬

bejdsaftale kan opsiges af par¬
terne hver i sær med 1 års var¬

sel til den 1. i en måned.

18.12. 1990.

LDA, sign. P. Malmos.
ØH, sign. Asger Klougart.

PLR's kommentar vedrørende

Samarbejdsaftale mellem
Østifternes Haveselskab (ØH)
og Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre (LDA).

Samarbejdsaftalen giver an¬

ledning til både undren og for¬
virring blandt vore medlemmer
og har været diskuteret ved fle¬
re lejligheder, senest på PLR's
årsmøde den 8. marts.

LDA langede for to år siden
kraftigt ud efter de projekte¬
rende, som blev beskyldt for at
være svage og inkompetente.
LDA ønskede den gang bedre
projektmateriale, præcise kva¬
litetskrav og konsekvent tilsyn
med anlægsarbejdernes udfø¬
relse. Disse ønsker vil vi som

praktiserende landskabsarki¬
tekter stadig gerne være med til
at opfylde.

Det undrer os derfor meget,
at LDA sammen med Østifter¬
nes Haveselskab nu introduce¬
rer og markedsfører en ny form
for »discountrådgivning«, hvor
rådgiverens ydelser med hensyn
til projektmateriale og opfølg¬
ning er reducerede til et mini¬

mum, samtidig med at entre¬
prenøren overtager hele ansva¬
ret for disse ydelsers kvalitet.

PLR nærer stor sympati og
interesse for det omfattende ar¬

bejde, LDA udfører med hen¬
blik på en højnelse af kvalite¬
ten inden for anlægsgartnerar-
bejdet og plejen af grønne
områder. Ikke mindst når det

gælder projektmaterialets ud¬
formning og kvalitet har ind¬
satsen fra LDA's side været be¬

tydelig.
PLR ved naturligvis godt, at

mange anlægsarbejder udføres
på et mindre klart defineret
grundlag. Men den praksis,
som fremgår af samarbejds¬
aftalen mellem ØH og LDA vil
efter vor opfattelse give byg¬
herrerne et uklart billede af,
hvad et rimeligt projektmate¬
riale er. Værst forekommer det
os dog, at en sådan praksis vil
sløre det traditionelle forhold
mellem bygherre, rådgiver og

entreprenør - et forhold, som
er baseret på moral og etik.

Det er forståeligt, at Østif¬
ternes Haveselskab i tider med

faldende behov for den sæd¬
vanlige konsulentbistand til sel¬
skabets medlemmer ser sig om
efter nye opgaver.

De Danske Haveselskaber og

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter forhandlede
for nogle år siden om et grund¬
lag for samarbejde mellem
foreningerne. DL's medlemmer
godkendte på generalforsam¬
lingen i 1985 denne aftale, som
stadig vil være gældende -

også for vore kolleger blandt
konsulenterne. Fortsættes s. A36

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

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

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end

Tlf.:5372 20 60 Fax 55 7714 55

Den smukke gamle by ved fjorden og Lillebælt.
Kolding har et bymiljø rigt på oplevelser med
spændende butikker, smukke pladser, hyggelige
cafeer, kønne gamle huse og historiske bygninger
som slottet Koldinghus.
Hertil kommer de nye attraktioner uden for cen¬
trum: det nye Kolding Teater, det store, moderne
Trapholt kunstmuseum ved fjorden og Geogra¬
fisk Have.
En gennemgribende renovering af byens trafik¬
forhold gør det let at komme rundt om byen og
finde den ønskede retning ind til Kolding og
byens centrum.

Alle veje fører
til Kolding

Velkommen! 0Il KnmimiKommune
Telefon: 75 50 15 00
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Støbejernspullerter

KANTET MODEL RUND MODEL

Design: Valdemar Carlsen A/S.
Leveres:

Ubehandlet eller Gotek belagt i 4 farver.

I I HITSA - HEJLS

J I Tlf. 75 57 41 55
J\ Søren Jessensvej 1J 6094 Hejls

BYTRÆER
TRÆPLEJE

RÅDGIVNING
grøn by med

SITAS
Skovvej 56 - 2750 Ballerup

Telefon 42 65 05 65 - Telefax 42 65 08 74

Fortsat fra s. A35
En konkurrence på lige fod

med haveselskabernes konsu¬
lenter har vi ikke noget imod.
Heller ikke i tider, hvor de tra¬
ditionelle projekteringsopgaver
bliver færre. I en sådan situa¬
tion er det derimod naturligt,
at praktiserende landskabsarki¬
tekter også i stigende omfang
vil tilbyde rådgivning vedrø¬
rende pleje- og renoveringsop¬
gaver. Også blandt PLR's med¬
lemmer er der voksende inter¬
esse for, gennem god faglig
rådgivning, at medvirke til op¬
nåelse af det bedst mulige re¬
sultat af arbejdsindsatsen i lan¬
dets grønne anlæg.

Idet vi stadig inden for PLR
er vort ansvar som rådgivere
bevidst, vil vi også fremover
bestræbe os på at udføre god
projekterings- og rådgivnings¬
virksomhed. Og med de rig¬
tige entreprenørers medvirken
- enten det er såkaldt »LDA-
autoriserede« anlægsgartnere
eller dygtige fagfolk uden for
LDA - vil de praktiserende
landskabsarkitekter stræbe ef¬
ter at opnå det bedst mulige re¬
sultat i marken.

Praktiserende Landskabsarki¬
tekters Råd
Hans Jørgen Nielsen

Økologisk demonstrations-
have

Nordeuropas første økologiske
demonstrations- og forsøgs-
have er på vej i Odder syd for
Århus. Haven skal bl.a. inde¬
holde eksempler på urtehaver,
prydhaver og frugthaver. Der
skal også være en sansehave
med planter, som er sjove at
røre ved eller se på. Der skal
være læge- og krydderurter,
sjældne grøntsager, en biotop¬
have, en plantesundhedshave,
kompostforsøg og fårehold.
(RB).

»Have & Landskab '2«
Den 2.-3. september næste år
afholdes en ny grøn fagudstil¬
ling »Have & Landskab '2«.

Bag udstillingen står service¬
instituttet Parkteknisk Institut
og 12 grønne organisationer
via paraplyorganisationen
Have & Landskabsrådet. Efter
syv år som støtte bag udstillin¬

gen Vækst & Anlæg går fagets
egne folk hermed deres egne
veje for at få en udstilling med
nye muligheder.

Det bliver en udendørs ar¬

bejdende friluftsudstilling, som
placeres i et varieret grønt om¬
råde, hvor de forskellige slags
maskiner og redskaber kan
prøves af på stedet under reali¬
stiske forhold. Stedet er Gram
Slotspark, et smukt område på
25 ha fordelt på slotspark med
græs og træer, boldbaner, højt
græs, jordarealer og skov og
naturområde. De besøgende le¬
des rundt i området af en ring¬
rute.

Kilde: Parkteknisk Institut,
Amalievej 20, 1875 Frederiks¬
berg C. Telefon 31 24 42 66.

Det gyldne hakkejern
Gartnernes Landsklubs Miljø¬
pris »Det Gyldne Hakkejern«,
uddeltes i år til Forlaget Grønt
Miljø.

Prisen gives til en person,
kommune eller institution, der
gør en indsats for at mindske
brugen af sprøjtegifte inden
for det grønne område.

Forlaget Grønt Miljø, der
udgiver bladet af samme navn,
har i en lang række artikler om

alternativer til bekæmpelses¬
midler givet et væsentligt bi¬
drag til oplysning om anven¬
delsen af de for naturens øko¬
logiske balances nødvendige
metoder. Det drejer sig om
bl.a. mekanisk ukrudtsbekæm¬
pelse, brug af dækmaterialer
samt brug af nyttedyr fra får til
nematoder. Forlaget Grønt
Miljø har sidst gennem udgi¬
velsen af bogen »Ukrudtets liv
og død« givet de grønne fags
folk en god brugsbog i kampen
mod ukrudtet uden brug af
sprøjtegifte.

Landsklubben finder disse
initiativer prisværdige.

Prisen, der ud over »Det
Gyldne Hakkejern« følges af et
symbolsk beløb på 1.000 kr.
blev overrakt redaktør Søren

Holgersen.
Miljøprisen er tidligere givet

til bl.a. Søren Ryge Petersen
TV's Grøn Fritid, Stadsgartner
Per Glad, Odense og Jacob
Vester, Statens Ukrudtsforsøg.
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VÆKST & ANLÆG '91
31. OKTOBER - 2. NOVEMBER

ALLE DAGE KL. 10-17

Traktorer / Vandingsanlæg Maskiner til græs

Frø, planter og
tilbehør

Information og
uddannelse

Have- og

legepladsudstyr

Golf, idrætspladser
og anlæg

Maskiner til jord og
jordoverflade

Maskiner og redskaber
til træ

Maskiner og redskaber
til snerydning og
vedligeholdelse

Sikkerhedsudstyr, beklædning,
håndredskaber

og måleinstrumenter

Jordforbedring
ukrudtsbekæmpelse

På gensyn i
MESSECENTER FYNS FORUM A/s

Ørbækvej 350 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 15 55 00 • Fax 66 15 51 21

Rekvirer gratis gæstekort!


