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

Program kan kun rekvireres
skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om besøgs¬
center på Dybbøl Banke

Bestyrelsen for Fonden Dybbøl
Banke har i samarbejde med
DAL udskrevet en offentlig
konkurrence om placering, ud¬
formning og indretning af et
besøgscenter på Dybbøl Banke.

Centret tænkes opført ved
Dybbøl Mølle og Skanse IV og

vil, når det står færdigt om et
par år, give de besøgende op¬
lysninger i form af modeller,
dioramaer, lysbilleder, lyde m.v.
om de mange dramatiske begi¬
venheder, der fandt sted under
Dybbølstillingens belejring og
stormen den 18. april 1864.

Forslag til konkurrencen skal
være indsendt senest den 22.
november 1989 og vil blive be¬
dømt af bestyrelsen for Fonden
Dybbøl Banke samt fagdom¬
merne Thorkil Ebert, Steen
Estvad Petersen, Otto Weitling,
arkitekter MAA.

Konkurrencens sekretær er

arkitekt MAA Niels Wamberg
fra Danske Arkitekters Lands¬
forbund.

Den samlede præmiesum
er på 300.000 kr„ hvoraf
1. præmien vil være mindst kr.
100.000.

Konference om

legepladssikkerhed
Baggrund
- 12.000 børneulykker om

året, der kræver læge¬
behandling eller skadestue¬
besøg.

- 87% af ulykkerne rammer
børn under 10 år.

- 8.400 ulykker skyldes forkert
faldunderlag.

- Tre børn døde ved kvæl-

ningsulykker.
Bl.a. på baggrund af oven¬
nævnte tal nedsatte Dansk

Standardiseringsråd i 1984 et
udvalg ang. legepladssikker¬
hed. DS har udsendt informa¬
tionsblad nr. 37 om faldunder¬

lag og standard om de gene¬
relle krav (DS 2342-1). I løbet
af sommeren 1989 ventes afsnit
om gynger og rutschebaner at
være færdige.

Konferencens formål er at

give indsigt i den sikkerheds¬
mæssigt bedste indretning af
legepladser i forbindelse med
daginstitutioner, skolegårde,
boligområder, parker, cam¬

pingpladser m.m., desuden at
beskrive legepladsulykkernes
årsag og omfang, ansvar, fejl
og standardiseringsarbejde.

Program
Undersøgelser og analyser af
legepladsulykker, v. overlæge
Søren T. Christensen.

Ansvaret for ulykkerne, v. •

cand.jur. Michael Lose, BUPL.
Problemerne på legepladser,

v. pædagogisk konsulent Gert
Olsen, BUPL.

Legepladser i boligområ¬
derne, v. fritidskonsulent Kurt
Lerche, BL.

Design af legepladser, v. pæ¬
dagog Inga Friis Mogensen,
Kompan.

Renovering af legepladser,
v. landskabsarkitekt Ida Vester¬

gaard Pedersen.
Rammerne for legepladsen

og dens aktiviteter, v. fritids-
konsulent Anders Iversen, År¬
hus kommune.
Tid og sted:
7. september 1989, Nyborg.
Pris:

Kr. 800,- for abonnenter og
kr. 1.400,- for ikke-abonnenter.

Konferenceledelse:
Dorrit Grytter og Arne Vester¬
gaard.
Arrangør:
Parkteknisk Institut,
tlf. 31 24 42 66.

Legepladskonference 1989
I samarbejde med Dansk Lege¬
plads Selskab arrangerer Bolig¬
selskabernes Landsforening
igen i år Legepladskonference
på kursusejendommen Ha¬
raldskær ved Vejle. Årets tema
for konferencen er tidssvarende
ude-legearealer.

Emnet vil blive behandlet af
relevante foredrag og debat.

En ekskursion vil gå til Fre¬
dericia, der har et spændende
»projekt legeland« i gang.

Konferencen henvender sig
til boligfolk, bestyrelsesmed¬
lemmer, fritidsudvalg, pædago¬
ger, igangsættere, arkitekter.

Dato: 1.-4. oktober 1989.

Sted: Haraldskær. Pris: 2.250
kr. Kursusledelse: Kurt Lerche,
Boligselskabernes Lands¬
forening.

EDB for landskabsarkitekter
Kurset har til formål at gen¬

nemgå muligheder for, og give
eksempler på, anvendelse af
EDB og forskellige informa¬
tionssystemer i forbindelse med
opgaver inden for have- og

landskabsplanlægning, herun¬
der anvendelse af øvelser med

forskellige tegneprogrammer
som »Gable« og »Autocad«
samt diverse standardpro¬
grammer.

Kursusleder: Landskabsar¬
kitekt Henrik Holmer, Køben¬
havn. Tid og sted: 11.-15.9.89
på Koldkærgård Landboskole,
tlf 86 16 00 55. Kursusafgift:
Kr. 4000,-.

Munkeruphus åbnes
Den 26. august 1989 åbnes et
nyt udstillingshus i den smukt
beliggende ejendom »Munke¬
ruphus« ved Gilleleje.

Munkeruphus er opført i
1916 i parklignende omgivelser
lige ud til Øresund. Fra 1958
til 1985 boede professor ved
Kunstakademiet Gunnar

Aagaard Andersen og hans
familie i Munkeruphus.

Bygningerne blev fredet i
1986 og er nu overdraget til en

selvejende institution som ud¬
stillingshus.

Åbningsudstillingen hedder
»Omkring Munkeruphus« og
omfatter værker af en række af
de kunstnere, som gennem
årene har haft tilknytning til
stedet.

Munkeruphus har fra den
27. august åbent daglig fra kl.
12.00-16.30 (undtagen
mandag).

Munkerup Strandvej 78,
3120 Dronningmølle.
Tlf. 49 71 79 06.

Bedre beskrivelse af Anlægs-
gartnerarbejde
Kvalitet af anlægsgartner-
arbejde har igennem det sidste
års tid været genstand for en
del debat, en debat som pri¬
mært har været rejst fra LDA's
side. I debatten har bl.a. været

fremført, at den skærpede kon¬
kurrence, som afmatningen in¬
den for byggeriet generelt har
afstedkommet, må ske på lige
vilkår.

Dette sikres efter LDA's me¬

ning bedst ved, at der konkur¬
reres på baggrund af et fyldest¬
gørende projektmateriale med
beskrivelser, der gør rede for
såvel anvendte materialer som

krav til færdigt resultat og ud¬
førelse. På den baggrund har
en arbejdsgruppe med repræ¬
sentanter fra Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd,
praktiserende Arkitekters Råd
og med Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre
som sekretær udarbejdet en

vejledning i beskrivelse af
anlægsgartnerarbejde.

BPS

typiske beskrivelsesafsnit
anlægsgartnerarbejde

- forberedt terræn - jordbehandling
- beplantning - græs
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Bogen er opbygget med en

vejledning for hver enkelt af de
fire emner terræn, jordbehand¬
ling, beplantning og græs.

Udover vejledningerne inde¬
holder bogen forskellige
orienterende illustrationer og

eksempler.
BPS-Centret (Byggeriets

Planlægnings System) har væ¬
ret fødselshjælper ved projek¬
tet. Vejledningen er udformet
inden for rammerne af BPS's
fælles beskrivelsessystem, som
efterhånden bruges i store dele
af byggeriet.

Med den nye vejledning er vi
kommet et langt skridt i ret¬
ning af bedre kvalitet og bedre
grundlag for tilbudsafgivning -

udtaler direktør Michael H.

Nielsen, LDA, der har været
faglig sekretær for udvalgs¬
arbejdet. Arbejdet med at til¬
vejebringe en vejledning i
beskrivelse af anlægsgartner-
arbejde skal ses i forlængelse
af hele kvalitetsreformen og
som et konkret udspil for at
synliggøre anlægsgartner-
arbejde i byggeprocessen. Det

er ofte nedslående at se, hvor¬
dan anlægsgartnerarbejde ud¬
bydes som dele af andre entre¬
priser, murerentreprise, råhus¬
entreprise o.s.v. Det går ofte ud
over kvaliteten, at udbud sker
på denne måde, hvilket eksem¬
pler fra syn- og skønssager da
også klart beviser.

Vi oplever i Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre
en stigende interesse for grønne
områder, såvel i bolig- som i er¬
hvervsområder. Interessen sam¬

ler sig også om bedre kvalitet,
hvilket mange renoveringsop¬
gaver klart viser. Det er derfor
efter vor opfattelse en klar for¬
udsætning, at udbud sker på
baggrund af kvalificeret ud-
budsmateriele og i selvstæn¬
dige entrepriser, som sikrer, at
fagfolk kan forstå udfær¬
digelsen.

Typiske beskrivelsesafsnit,
anlægsgartnerarbejde BPS-
publikation 74, 1989. 138 sider.
Pris 270 kr. eksl. moms.

Kan købes hos LDA,
Hf 31 74 94 00.

vi
former
din
idé...

Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 02 13 88 44
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Veksø-Taulov a/s' gade- og parkproduk¬
ter er udviklet i samarbejde med arki¬
tekter.
Veksø's udemiljø-produkter er desig¬
net, så de fremmer såvel gamle som
nye miljøer.
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NIS NISSEN

KØBENHAVNS BYBYGNING

I en tid, hvor forvirringen i arkitekturen bre¬
der sig, kan det være inspirerende at studere
forudsætningerne for Danmarks største og
mest komplekse arkitekturværk, fæstnings-
byen København.

I mere end tre hundrede år var byens ud¬
vikling styret af et helhedssyn og en overord¬
net byplangeometri, der gik tabt ved over¬
gangen til det repræsentative folkestyre.

Men hvilke visioner, teorier, metoder og

kompositionssystemer var baggrunden for
dette værk?

Var det vort ukendskab til tidligere tiders
arbejdsmetoder inden for bybygningskun-
sten, som forledte os til at mishandle denne
før så smukke og velfungerende by?

T . , , M M. . ARKITEKTENSI sin bog forsøger Nis Nissen at se byens
gamle planlæggere over skulderen for at lære FORLAG

Nis Nissen: Københavns bybygning 1500-
1856. 83 sider. Format 21 x 25,5 cm. Rigt illu¬
streret. Indbundet i helshirting med smuds¬
omslag. Arkitektens Forlag 1989. Pris: 190
kr. Udgivet med støtte fra Augustinus Fon¬
den, Kreditforeningen Danmarks Fond og
Statens Humanistiske Forskningsråd.

af deres metoder og intentioner. Som lærer
og forsker ved Kunstakademiets Arkitekt¬
skole i København har forfatteren ved et

flerårigt studium beskæftiget sig med Kø¬
benhavns byplanhistorie.

Såvel i denne som i sine tidligere bøger
»Den kroniske bolignød« og »Arkitektur en
menneskeret« behandler Nis Nissen arkitek¬

turfaglige emner med et stærkt socialt og
kunstnerisk engagement.

nis Nim&t



Evnen til forvandling
Af Torben Schønherr

Forvandling, forvandling
gi dig hen
kast dig i højens skededampende dyb
ild, ild
bjærgmanden stryger din sjæl
lad dig forvandle, se dig selv
følg frøen, hunden, katten, hesten
kvinden Kulam med universet i sit skørt
lær af lyngriberen, lad det lyne
fra din hofter, Maluk smeder på folkesjælen,
elsk, kravl op i din kvinde, slug din mand
bland hund og ild, sol og måne, stjerne og mand
horn og kvinde, tudse og barn, barn og voksen
galskab og dig selv, bliv selv
en fantast.

Bjergfolks Tilblivelse.

1. Dværgfolkene regnede ned paa Jorden med Lucifer. Dem, der
faldt i Skoven, de blev Skovpoge, og de vilde forvilde Folk. De var i
Kofter og paa Størrelse med en Dreng paa en 3-4 Aar. Dem, der faldt
i Kjær, blev til Kjærnøkker, det var nogle bitte nogle, der saa ud, som
de ingen Klæder var i. Dem, der faldt i Gaarde, det var Gaardboer,
det var ene Mandfolk. Dem, der faldt i Høje, det var Dværge, de var

ogsaa bitte og havde en rød Lue paa.
Helle Marie, Larsdatter, Vester-Hassing.

2. Nogle af Englene, der var i Forvaring, de faldt ned i Højene og
blev til Dværge, andre i Skove og blev til Eliefolk, andre atter i Huse
og blev til Gaardboer. Else Mikaelsdatter, Grindsted.

4. For Resten troede Almuen, at disse Underjordiske var de faldne
Engle, som, da de blev udstødte af Himmelen, fik Navn efter det
Sted, de faldt paa f.Ex. Bjærgfolk, hvis de faldt paa et Bjærg, Elle-
folk, hvis de faldt i en Ellemose o.s.v. For 3 Generationer siden saa
man ofte disse sidste i Elleskoven som smaa bitte Puslinger med
store Hatte paa Hovedet. Naar man løb efter dem, kunde man aldrig
naa dem, og naar man troede at være kommen dem saa nær, at man
kunde slaa til dem, fløj de gesvindt lidt længere hen og grinede da
som sande Djævleunger. Skovby. Vedel-Simonsen.

5. Bjærgfolk og saadan noget skal komme igjen i dette Aarhundre-
de. Ane Marie Nielsdatter, Nørreby, Klinte.

3. Da Djævlene blev smidt ud af Himmelen, blev nogle til Hyldfolk
og nogle til Bjergfolk. Sønderjylland.
LANDSKAB 5 -1989

Evald Tang Kristensens indsamlinger afDanske Sagn 1-8.
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Katedral.

Brændingstorden
skumsprøjt fanger en regnbue
himmelkontakt
universet åbner sin sluse

spidder dig på evighedens laser
det dunker under huden

efter elskov med Mars.
Afrika nærmer sig
den gamle verden skælver
i bruset fra regnskovens rytme.

Dybt i havet går de store fisk.

Morild gennemlyser katedralens lydhav
flyvefisk indfanges i stemmernes net
gispende af længsel efter det
de har forladt
havets blå blander sig rytmisk
foranderligt
uforanderligt
med solens rasende ildstorm
blir til flimmer, blir til spejl
blir til grønt, blir til
dig
du

rytmen der dunker
i favntag med livet.

Dybt i universet
eksploderer en stjerne.

Amtsgymnasium i Hadsten
Opført 1985.

Udsmykning af kantinen:
Hans Krull og Per Kramer.
Motiv: Højen, den Danske folkesjæl med udgangspunkt i Evald
Tang Kristensens indsamlinger afDanske Sagn 1-8.

Udvendig høj:
Hans Krull, Per Kramer og Torben Schønherr.
Motiv: Højen, den Danske folkesjæl.
I højen står en ambolt.
En hammer slår timeslaget.
Maluk smeder på folkesjælen.

Betonstjerner:
Udsmykning: Synnøve Kerrn Jespersen.
Digte: Torben Schønherr.
Motiv: Det sitrende menneske.
Formen til stjernerne er overdraget til skolens elever.

Haver (spejlbilleder):
Torben Schønherr.
Motiv: Universet og Myten

Sol Måne Stjerne
Eg Rødel Ask
Visdom Kvinde Mand.

Torben Schnnherr, landskabsarkitekt maa. mdl.
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Heste og ridesport i bynært landskab
- problematik og formgivning

Af Marie-Anne Ballmes Weber

Afgangsopgave, maj 89. Landskabsafdelingen. Kunstakademiets Arkitektskole.
Lærer: Steen Høyer.

Urbanisering
Hjortespring-kilen er en af de grønne ki¬
ler, som Fingerplanen i 1947 udpegede som
landskabsområde tiltænkt den voksende by¬
befolknings behov for åbne områder til fri¬
tidsformål. Byvæksten har imidlertid siden
været voldsom, og ønskerne til områdets
anvendelse mange. Kilen er blevet indsnæv¬
ret og er ikke længere et sammenhængende
landskabsstrøg. Oplevelsen af åbent land i

kontrast til de bymæssige områder er ved at
gå tabt.

Når det er gået så galt for Hjortespring¬
kilen, kan en medvirkende årsag være, at den
er udlagt uden klare landskabelige træk, der
kan binde den sammen, som det f.eks. findes
ved Hareskov-kilen med Furesøområdet.
Den har heller ikke som Dyrehaven, der også
er én af de grønne kiler, en kulturhistorisk
oprindelse eller en brugsmæssig idé (jagt¬

skov, jagtterræn og græssende hjorte) og
dermed en identitet, som har kunnet sikre
den en plads i befolkningens bevidsthed.

Afvandringen fra landbruget
Urbaniseringen og den kraftige byvækst i
1950'erne og -60'erne hang til dels sammen
med afvandringen fra landbruget, som især
accelererede efter 2. Verdenskrig.

Industrialiseringen førte til en mekani¬
sering og rationalisering af landbruget. I
1950'erne fik de fleste gårde traktorer, der
afløste hestene, som indtil da havde udgjort
langt den overvejende del af trækkraften.

Mand Heste
1939 479.000 594.000
1967 194.000 41.000

Afvandring 285.000 553.000

Den godt Vi million heste prægede tidli¬
gere landskabsbilledet. Hestene græssede

Maleri af Lauritz Mikkelsen: Høst. Uden årstal.
Foto efter billede i Axel Bolvig: Det kultiverede
landskab.
■ Painting by Lauritz Mikkelsen: Harvest. Year
not stated. Photo from a picture in Axel Bolvig's:
The cultivated landscape.
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og plejede mange arealer, som var mindre
egnede til opdyrkning. Dette kan genken¬
des i mange stednavne: »Hestehave«,
»Hestlund«, »Hestkær«, osv.

Kidesport
Siden 1960'erne har antallet af heste varie¬
ret noget. Det er ikke længere arbejdshe¬
ste, men rideheste, som udgør flertallet.

Ifølge Dansk Ride Forbund er det et bredt
udsnit af befolkningen, der rider. Forbun¬
det tæller i dag ca. 70.000 medlemmer for¬
delt på knapt 400 rideklubber. Det formo¬
des, at et lige så stort antal rider uden at
være organiseret.

Halvdelen af de organiserede ryttere er
piger under 18 år. Dansk Ride Forbund
fremhæver imidlertid, at ridesporten er for
begge køn og for alle aldersklasser. Desuden
giver ridesporten mange handicappede mu¬
lighed for sportsudøvelse på lige for med
andre.

Topografi og afgrænsninger. Mål 1:85.000.
■ Topography and boundaries. Scale 1:85,000.
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Endelig kan de, der ikke rider, få glæden
af at se de store smukke dyr i bevægelse i
landskabet.

Hjortespring-kilen
Hjortespring-kilen har fået sit navn efter
herregården »Hjortespring«, der i 1769 i
forbindelse med landboreformerne blev
udstykket og solgt til 11 gårde og ét hus¬
mandssted.

En øst-vestgående tunneldal er Hjorte¬
spring-kilens væsentligste geologiske træk.
Tunneldalen, som skærer kilens nordligste
dele, giver der landskabstræk i den store
skala. Hele kilen er et dødisområde, hvil¬
ket betyder, at der er mange afløbsfrie små¬
søer og moser og et meget kuperet overflade¬
relief. Moserne er tidligt blevet anvendt til
tørveskær. Egnen er derfor blevet kaldt
»Tørveskær-egnen«..

I Hjortespring-kilen er der opstaldet en
del he^te forskellige steder. Der er imidlertid

ikke anlagt ridestier, og det er forbudt at
ride på offentlige stier.

Regionplan 1989 medtager Hjortespring¬
kilen som »Regionalt friluftsområde«, som
skal forbeholdes friluftsinteresser.

Problematik
Problematikken består af:

- Et landskab, der er blevet utydeliggjort og
er i fare for at forsvinde.

- Et område uden kendetegn og en klar
identitet.

- En befolkning med stigende behov for
motion, sportsudøvelse og frisk luft samt
natur- og landskabsoplevelser og behov
for at opleve dyr i naturen.

- Mange brugerønsker til området, som fø¬
rer til konflikt og dermed til forbud.

- Et område med heste, hvor ryttere ikke må
færdes.

- Et behov for landskabspleje.

Tunneldal. ■ Tunnel valley.
. Juridisk afgrænsning samt landzone, m Legal boundaries.

Kommunegrænse. ■ Municipal boundary.
IWIJ" Frede! område. ■ Preserved area.



Hoveddisposition
Hjortespring-kilen søges genoprettet som
det, den var tænkt som: - En landskabskile,
der forbinder det åbne land med de bymæs¬
sige områder og dermed giver bybefolknin¬
gen nem adgang til natur- og landskabsop¬
levelser.

For at opnå dette er det nødvendigt at
åbne landskabet og forbinde de landskabs-
områder, der endnu er tilbage og give hele
kilen en identitet.

Dette gøres ved:
- offentlige opkøb af ejendomme, der luk¬

ker for forbindelse mellem kilens dele.

at fremhæve og bygge på eksisterende
værdifulde landskabstræk og beplant-
ningselementer.
at vælge en karaktergivende træart, pop¬

pel, for hele kilen.
at gøre landskabet levende og pleje det ved
hjælp af rideheste.
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Forslag for Hjortespring-kilen. Dette forslag til Herlevs del af kilen skal opfattes som en »model«
for hele kilen. Selvfølgelig med hensyntagen ti! lokale forskelle. Mål ca. 1:10.000.
■ Proposal concerning the Hjortespring wedge. This proposal covering Herlev's part of the wedge
is to be seen as a »model« for the entire wedge, although local differences will have to be allowed
for. Scale 1:10,000.

at forbinde kilen med ride-, gang- og cy-
' kelstier og ved at skabe forbindelse til
ridestinettet i Hareskoven,
at forbedre ridefaciliteterne ved at bygge
et nyt rideanlæg ved Herlev Rideskole.

»Porte« af Canadisk Poppel - Populus ca-
nadénsis 'serotina' markerer kilen, hvor
større veje skærer ind i kilens landskab.

Hegn af Pyramidepoppel - Populus nigra
'Italica' forbinder kilen visuelt.

Lunde af Sølv-Poppel - Populus alba ska¬
ber rum.

Enkeltstående træer og blomstrende bu¬
ske skaber variation. Plejet eksisterende ve¬

getation.
Moseområderne holdes åbne, så det er

muligt at se vandspejl, vegetation plejes.
Søerne holdes rene. Bred-vegetation ple¬

jes, så det stadig er muligt at se vand.
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Heste i Hjorlespring-kilen
I Hjortespring-kilen anvendes den store slet¬
te ved Kildegården til græsningsområde for
rideskolens ponyer. Publikum og ryttere har
her fri adgang til området.

Nogle steder i kilen deles arealer op i flere
folde. Dette gør det muligt at regulere græs¬
ningen og landskabsplejen lokalt. Nogle are¬
aler anvendes til høslet.

Hestene, som næsten kan betragtes som
»plæneklippere« flyttes fra fold til fold, ef¬
terhånden som de har gjort deres »arbejde«.

Det foreslås, at der i kilen oprettes et
»Græsnings-laug«. Lauget mødes og forde¬
ler heste og områdets folde, så græsnings-
mulighederne udnyttes bedst muligt med
hensyntagen til afstande, hesteracer og he¬
stenes temperament.

Hensigten er i så høj grad som muligt at
få området selvforsynende, så tilførsel af
foder udefra mindskes, og hestene i kilen
plejer landskabet.

Landskabspleje
Et landskabsområde, som ikke plejes enten
ved græsning eller ved maskinel bearbejd¬
ning, vil i løbet af få år forandre udseende.
Det springer i krat, og den åbne flade og ter¬
rænformerne bliver udviskede, Og dermed
går en væsentlig del af landskabsoplevelsen
tabt.

Det meste af Danmark, både landbrugs¬
landet og de bynære landskaber, bliver nu

plejet maskinelt.

Heste som landskabsplejere
Heste æder gerne træholdige vækster, især
knopper, kviste og bark fra f.eks. pil, eg
og bævreasp. De er derfor anvendelige som
»kratryddere«. Resultatet er, at man får et
lysåbent landskab med kuplede buske, op-
stammede træer og en rig flora, da heste des¬
uden græsser selektivt.

Heste har ry for at være hårdere ved græs¬
dækket end andre husdyr. Hvis antallet af

heste, græsningstryk og lokalitetens sårbar¬
hed afpasses, dvs. i gennemsnit 1 hest pr.
hektar, slider heste ikke græsdækket i styk¬
ker, undtagen på de steder, hvor de ofte
samles.

Det bliver også anført, at heste er sky
og for temperamentsfulde at anvende som
landskabsplejere især på områder, hvor der
færdes en del mennesker. Dette gælder ikke
generelt. I New Forest i England plejes et
stort område, som publikum har fri adgang
til, af ponyer. Her i landet er Ermelundsslet-
ten syd for Dyrehaven også et eksempel.

Landskabspleje i fremtiden
Erfaringer med landskabspleje ved hjælp af
dyr bliver særligt aktuelt i de kommende år
i forbindelse med marginaljordsproblema-
tikken, der betyder at måske 300.000 hek¬
tar skal tages ud af landbrugsmæssig drift.
Områder med græssende dyr vil give en mere
varieret og rigere landskabsoplevelse.

Overdrev ved Bregnerød i Nordsjælland. Eksem¬
pel på overflade teet græsset af heste.
■ Common near Bregnerød, North Zealand.
Example of surface closely grazed by horses.

Marie-Anne Ballmes Weber,
landskabsarkitekt maa, mdl
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Prydbusket fra Degnegården,1936. ■ Ornamental shrubbery from Degnegården, 1936.

Nuancering af buskplantninger
Af Marianne Rimer Bæk Hansen, Lene Madsen og Lisbet Østrup

Artiklen er skrevet på baggrund af vores

hovedopgave: »Buskplantninger i etagebo¬
ligområder 1920-70«, der er udarbejdet i
landskabsplanlægning ved Institutfor Have
og Landskab, KVL, marts 89.

Buskplantninger kan fremtræde varieret, og
har mange forskellige anvendelsesmulighe¬
der. De kan, i kraft af deres skala, opdele
friarealerne i letopfattelige rum og danne
smukke rammer for ophold. Ved hensigts¬
mæssig projektering og pleje, kan busk¬
plantninger opnå en høj alder. Mange buske
har en smuk blomstring og årstidsvariation,
der kan skabe spændende og indholdsrige
friarealer.

Åbenlyse problemer med
buskplantninger
Vores indgangsvinkel til emnet var en undren
over buskplantningers ringe påagtelse, kom¬
bineret med denne beplantningstypes store
anvendelse og oftest triste udseende.

Buskplantningerne burde tilføre bolig¬
området en kvalitet; i stedet er de ofte uden
identitet og samtidig et problem for dem, der
passer friarealerne. Måske har vores fag¬
gruppe vænnet sig så meget til synet af mi¬
serable buskplantninger, at det ikke over¬
rasker, at en smuk buskplantning er undta¬
gelsen snarere end reglen. Artikler i Have¬
kunst/Landskab har siden 30'erne regel¬
mæssigt behandlet problemerne, uden at
buskplantningerne er kommet til at se bedre
ud. Samtidig bruges der mange ressourcer
på pleje af buskplantninger, uden at det gi¬
ver smukke og frodige plantninger.

Det er en gængs opfattelse, at buskplant¬
ninger har en kort levetid, hvorefter foryn¬

gelse eller rydning og nyplantning er nød¬
vendig. ,

Vi mener, at denne opfattelse er udoku¬
menteret, og at buskplantninger, som andre
beplantningstyper rummer forskellige ud¬
viklingsmuligheder.

For at belyse problemerne nærmere, har
vi undersøgt brugen af buskplantninger i
udvalgte etageboligområder fra 1920-70.

1920-39. Karrébebyggelser og varierede
buskplantninger
Karrébebyggelserne fra denne periode dan¬
ner præcise og veldefinerede friarealer af
begrænset størrelse. Bygningerne danner en
ramme om friarealet. Beplantningen, der
overvejende består af buske, gentager byg¬
ningskroppenes form, og friarealet er
stramt opbygget. Langs facaden løber en

brandvej, og beplantningen er trukket til¬
bage fra facaderne, frit placeret så den kan
opleves fra alle sider.
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De solitære buske
Anvendelse: Oplevelsesrigdom og pryd, hvor den enkelte planles særpræg fremhæves.

Fremtrædelsesform: Fritstående planter i bar jord, græs eller bunddække. Planterne er ka-
raktergivende i kraft af deres vækstform, blomstring, frugter eller løv. De solitære buske er
mest udbredt i private haver og parker samt ældre gårdanlæg.

Krav til pleje: Plejen skal fremme en smuk vækstform og en god blomstring. I plejen skal
der lages hensyn til det enkelte planteindivid. Et stort kendskab til buskene er nødvendigt.

Eksempler på plantevalg: Prydbuske som sommerfuglebusk, vårgyvel, dværgløn, blodribs,
uægte jasmin, troldnød, dronningebusk.
■ Solitary bushes
Use: Providing a wealth of experience and ornamentation, bringing out the individual char¬
acter ofeach plant.

Appearance: Free-standing plants in naked soil, grass or covering the ground. These plants
lend character because of the way they grow, their blossoming, fruits or leaves. Solitary bushes
are most widely used in private gardens and parks as well as in older yards.

Prydbuskettet
Anvende/se: Oplevelsesrigdom og pryd, hvor den enkelte arts særpræg underlægges helheds-
virkningen. Prydbuskettet anvendes ofte til at opdele rum eller danne ramme.

Fremtrædelsesform: Sammenhængende og utilgængelig plantning i et eller flere lag af
mindst to forskellige karaktergivende arter. Bunden består, afhængig af lystilgangen, af lave
buske, urter eller bar jord. Prydbuskettet erforholdsvis smalt, da der ellers vil opstå døde par¬
tier i midten på grund af lysmangel. Prydbuskettet er sammensat afforskellige arter, der til¬
sammen danner et harmonisk helhedsindtryk affrodighed og variation. Prydbuskettet er mest
udbredt i ældre boligområder og parker.

Krav til pleje: Plejen skal fremme en sammenhængende, harmonisk og blomstrende plant¬
ning. I plejen skal der tages hensyn til det enkelte planteindivid. El stort kendskab til arterne
er nødvendigt.

Eksempler på plantevalg: Prydbuske som syren, vårguld, bærmispel, berberis, roser, dværg-
mispel, kvæde, uægte jasmin.
■ Ornamental shrubbery
Use: Providing a wealth ofexperience and ornamentation, seeing the character of the individ¬
ual variety in an overall perspective.

Ornamental shrubbery is often used to divide space or form a framework.
Appearance: Coherent, inaccessible plantation in one or several layers with at least two dif¬

ferent, character-lending varieties. The ornamental shrubbery is composed of different var¬
ieties, forming a harmonious blend of vitality and variation. Ornamental shrubbery is most
common in older housing areas and parks.

Plantninger af buske indeholder mange
haveprægede og blomstrende arter og frem¬
træder meget varierede. Buskplantningerne
er smalle, og buskene er enten placeret på én
række som en fritvoksende hæk eller i flere
rækker, så de udgør et prydbusket.

Inspirationen til friarealernes udform¬
ning er hentet fra herregårdshaverne og de
offentlige parker, og friarealerne er bereg¬
net til promenade og beskuelse.

1939-55. Parkbebyggelser og busk¬
plantninger af få arter
Med parkbebyggelserne bliver boligområdet
større og friarealet bliver opdelt i flere, ofte
åbne og diffust afgrænsede rum. Karakteri¬
stisk for parkbebyggelserne er et enkelt og
formet udtryk. Friarealerne er hierakisk op¬

bygget med en gård- og en parkside. Be¬
plantningen er koncentreret langs facader¬
ne. Nær husene er beplantningen havepræ¬
get og varieret, mens der mellem husene er
store åbne græsarealer, og beplantningen er
yderst sparsom.

Buskplantningerne er enkelt opbygget og
består af forholdsvis få arter. Bebyggelses¬
planerne sammenholdt med planteanven¬
delsen giver anlæggene et parkpræget ud¬
tryk, hvor inspirationen er den engelske
landskabshave.

1955-70. Montagebebyggelser og busk¬
plantninger af én art
Bebyggelserne er opført i store enheder, og
blokkene er placeret skematisk på grunden
bestemt af montagekranernes rækkevidde,
uden hensyn til eksisterende forhold. Bolig¬
områderne er meget store, tænkt som hele
byer med butikker, institutioner og fritidstil¬
bud indpasset. Montagebebyggelserne er ka¬
rakteriseret ved et stramt formsprog, der vi¬
dereføres i friarealernes udformning.

Friarealerne har samme store skala som

bebyggelserne, og friarealerne i den enkelte
bebyggelse er ens dimensioneret og udfor¬
met over samme skabelon. Det ensartede

præg videreføres i beplantningen, hvor der
anvendes få arter og altid kun én art i hvert
bed. Beplantningen er ofte placeret i smalle
bede omgivet af store belægningsflader, eller
brugt som udfyldningsplantninger på rest¬
arealer.

Anlæggenes store skala og ensartede præg
gør, at boligområderne fremtræder anony¬
me og monotone.

Forenkling af buskplantningerne
Der anvendes meget sjældent flere busk-
plantningstyper inden for samme bebyggelse
eller inden for samme periode.

Ydermere anvendes buskplantninger med
et selvgroet udtryk samt solitære buske næ¬
sten ikke.
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Generelt videreføres den stigende for¬
enkling og større skala i boligområdet til
buskplantningerne. Det varierede prydbu¬
sket med mange arter udvikles via en mel¬
lemform af få arter til monokulturer af én
art. Sideløbende forenkles planteplanerne,
således at der ikke tages hensyn til den en¬
kelte arts størrelse og vækstform ved valg af
planteafstand og planteprincip. Forenklin¬
gen af buskplantningerne har senere givet
problemer med manglende flexibilitet og ud¬
viklingsmuligheder.

I det følgende vil vi resumere nogle væsent¬
lige betragtninger fra vores rapport.

Det er en udbredt opfattelse, at buskplant¬
ninger kun har en kort levetid. I forhold til
træplantninger betragtes de som sekundære
og kun egnet til midlertidige underplantnin¬
ger. Vores registreringer viser imidlertid, at
buskplantninger kan opnå en levealder på
50 år og stadig være smukke og levedygtige.

Vi mener, det er et stort problem, at be¬
grebet buskplantninger ikke er nuanceret på
samme måde som f.eks. skovplantninger.
Der mangler veldefinerede begreber, der
klart beskriver forskellige fremtrædelses¬
former. I fagbøger anvendes betegnelser
som: Busket, havekrat, finere og grovere

buskplantninger i flæng. Eksempelvis an¬
vendes »busket« som betegnelse for busk¬
plantninger med vidt forskelligt udtryk.
Mange buskplantninger har en uklar og til¬
fældig fremtrædelsesform, fordi man ikke
har gjort sig klart, hvilket udtryk den fær¬
dige buskplantning skulle have.

Det forhold, at buskplantningers ønskede
fremtrædelsesform ikke beskrives mere præ¬

cist, betyder, at plantningerne ofte bliver
vanskelige at pleje. Kombineret med at det
ofte er ufaglærte, der plejer plantningerne i
boligområderne, resulterer dette i en uhen¬
sigtsmæssig pleje. Placering af for kraftigt
voksende buske op til stiforløb og under vin¬
duer resulterer ligeledes i plejeproblemer.
Mange af plejeproblemerne kan således fø¬
res tilbage til projekteringen.

Opdeling i buskplantningstyper
I opgaven har vi koncentreret os om at be¬
skrive buskplantningers helhedsvirkning, og
har herigennem kunnet opdele buskplant¬
ningerne i fire forskellige typer. Det har væ¬
ret vores mål at skabe grundlag for en mere
nuanceret brug af buskplantninger og sam¬

tidig beskrive mere plejevenlige buskplant¬
ninger (1., 2, 3. + 4).
De fire buskplantningstyper har hver deres
identitet og udtryk, der gør dem velegnede til
brug i etageboligens friareal. De supplerer
hinanden godt, og alene eller flere sammen
kan de tilføre boligområdet stor oplevelses¬
rigdom og frodighed.

f
Krattet

Anvendelse: Oplevelsesrig plantning, både inde- og udefra, der rummer mulighedfor at iagt¬
tage dyre- og planteliv. Krattet anvendes ofte til at afgrænse eller opdele friarealer. Krattet er
robust og derfor velegnet til leg.

Fremtrædelsesform: Sammenhængende, men tilgængelig plantning i et eller flere lag af én
eller flere hjemmehørende arter. Bunden er, afhængig af lystilgangen, dækket af vilde urter
eller ligger hen som bar skygget jord. Planterne er større og grovere buske, heraf er mange

frugt- og bærbærende. Udtrykket er frodigt og naturpræget. Krattet er mest udbredt i det
åbne land eller i udkanten af byen.

Krav tilpleje: Plejen skalfremme et selvgroet udtryk, hvor plantningens naturlige udvikling
bliver styrendefor plejeindgreb. Der foretages ikke synlige plejeindgreb, idet plantningen sty¬
res gennem en påvirkning af vækstbetingelserne. Et stort kendskab til plantesamfund og suc¬
cession er nødvendigt.

Eksempler på plantevalg: Hjemmehørende arter som hassel, kvalkved, kornel, tjørn, pH,
æble, syren, rose, hæg.
■ Brush
Use: Fulfilling plantation, both from the inside and the outside. Offers a chance to observe
plant and animal life. Brush is often usedfor delimiting or dividing open areas. Brush is sturdy
and therefore well-suitedfor playing in.

Appearance: Coherent, but accessible, plantation in one or several layers of one or several
domestic varieties. Depending on the influx of light, the ground is either covered by wild herbs
or is left idle as shaded soil. Many of the plants bear fruits and berries. They convey a feeling
of vigour and a strong sense of nature. Brush is most widely used on open land or on the out¬
skirts of a town.

Monokulturen

Anvendelse: Fladedækkendeplantninger medformmæssig virkning. Monokulturen anvendes
som bunddækkende plantning under andre planter. Monokulturen anvendes også til at ud¬
fylde restarealer, på skråninger eller langs bygninger.

Fremtrædelsesform: Sammenhængende og utilgængelig plantning afén art. Monokulturen
optræder med en ensartet og monoton massevirkning. Blomstring er sjældent af betydning.
Den enkelte plante bliver som en brik i et ensfarvet puslespil; helt underlagt helheden, men

alligevel uundværlig. Monokulturen er mest udbredt i større, industrielt byggede anlæg fra
60'erne og 70'erne.

Krav tilpleje: Plejen skal fremme en ensartet, sammenhængende plantning. Iplejen under¬
kastes alle planteindivider samme plejeindgreb.

Eksempler på plantevalg: Skyggende buske som liguster, fjeldribs, kranstop, snebær, berbe¬
ris, dværgmispel.
■ Mono-culture
Use: Surface-covering plantations with a shape-tending effect. A mono-culture is usedfor cov¬

ering the ground beneath other plants. It is also used for filling up residual areas.

Appearance: Coherent and inaccessible plantation ofone variety. The mono-culture has a uni¬
form and monotonous mass-effect. Blooming is rarely of importance. The individual plant is
used as a brick in a one-colour jigsaw puzzle; fully subjected to the whole, but indispensable
all the same. The mono-culture is most common in largish, industrially constructed facilities
from the 60's and 70's.
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1. Planteplan fra Degnegården, 1936. Mål 1:400. Bedet er forholdsvis smalt, ca. 3 meter. Plantefelterne er amøbeformede, og der er ingen række-
struktur. Planteafstanden varierer fra felt tilfelt afhængig af artens størrelse. Buskene er placeret efter deres højde, således at de laveste står forrest
mod syd. I gennemsnit er 30% afplanterne tilbage. Der er en stor artsvariation og en lille slæglsvariation.
m I. Plant layout from Degnegården, 1936. Scale 1:200. The bed is relatively narrow, some 3 metres. The plant sections have the shape of an amoeba
and there is no row-structure. The plant distance varies from section to section, depending on the size of the variety. Bushes are placed in accordance
with their height, the lowest at thefront facing south. On average, 30% of the plants are still there. There is a big variety variation and a small genus
variation.

Planteliste
Nr. Antal

41

42

43
44

45

46

20 ( 5)
7 ( 4)
5 ( 0)
6 ( 6)
6 < 0)
7 ( 0)

Navn

Rosa spinosissima, buskrose
Rosa helenae*, buskrose
Rosa hybr. 'Parkfeuer', buskrose
Rosa lutea austrian yellow, buskrose
Exochorda grandiflora, perlebusk
Rosa foetida austrian yellow, buskrose

47 7 ( 6)
48 6 ( 4)
49 6 ( 1)
50 7 ( S)
51 17 ( 5)

105 (35)

Cotoneaster multiflora, dværgmispel
Berberis thunbergii, berberis
Amelanchier botryapium, bærmispel
Malus sargentii, æble
Rosa spinosissima, buskrose

* erstattet af anden slægt.
( ) angiver antal overlevende planter.

2. Udsnit afplanteplan fra Bredalsparken, 1949. Mål 1:400. Buskplantninger langs tre afblokkenes østfacader er opbygget ens med grupper afpryd¬
buske (ca. 25%) i en »bund« af liguster (ca. 75 %). Ved den ene blok er prydbusken i bedet en rose, mens det i de to øvrige er dværgmispel. Alle bu¬
skene er plantet med samme planteafstand. De to dværg mispel er lavere end liguster og er karakteriseret ved deres overhængende vækst, mens ligu¬
ster er tæt og opret. Denne kombination af højder og vækstformer betyder, at der opstår plejeproblemer.
■ 2. Part of a plant layout from Bredalsparken, 1949. Scale 1:200. Bush plantations along three east-facing facades of the blocks have been built up
in the same way with groups ofornamental bushes (c. 25 %) in a »bottom« ofprivet (c. 75 %). At one block, the ornamental bush in the bed is a rose,
while at the two others it is a cotoneaster. All bushes have been planted with the same plant distance. The two cotoneasters are lower than the privet,
and are characterized by their overhanging growth, while the privet is dense and erect. This combination ofheights and types ofgrowth gives rise to
preservation problems.

Blok A: • Ligustrum vulgaris Atrovirens', liguster
X Rosa moyesii, rose

Blok B: • Ligustrum vulg. 'Atrovirens', liguster
x Cotoneaster dielsiana, dværgmispel

Blok C: • Ligustrum vulg. 'Atrovirens', liguster
x Cotoneaster multiflora, dværgmispel

3. Udsnit afplanteplan fra Brøndby Strand, 1969. Mål 1:400. Plantningen består i hvert gårdrum af buske afén art (henholdsvis snedrivebusk, peri¬
kon, fjeldribs eller dværgmispel). Alle plantninger i bebyggelsens i alt 16 gårdrum er plantet med samme række- og planteafstand, uden hensyntagen
til den enkelte arts størrelse. Der er plantet i tre rækker, hvor overstandere er plantet ind i midterste række.
■ 3. Part ofa plant layout front Brøndby Beach, 1969. Scale 1:200. In each yard the plantation consists of bushes ofone variety (snowberry bush, St.
John's wort, mountain currant or cotoneaster). All plantations in the 16 yards of the complex have the same row and plant distance, irrespective of
the size of the individual variety. Plants are in rows of three, with standards in the middle row.

Planteliste:

Spiraea arguta, snedrivebusk
Ribes alpinum, fjeldribs
Cotoneaster dielsianus, dværgmispel
Hypericum hookerianum 'Hidcote', perikon

Rapporten: »Buskplantninger i etagebolig¬
områder«, der erpå 190 sider, koster ca. 150
kr. og kan til efteråret købes gennem D.S.R.s
boghandel. Tlf 31 35 76 22.

Marianne Kimer Bæk Hansen, Lene Madsen og
Lisbet Østrup, landskabsarkitekter mdl.
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En integreret børneinstitution i et ombygget parkeringshus. Bygningen er forberedt til fuldstændig overgroning med slyngplanter. Der er legeplads og

frodig vegetation på taget. Man kunne dog ønske, at der var taget bedre hånd om at få slyngplanterne etableret og at få arealerne rundt om bygningen
ti! at fungere. (Dresdner Strasse 128/130, Berlin).
■ An integrated children«s institution in a rebuilt parking house. The building has been prepared for being fully covered with twiners. There is a play¬
ground and vigorous vegetation on the roof.

Om at bygge på byøkologi
Af Karen Attwell

Det er engang blevet sagt, at hvis en idé eller
en sag skal fænge bredt, skal den fremføres
både på den rigtige måde og i det rette øje¬
blik.

Ordet miljø er et godt eksempel herpå:
Miljø var et kendt ord, men koblingen af
ordet omkring 1970 med de mere og mere

iøjnefaldende forureningsproblemer var ny.
Det ellers neutrale ord fik en negativ lad¬

ning ved den nye brug. Omtale af miljøet be¬
tød så godt som altid konfrontation med
konsekvenserne af vort forbrugerliv i brug-
og-smid-væk-åndén. Ordet indebar proble¬
mer, rynkede politikerpander og masser af
penge, for miljøet - hvad den enkelte så end
forstod ved det - havde det skidt, var over¬

belastet, ødelagt osv.
Ordet miljø fængede. Det blev lanceret

lige i rette øjeblik, dvs. netop da der var brug
for et ord til at sammenfatte hele problem¬
stillingen under ét. Det kom der et helt mini¬
sterium og meget mere ud af. Et byøkologi¬
ministerium får vi næppe, men byøkologi er

sammenligneligt med miljø på den måde, at
ordet blev lanceret lige i rette tid til at bære
en sag frem.

Den nye kombination af de to kendte ord
by og økologi var velegnet til at beskrive, og
dermed understøtte, den voksende forståelse
for, at byer med deres forurenings- og andre
miljøproblemer ikke er uafhængige enheder,
men uadskillelige dele af ressource- og ener-,

gikredsløb på egns-, lands- og verdensplan.
Paradoksalt nok er ordet byøkologi af

samme årsag det rene vrøvl. Kredsløbene
stopper netop ikke ved bygrænsen. Økologi
er og bliver økologi, uanset om det drejer sig
om by eller land.

Alligevel synes jeg, at ordets påmindelse
om, at økologi ikke bare er noget uden for
byen, ude i naturen, retfærdiggør brugen af

det. Især set i lyset af, at ca. 80% af Dan¬
marks befolkning bor i byområder.

Hvorfor blev byøkologi aktuelt?
Man kan spørge sig selv, hvorfor det over¬
hovedet blev nødvendigt at tilføje byøkologi
til vores ordforråd. Mange faggrupper, her¬
under landskabsarkitekterne, har trods alt
haft en så stor biologisk indsigt, at de også i
bysammenhæng burde have arbejdet ander¬
ledes bevidst ud fra, og ikke på trods af, de
økologiske processer.

Jeg tror, forklaringen ligger gemt i, at vi
som andre faggrupper, der beskæftiger sig
med de fysiske omgivelser, for hurtigt blev
for »dygtige«. Vi red med på den industri¬
elle bølge med hovedet under armen og
glemte at vurdere konsekvenserne - for men¬
nesker som for naturen - af alt det, der plud¬
seligt btev muligt.

Det blev let at afvande, flytte store jord¬
masser og fælde og rydde vegetation. Den
»glemte« respekt for naturgrundlaget i by-
sammenhæng til fordel for andre ideologier
fik en forarmelse af vores fysiske omgivelser
til følge. Mangfoldighed blev i stort omfang
afløst af monotoni. Der var ikke plads til
vandhullet med dets flora og fauna, boule¬
vardernes træer eller en rest selvgroet natur,
når montagekranerne, bilerne og de store vi¬
sioner om enkelthed rullede frem i byens ud¬
kant som i byens midte.

Det blev accepteret, at naturen uden for
byen måtte afbøde for den voksende mangel
på samme i byen - i weekends og ferier.

Men hvad har denne naturkontakt med

byøkologi at gøre? '
Hvad forstås overhovedet ved byøkologi?

Hvad forstås ved byøkologi?
Ordet anvendes ofte i sammenhæng med

energi- og vandbesparelser ved byfornyelse i
den indre, tætte by, f.eks. Københavns bro¬
kvarterer og de gamle, tætte dele af vores
større provinsbyer.

Jeg mener, at denne brug af ordet er alt
for snæver. For at nærme sig en definition er
det nødvendigt at se på, hvad »by« omfatter,
hvad »økologi« omfatter, samt hvad de to
ord tilsammen kom til at betyde.

Ordet by i byøkologisammenhæng bør
omfatte såvel de indre bydele som de mere
åbne bolig- og industriområder, store vejan¬
læg osv. i byens udkant samt de bynære na¬

turområder, der tjener rekreative formål.
I byens udkant kan man respektere, bevare

og udbygge efter økologiske retningslinier. I
den eksisterende by kan man genskabe og
forbedre. Begge ting er vigtige.

Ordet økologi betyder kredsløb af energi
og stoffer. Ressourcekredsløbet er en vigtig
brik i økologibegrebet. Det skal indarbejdes,
at jo færre ressourcer, der tilføjes udefra, og

jo færre ressourcer (læs: affald), der kom¬
mer ud igen, jo bedre for miljøet uden for
byen, dvs. for de landskaber og den natur, vi
alle efter de sidste års miljødebat er så be¬
kymrede for.

Det skal altså læres, at vi alle i det små kan
gøre vores til at mindske forureningen ved at
være mere opmærksomme på eget forbrug i
sammenhæng med stof- og energikredslø¬
bene. Vi skal lære at betragte og behandle
affald som en genbrugelig ressource.

Lokal spildevandsrensning, energibespa¬
relse ved glastilbygninger og brug af alter¬
native energiformer som biogas- og solfan¬
geranlæg er eksempler fra byøkologiens res¬
sourcehusholdning.

Det nye ord, byøkologi, kom imidlertid til
at betyde andet og mere end dette: Friareal¬
forbedring i bred forstand, fra plantningen
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af et bytræ, genopretning af industriområ¬
dets rørlagte grøft til ophængning af fugle¬
kasser i skolens randplantning, er blevet en

lige så vigtige del af begrebet.

Friarealforbedringens rolle i byøkologien
Friarealforbedringen er uhyre vigtig. Resul¬
tatet er mere synligt end mange ressourcebe¬
sparende foranstaltninger, og de fleste men-

_ nesker har en umiddelbar glæde ved, at byen
opfattes som smuk og grøn og med et ind¬
hold af natur.

Jeg synes imidlertid, det væsentligste ar¬

gument for at befatte sig med byens friarea¬
ler og hermed byens natur som del af byøko¬
logibegrebet ligger i muligheden for første-
håndsoplevelser, for naturkontakt. Ved at
iagttage dyr og planter og deres udvikling
og ved selv at få et ansvar for at passe og
dyrke dem, får vi et mere realistisk forhold
til naturen end gennem alverdens skolebøger
og tv-udsendelser. Her ligger nøglen til for¬
ståelse af økologien.

Set i et bredt perspektiv kan et sådant til¬
bud om naturkontakt i byhverdagen måske
derfor medvirke til, at vores ofte beskrevne
interesse og bekymring for naturen og mil¬
jøet udvides til at omfatte en dybere forstå¬
else for og viden om naturen og dens kreds¬
løb. Det skal her tilføjes, at mange politiske
beslutningstagere jo også er byboere.

I en artikel i Landskab 6/19871 påpeges
det, at landskabsarkitekterne måske mere

end de øvrige faggrupper må tage byøkolo¬

giens udfordringer alvorligt. Jeg er helt enig.
Vi kan som faggruppe samtidigt glæde os

over, at byøkologien altid har været en del af
landskabsarkitektens virke, og at der heldig¬
vis er kommet også gode resultater ud af det,
økologisk set.

Jeg synes dog, det er væsentligt at under¬
strege, at udfordringerne bør tages op i sam¬

arbejde med andre faggrupper, der beskæf¬
tiger sig med vores fysiske miljø og konse¬
kvenserne af dets påvirkning på mennesker.
Ingen faggruppe kan tackle økologiens hel¬
heder alene eller ved at indhente fagbistand,
når man tror, der er brug for det.

Seminarrække om byøkologi
På Landbohøjskolens Institut for Have og
Landskab er byøkologien højt prioriteret
blandt de emner, som ifølge langtidsplan¬
lægningen for 1989-93 skal fremmes både
i planlægningsmæssig og biologisk sam¬
menhæng.

Som en studiemæssig indgang til emnet
blev der i foråret 1989 afholdt en seminar¬
række med det formål at indkredse og be¬
skrive de byøkologiske sammenhænge, som
kan ligge inden for landskabsarkitektens ar¬

bejdsområde.
Dys. hvad er og bør være fagets force i by¬

økologisammenhæng?
Seminarrækkeformen indebærer, at de

studerende forbereder og fremlægger ind¬
læg2, der danner baggrund for diskussion af
de præsenterede emner.

Emnerne blev indkredset i en diskussions-

fase, hvor Miljøministeriets debatoplæg
»Byøkologi« fra august 1987 var udgangs¬
punktet.

Emnerne kom som forventet til at ligge i
de to hovedgrupper ressourceøkonomi og

friarealforbedring.
Blandt de emner, der blev behandlet under

ressourceøkonomien var regnvand set som

anvendelig ressource. Oplægget konklude¬
rede, at der er rige perspektiver i at bibe¬
holde mest muligt regnvand, hvor det fal¬
der, til erstatning for vandværksvand, hen¬
tet langt borte fra. Der er desuden rige per¬
spektiver i at anvende de reneste regnvands-
mængder som led i en berigelse af vores fri¬
arealer.

Erfaringer med kompostering af hushold¬
nings- og have-/parkaffald blev belyst ud fra
igangværende projekter og suppleret med
visioner om form og funktion.

Den kompostering, der nu foregår på cen¬
trale kompostpladser i hovedstadsregionen,
har i princippet ikke meget at gøre med by¬
økologi. Det organiske materiale transpor¬
teres væk fra oprindelsesstedet, som det el¬
lers blev transporteret til forbrændingsan¬
læg. At det der udover i nogle tilfælde efter
kompostering sælges i plastposer fra store
butikskæder, gør ikke den byøkologiske
sammenhæng bedre. Kun kan det siges, at
når komposten eksporteres til f.eks. Tysk¬
land, kommer der tungmetaller tilbage, hvor
de kom fra!
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Modsatte side: Tagdrivhuset på Gorlizerstrasse
39 var tænkt at skulle indgå i et økologisk kreds¬
løb. 1 dag fungerer det som et almindeligt vand¬
værksvandet drivhus; men frodigt er det.
■ Opposite page. The roof greenhouse in Gor¬
lizerstrasse 39 had been intended to form part of
an ecological cycle. Today it is a normal green¬
house receiving water from the works; but with
plenty of vigorous growth.

I mange byøkologiske projekter tales om

selvforsyning. En undersøgelse af emnet vi¬
ste klart, at grøntsagsdyrkning i de tætte,
gamle bydele af bl.a. forureningsårsager ge¬
nerelt bør frarådes, selv om der selvfølgeligt
er modifikationer med hensyn til omfang,
afgrøde og vækstforhold.

Til gengæld er der perspektiv i kollektive
bynære »satellithaver«. En sådan er f.eks.
startet i Reerslev ved Roskilde som første del
af et større permakultursystem, der skal fun¬
gere sammen med, dvs. i kredsløb med, et
område på Vesterbro.

Under friarealforbedring blev behandlet
bl.a. plantevalg på baggrund af en økolo¬
gisk vurdering.

Mange landskabsarkitekter burde måske
overveje en ekstra gang, hvorvidt planteval¬
get, herunder plantematerialet, i det enkelte
projekt i detaljer er tilpasset lokaliteten.

Udover de indlysende fordele som mini¬
mering af vanding, sygdoms- og skadedyrs¬
bekæmpelse samt optimering af frodighed
og mangfoldighed er byens fauna afhængig
af plantevalget.

Har vi tænkt nok på faunaen? Næppe.
Hvordan befinder vi os eksempelvis ved at
fremme fuglebestanden i byen, når en af
konsekvenserne kan blive, at tilkomne rov¬

fugle måske bliver sidste generation i den
fuglefamilie, fordi æggene pga. tungmetal-
accumulering bliver sterile?

Længere nede i fødekæden er problemer¬
ne knapt så iøjnefaldende, så den ændrede

Herover: Høns og kaniner omsætter det grønne
have- og køkkenaffald. Gødning ti! dyrknings-
lodden, grøntsager, æg og kød til køkkenet. Det
grønne affald retur igen osv. Med lidt vilje og må¬
ske vejledning kan dette stofkredsløb fint fun¬
gere og samtidig være et spændende tilskud til
boligbebyggelsens friarealer. (Fuglsangparken,
Farum).
■ Above. Chickens and rabbits eat the green

garden and kitchen waste. Manure for the cul¬
tivation lot, vegetables, eggs and meat for the
kitchen table. The green waste is returned again,
etc. With a certain amount of will and perhaps
guidance this metabolism works very well, white
providing an exciting supplement to the open
areas of the housing complex. (Fuglsangsparken,
Farum).

Herunder: Beboere fra Vesterbro i København i
gang i »satellithaven« i Reerslev ved Roskilde.
Haven er første del af et større permakultur-
anlæg. Anlægget er under opbygning som led i
den byøkologiske indsats, der på Halmtorvet 14
sker iforlængelse af Vesterbro Beboeraktions ar¬

bejde. Man høster ikke kun erfaringen, men også
grøntsager i rigelige mængder.
■ BeJow. Residentsfrom Vesterbro, Copenhagen,
working in the ((satellite garden« at Reerslev near
Roskilde. This garden is the first part of a major
perma-culture system. The system is being laid
out as part of the urban ecology efforts that are

being made at Halmtorvet 14 as an extension
of the work of the Vesterbro Residents« Action
Group. Not only experience is gained - there is
also an ample supply of vegetables.

holdning til pleje af græs og træagtig vegeta¬
tion mod et større præg af natur må derfor
trods alt fortsat hilses velkommen. Her kan
stiftes bekendskab med planter og insekter,
hvis eksistens mange byboere måske knapt
nok kendte til.

Seminarrækken afdækkede i vidt om¬

fang, hvor landskabsarkitekten kan sætte
ind i byøkologisammenhæng. Der er store
udfordringer; men samtidigt mangler der
megen viden om årsagssammenhænge, me¬
toder og konsekvenser af indgreb.

Byøkologiske initiativer
Byøkologiske initiativer er der mange af,
både beboere og planlæggere viser flaget;
men de fleste danske tiltag er endnu i plan¬
lægningsfasen.

Jeg tror, at beboerne i de få gennemførte
byøkologiske projekter, f.eks. glastilbygnin¬
gerne i Baggesensgade i København, har fået
mere publicity, end de bryder sig om.

Det bliver rart, når projekter som f.eks.
det omfattende projekt Grøn By i Slagelse
nu snart bliver til mere end tre vindmøller.
Gode eksempler har stor virkning, når der
skal bevilges penge hos de offentlige myn¬

digheder.
I Tyskland er man efter sigende nået me¬

get længere med byøkologien. En studietur
i juni 1989 til Berlin bekræftede dette.

Turen bekræftede i øvrigt også, at den me¬

get omtalte postmodernisme fint kan være
baseret på byøkologisk fornuft.

Man skal imidlertid ikke forledes til at

tro, at tingene er så ligetil og projekterne så
omfattende, som man kan læse sig til. Såvel
naturens processer som den nye teknik på
området er ofte uhyre kompliceret, og også
i Berlin er begyndelsen svær.

Et par eksempler:
Det meget omtalte drivhus på taget af

et beboelseshus i Berlins saneringskvarter
Kreuzberg (Gorlitzer Strasse 39) var tænkt at
skulle indgå i et vandrensnings- og selvfor-
syningskredsløb. Det er endt som et almin¬
deligt vandværksvandet drivhus med en

dyrkningscontainer til hver beboer. Og det
var ikke ligefrem afgrøder til livets opret¬
holdelse, der prægede det i øvrigt frodige
drivhus. Det havde været for vanskeligt at
styre næringsbalancen ved genanvendelse af
vand, både ved plantedyrkningen og det nu

opgivne fiskeopdræt.
I en stor karré i Siidliche Friedrichstadt

(Bernburger Strasse-Dessauer Strasse) var

planlagt et smukt formet rodzoneanlæg til
rensning af bebyggelsens spildevand.

Resultatet var blevet et trekantet bassin
med tværgående bassinafsnit og fine blå
broer. Det fungerede for rensning af gråt
spildevand og var for så vidt vellykket. Der
var kun minimale lugtgener, og plantevæk-
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sten var frodig, (tagrør, sivarter, dueurt,
fredløs osv.).

Der er tale om et forsøgsprojekt. Rens¬
ningsprocessen havde imidlertid vist sig så
kompliceret, at den planlagte udvidelse til
rensning af også sort spildevand, dvs. toilet¬
vand, var blevet opgivet.

Sammenholdt med sliddet i de resterende

friarealer, synes jeg, anlægget klart demon¬
strerede, at den form for vandrensning ikke
er en acceptabel arealanvendelse i den tætte
bys begrænsede friarealer, heller ikke selv
om den pædagogiske effekt ved at kunne
iagttage rensningen af eget spildevand med¬
regnes.

Til gengæld var der andre steder fine ek¬
sempler på anvendelse af regnvand. F.eks.
kan nævnes grøfter og lavninger i græsset,
hvor vandet kunne opsamles/nedsive, både
i mindre, bolignære friarealer og i parker.
Terrænformerne og den anderledes plante¬
vækst gjorde, at indslaget blev attraktivt
også i tørre perioder.

Grønt i den indre by i form af hjælp-tiU
selvhjælp-gårdfprnyelser og i form af en stor
indsats for flere planter på mure og facader,
var synlige og positive byøkologiske tiltag.
Ideen var dog til tider lige ved at overskygge
resultatet: Faglig, især teknisk, bistand til
selvhjælpprojekterne, synes at være nødven¬
dig, hvis projekterne skal kunne tåle tidens
tand.

Men trods alt: Byøkologien gærer i Berlin
og i andre europæiske storbyer, og den gæ¬
rer i København og i mange danske provins¬
byer.

Nye ideer afprøves og var måske ikke så
utopiske, som først antaget. Eksempelvis
fandt jeg til min forundring et græstag på
en ældre byejendom i Berlin ganske accep¬
tabelt!

Byøkologi som fællesnævner
Det er vigtigt for sagen, at beboerinitiati¬
ver støttes. Uden brugernes motivation for
medvirken, dur det ikke. Også de politiske
beslutningstagere og de implicerede fag¬
grupper bør støttes i at tage sagen alvor¬
ligt.

For begge parter er det imidlertid vigtigt at
pointere, at det ikke skal dreje sig om byøko¬
logi fremfor bybygning, byfornyelse, form¬
givning, sociale forhold osv.

Tværtimod.

Jeg mener, at byøkologien bør være/blive
fællesnævneren for al indsats i bysammen-
hæng: Inden for rammerne af enhver lille
eller stor opgave og uanset skala, må man

spørge sig selv: Er projektet økologisk så
godt, som det overhovedet kan blive?

Et af den omtalte seminarrækkes indlæg
omhandlede netop denne problemstilling.
Det mundede ud i et forslag til en checkliste,

der kan indgå i en byøkologisk konsekvens¬
analyse.

Checklisten har udgangspunkt i et mål om
at etablere lukkede fremfor åbne økosyste¬
mer og om at undlade påvirkning af natur og

landskab, hvor det er muligt.
De steder, hvor man med byggeri o.l. ikke

kan undgå at påvirke eksisterende natur og
landskab i negativ retning, f.eks. ved at fjer¬
ne et levende hegn, må man sørge for »er¬

statning«, dvs. i dette tilfælde f.eks. plante
et nyt og dobbelt så langt levende hegn.3

Checklisten gengives som inspiration til
videreudvikling af et eget værktøj til så¬
danne byøkologiske konsekvensanalyser:

VURDERINGSOBJEKT ØKOLOGISK MÅLSÆTNING

Eksisterende naturgrundlag
(terræn og beplantning)

Minimering afændringer, fornuftigt ressourceforbrug,
bevaring afnaturlig afstrømning, identitet, autencitet,
flora, fauna, kultur- og naturhistorisk værdi.

Arealanvendelse Flersidig udnyttelse/opfyldelse afflere behov på samme
areal (integration affunktioner).

Udformning
fa/bl.a. bygninger)

Økologiske værdier (levesteder, energihensyn).

Belægninger Nedsivning fremfor afstrømning.

Materialevalg Lav miljøbelastning (f.eks. ikke-trykimprægneret træ).

Vindforhold Læ.

Vand Udnyttelse afafstrømmet vand, minimale krav til
nødvendig vanding af beplantninger, behandling af
spildevand.

Gødning Balance mellem jordbund og plantearter, anvendelse af
kompost.

Barjord Stillingtagen til ukrudt, dækafgrøde og flis.

Dyre- og planteliv Vurdering afpåvirkninger og muligheder.
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Modsalte side og herunder: Rodzoneanlæg lil lo¬
kal spildevandsrensning er i brug mange steder,
også i Danmark; men i tætte bykvarterer optager
det meget plads i de sparsomme friarealer. (Des-
sauer Strasse, Bernburger Strasse, Berlin).
■ Opposite page and below. Root-zone systems
for local waste water cleaning are in use many
places, also in Denmark; but in dense urban areas
it does, of course, taken up a lot of space on the
scarce open areas. (Dessauer Strasse, Bernburger
Strasse, Berlin).

Genbrug afmaterialer er også byøkologi. Her en
støttemur af mursten fra nedrivningen. For at
sikre udskridning er stenene placeret i »netkas¬
ser«.

■ Re-using materials is also urban ecolocy. Here
is a supporting wall made ofbricksfrom demoli¬
tion. To protect against skidding, the bricks are

placed in «netted crates«.

Når parkens græsplæne udvikles til en blom¬
stereng er det også byøkologi. De 22 tids- og

brændstofkrævende klipninger bliver til 1-2 af-
slåninger med afrivning. Materialet komposte¬
res i beplantningerne. Der bliver blomster at
plukke af og mange insekter at se på (Folkepar¬
ken, Lyngby).
■ When the lawn of the park is developed into a

flower meadow, it is also an expression of urban
ecology. 22 time- and fuel-consuming cuttings
are turned into 1-2 cuttings with subsequent
raking. The material is turned into compost in
the plantations. This gives flowers to pick from
and many insects to be watched (Folkeparken,
Lyngby).

Af og til spørger man sig selv, om byøko¬
logien vil udvikle sig i retning af en roman¬
tisk virkelighedsflugt, hvor den grå og for¬
urenende by ender som tom idyl. Det er det
ene yderpunkt.

Det andet yderpunkt ligger i visionen om

byøkologien som begyndelsen til en virkelig
byfornyelse skabt på forståelsen af brede
økologiske sammenhænge.

I 1985, før betegnelsen city ecology duk¬
kede op, skrev Anne Whinston Spirn sit be¬
tydelige værk »The Granite Garden6« om

byen som del af de økologiske processers
helhed.

Efter sine årelange fordybelser i de kom¬
plicerede problemstillinger, som byøkolo¬
gien omfatter, konkluderede hun med et
spørgsmål til byernes fremtid: Vil vi have
inferno og mareridt, eller vil have byer, hvor
problemerne er løst, sådan som mennesket
indtil nu altid har formået at omforme sine

omgivelser under hensyn til overlevelse?
Byøkologi er et modeord, men det beskri¬

ver en alvor, hvis konsekvenser for vores byer
rækker langt ind i fremtiden.

Karen Attwell, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Inst, for Have og Landskab.

En stabel sammentømret brænde, der får lov at
rådne, hvor det blev fældet, er også byøkologi.
Der kan man efterhånden iagttagefugle og insek¬
ter, der netop ynder et sådant levested.
■ A stack ofjoined burning wood, allowed to de¬
compose where it was felled - that is also urban
ecology. Gradually, there will be birds and insects
to be seen, since they favour this type of habitat.

Den fladvandede sø opsamler afstrømmet regn-
" vandfra de omkringliggende boligområder. Ud¬
over at berigefriarealet med et rigtfugle- og dyre¬
liv bevirker den naturlige renseeffekt, at over-
løbsvandet har en forbedret kvalitet. Det er

vigtigt, for vandet skal via endnu en sø ud i Elle¬
bækken. (Hastrup Vest ved Køge).

Noter

1. Byøkologi - et aspekt af bybygning og byfor¬
nyelse: Annelise Bramsnæs. Landskab 6/1987
s. 108-109.

2. Før den sidste fugl er fløjet. Byøkologi.
Indlæg fra en seminarrække. KVL's Inst, for
Have og Landskab, maj 1988.

3. Byggeri og økologi - økologiske hensyn i by¬
planlægning, B.U.R. 1988.

4. Byggeri og økologi - begreber og forslag. Ek¬
sempelsamling. B.U.R. 1988.

5. Flaiiser mit grunem Pelz. Gernat Minke og

Gottfried Witter (se Landskab 3/87).
6. Se Landskab 4/86.

■ The flat-watered lake collects the rain water
that flows from surrounding housing areas. It
enriches the open area with a host of birds and
other animals, and it also has a natural purifying
effect which improves the quality of the overflow
water. This is important, because the water must

go via one more lake out into the Ellebækken
brook. (Hastrup Vest near Køge).
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Parkdag i Lyngby-Tårbæk kommune
AfAnnemarie Lund

Onsdag 21. juni 89 uddelte DL foreningen af
Danske Landskabsarkitekter sin parkpris til
Lyngby-Tårbæk kommune. Ca. 80 personer

deltog i arrangementet, der foruden pris¬
overrækkelsen også indeholdt 3 foredrag
med forskellig »vinkel« på parkpolitik.

DL's parkpris uddeltes derved for bare
anden gang, første prismodtager var Odense
kommune i 84.

Parkprisen er i øvrigt ikke alene forbe¬
holdt kommuner, men kan også tildeles en¬

keltpersoner, institutioner m.m.

Efter borgmester Kai Aage Ørnskovs vel¬
komst begrundede DL's formand Jørgen
Nielsen parkprisuddelingen. Han sagde
bl.a.:

»Når Foreningen af Danske Landskabsar¬
kitekter ønsker at tildele kommunen park¬
prisen i 1989, er man klar over, at smukke,
indholdsrige naturområder, parker og haver
er et resultat af stedets natur og historie, men

også af fremsynede politikeres og dygtige
landskabsarkitekters indsats ved planlæg¬
ningen af 1930', 40' og 50'ernes parker og
I960' og 70'ernes byhaver og træplantnin¬
ger.

Forvaltningen af kommunens naturområ¬
der, parker, haver og træplantninger finder
sted på flere forskellige felter:

1. Man genskaber, beskytter og plejer den
, kulturelt værdifulde gamle havekunst og

den natur, der tilsammen skaber de grøn¬
ne hovedtræk.

2. Man forbereder og giver nyt økologisk
afbalanceret liv til parker, som tiden er
løbet fra, og som har været udsat for slid,
uden at se bort fra deres oprindelige kva¬
litet. Det gøres f.eks. i projektet »gør par¬
kerne til naturhaver«.

3. Man fastholder ideen om byens grønne
områder som aktive dyrkningsområder
ved anlæggelse af nye kolonihaver.

4. Man tilfører byens uderum ny landskabs¬
arkitektur, der smukt tilpasser sig byen
og de gamle kulturværdier, samtidig med
at den giver signaler om moderne tid.

Det, der gør indsatsen i Lyngby-Taarbæk
kommune til noget særligt, er, at den bygger
på velovervejede tanker om indbyggernes
forskelligartede ønsker, både de kendte og
de ukendte.

Indvielse afhavebænken, i midten miljøminister
Lone Dybkjær, th. borgmester Kai Aage Ørn¬
skov, tv. DL's formand Jørgen Nielsen.
■ Inauguration of the garden bench. In the
middle, environmental secretary Lone Dybkjær;
right, mayor Kai Aage Ørnskov; left, DL chair¬
man Jørgen Nielsen.

Landskabsarkitekturens materialer er

jord, vand og planter, og arbejdsfeltet er

landskabet, såvel det åbne som det i byen.
Havekunst og landskabsarkitektur drejer sig
imidlertid også om kulturelle, næsten ek¬
sistentielle spørgsmål om natur, historie,
kulturhistorie og menneskelig identitet.

Forvaltningen af det grønne klares derfor
ikke kun ved faglig korrekt indsats, men må
også søges i forståelsen af sammenhængen
mellem fortid og nutid og i forskellige må¬
der at opfatte sine omgivelser på - og så at
handle derefter. I Lyngby-Taarbæk kommu¬
ne har man ved restaureringer og nyanlæg
fået fortid og nutid til at snakke sammen, og
har opnået store resultater ved at satse på et
natursyn, der henholdsvis bygger på vores

lyst til at se det maleriske, forvildede, natur¬
givne, såvel som det smukke ved det vel-
dyrkede, det velholdte, blomsterpragten og
det gartneriske korrekte. Ved at forfølge
denne tvedeling i indsatsen, ved netop ikke
at blande disse to modstridende synspunk¬
ter sammen, vil man opnå, at blomsteren¬
gene og det høje græs ikke opfattes som

stadsgartnerens manglende indsats, og at de
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Holger Bloms parkprogram.
■ Holger Blom«s park programme.

farvestrålende blomsterbede og de klippede
træer ikke føles som angreb på eller utidig
frisering af naturen.«

Derefter overraktes parkprisen - i form
af en af Ida Varming udarbejdet akvarel af
Blomsterhaven samt en parkbænk med in¬
skription - til Lyngby-Taarbæk af miljømi¬
nister Lone Dybkjær. LD lagde i sin tale
vægt på, at kommunens parkpolitiske ini¬
tiativer henimod naturhaver, sprøjteafvæn¬
ning m.m. er i god overensstemmelse med
den overordnede miljøpolitik. LD fandt det
især vigtigt at få afklaret, hvad der var af
realiteter bag ordet byøkologi. Desuden
mente LD, at naturoplevelse har stor betyd¬
ning for menneskers følelse af livskvalitet.

I sin takketale fremhævede borgmester
Kai Aage Ørnskov, at han fandt ideen med
at omlægge dele af parkerne til naturhaver
vigtig. »Forsøgene er ganske vist noget ugle¬
sete af borgerne lige nu, men man må en

gang imellem vove det ene øje for at få af¬
klaret, hvad der dur, og hvad der ikke dur«.

Herefter åbnedes en udstilling af og om

parkafdelingen, efterfulgt af eskursioner og

foredrag.

Dagen gav også mulighedfor 4 delekskursioner: de grønne hovedtræk, kolonihaver, byens rum og fremvisning af nalurhaveforsøgene i parkerne. Her
Folkeparken, hvor græsset er langt ud imod de våde strøg, men klippet langs stien.
■ The day also offered a possibility ofgoing on 4 excursions, covering the green main features, allotment gardens, the spaces of the city, and presenta¬
tion of natural garden experiments in the parks. Here is Folkeparken, in which the grass is tall facing the wet stretches, but trimmed along the path.
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1., 2., 3.+ 4. Fra museumsparken Insel Hombroich. Øen Hombroich plejes, så det ser ud som om, den ingen pleje får, det naturlige er kunstigt anlagt.
Hver eneste kvadratmeter har fået sit villede udtryk.
■ I., 2., 3. + 4. From the museum park Inset Hombroich. The Istand of Hombroich is tended to look as if it is not tended at all; the natural is all arti¬
ficially constructed. Each square metre has its own deliberately created expression.

Værdien af basale oplevelser
Redaktør Søren Ryge Pedersen fremhævede
i sit foredrag, at det nok er en illusion, en
drøm at tro, at vore parkvæsener tjener som
forbilleder for udformningen af de private
haver.

Men parkvæsenet kan dog nok videregive
holdninger, vise natur eller det, der ligner, og
illustrere hvordan jord kan bruges.

SRP betonede, at parkerne og haverne er
til for vores og ikke deres egen skyld.

Ud fra erfaringer med seertal og TV fandt
SRP, at parkernes største ærinde er at bi¬
bringe os basale naturoplevelser, såsom at
se dyr, fugle, insekter, vilde planter og der¬
udover tillige give os oplevelser af gartnere,
der arbejder med jord og planter, dvs. graver,

river, klipper m.m.
Thorbjorn Andersson i Blomsterhaven.
■ Thorbjørn Andersson in the Flower Gardens.

Stockholmsstilen og Holger Bloms
parkprogram
Thorbjorn Andersson, redaktør af det sven¬
ske tidsskrift Utblick Landskap, fortalte i
sit indlæg om Stoclcholmsstilen, et samle¬
begreb for 40'ernes og 50'ernes udformning
af parker i Stockholm. TA gennemgik ho¬
vedindholdet af Holger Bloms parkpro¬
gram, et program som i og for sig også kan
passe på Lyngby-Taarbæk. Parkprogrammet
sammenfatter på en bemærkelsesværdig en¬
kel måde og med meget få ord et stort idé¬
kompleks: Parken kan strukturere, lette og

berige bymassen, parken giver rum til re¬
kreation, kan være samlingssted, parken be¬
varer eller nyskaber naturområder og kul¬
turlandskaber eller bliver ny monumenter.
Herunder hører også oplevelsen af skønhed,
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Bernhard Korte i Blomsterhaven.
■ Bernhard Korte in the Flower Gardens.

som det pointeredes i det efterfølgende fore¬
drag.

I de viste eksempler fra Stockholm beto¬
nedes især Erik Glemmes indsats.

Naturoplevelse og kunstnerisk oplevelse
I dagens afsluttende indlæg berettede Dr.
Bernhard Korte, Diisseldorf, om tankerne
bag udformningen af det 17 ha store land¬
skab ved Kunstmuseet lnsel Hombroich,
hvor han har været landskabsarkitekt.

Naturoplevelsen skal være en parallel til
den kunstneriske oplevelse. Også Bernard
Korte betonede med et vist sværmerisk til¬
snit værdien-af basale - eller som han kaldte
det eksistentielle naturoplevelser, men frem¬
hævede dernæst vigtigheden af, at oplevel¬
sen forberedes, forfines og arrangeres. Gen¬

nem udsøgt jmukke billeder fra flodland¬
skabet omkring museet viste han eksempler
på strukturer, sammenstillinger beredt og
lagt frem for publikum.

Orden i æstetikken og naturhaver
Parkdagsarrangementet med foredrag og
ekskursioner belyste emnet parkpolitik på
en fin og frisk måde. Det er dog nu endnu
mere min overbevisning, at der ikke skal
slækkes på det gamle bud om »orden i æste¬
tikken«, når man stedvis indfører natur-
haveideen i parkerne.

Og efterfølgende kunne jeg godt tænke
mig en redegørelse, som skal vise, om der
reelt er noget »økologisk« i de valgte drifts-
omlægninger, - og hvad det så konkret er for
noget. AL
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The capacity for self-transformation,
p. 97
By Torben Schønherr
»The common people believed that these
subterranean creatures were the fallen an¬

gels, those who had been cast out of Heaven.
Their names were from the places into which
they fell, e.g. the mountain people should
they have fallen into mountainous areas, or
the alder people if they had fallen into an
alder bog, etc.«
The County Upper Secondary School in
Hadsten. Built 1985:
External hillock:
Motif: The hillock, the Danish national
soul.
Concrete stars:

Motif: The quaking human.
Gardens (reflections):
Motif: The Universe and the Myth

Horses and riding in a near-urban
landscape, p. 102
By Marie-Anne Ballmes Weber
The Hjortespring wedge is one of the green

wedges which the Finger Plan of 1947 de¬
signated as a landscape area intended to
cover the needs of the growing urban popu¬
lation for open areas where they can pursue
their leisure activities. Urban growth since
then has been vehement, however, and the
wishes as regards the use of the area numer¬
ous. The wedge has narrowed and no longer
forms a coherent stretch of landscape. The
chance of experiencing open land as op¬
posed to urban areas is dwindling.

In the Hjortespring wedge quite a number
of horses are stabled. However, no riding
paths have been laid out, and riding on the
public paths is prohibited.

An attempt should be made to bring back
the Hjortespring wedge to what it was origi¬
nally intended for: a landscape wedge, con¬

necting the open land with urban areas and
thus providing easy access for the urban
population to experience nature and land¬
scape.
This can be done, i.a., by:
- purchasing land that separates the differ¬

ent parts of the wedge out of public funds.
- emphasizing and basing further work on

existing valuable landscape features and
plantation elements.

- choosing a tree variety, such as poplar,
which would lend character to the entire

wedge.
- providing connections in the wedge in the

form of riding, walking and cycling paths,
as well as connecting it with the riding
path network in Hareskoven.

- making the landscape come alive and
preserving it by means of riding horses.

The horses could then be moved from fold to

fold, after they have done their »lawn-
mowing«.

Nuancing bush plantations, p. 107
By Marianne Rimer, Bæk Hansen,
Lene Madsen and Lisbet Østrup
Bush plantations can present a varied ap¬
pearance and have many different uses. Be¬
cause of their scale they are able to divide
open areas into easily perceived spaces and
to form a beautiful framework for a visit. If
their layout is carefully designed and they are
well preserved, bush plantations may have a

long life. Many bushes are very attractive
when in blossom and vary with the season,
which makes open areas exciting and ful¬
filling.

As mentioned, it is commonly believed
that bush plantations only have short lives.
Compared with tree plantations they are
considered to be of a secondary nature, only
suitable for temporary underplanting. How¬
ever, our records demonstrate that bush
plantations can be 50 years old and still be
beautiful and viable.

Basing your work on urban ecology,
p. Ill
By Karen Attwell
In the spring of 1989 a series of seminars was
held with the purpose of defining and de¬
scribing the urban ecology issues that relate
to the work of landscape architects. What is
the force of the profession in terms of urban
ecology and what should it be?

As was to be expected, discussions cen¬

tered on the two main groups: resource econ¬
omy and open area improvement.

Among the issues discussed under re¬
source economy was rainwater, seen as a
usable resource. The conclusion was that

there are sound perspectives in maintaining
as much rainwater as possible where it falls,
instead of using water from far-away water
works. There are also sound perspectives in
using the purest rain water as an element in
enriching our open areas.

Experience with turning household waste
and garden/park waste into compost was
discussed on the basis of ongoing projects
and supplemented with visionary ideas
about form and function.

Many urban ecology projects talk about
self-sufficiency. A survey of the issue showed
clearly that the growing of vegetables in the
dense, old quarters of the city is generally not
advisable because of the risk of pollution,
among other things.

On the other hand, there seems to be a

good perspective in establishing collective,

near-urban »satellite gardens«. One such
garden has been started in Reerslev near Ros¬
kilde as the first part of a major perma-
culture system which will interact with - i.e.
form a cycle with - an area in the Vesterbro
quarter.

The series of seminars held very much
helped to clarify where the landscape archi¬
tect can play an active part in an urban ecol¬
ogy context. Great challenges lie ahead, but
at the same time much more knowledge is re¬

quired about cause/effect relations, methods
and the consequences of possible actions to
be taken.

A park day in Lyngby-Tårbæk
municipality, p. 116
By Annemarie Lund
Wednesday, 21st June 1989, DL - the as¬
sociation of Danish landscape architects -

gave its park award to the municipality of
Lyngby-Tårbæk. Some 80 persons took part
in the arrangement, which in addition to
the presentation of the award also offered
3 lectures, giving different »angles« to park
policies.

It is only the second time that the DL park
award has been given.
The first award was given to the municipality
of Odense in 1984.

The chairman of DL, Jørgen Nielsen, said
that the park award was given for a number
of reasons. One is that the municipality of
Lyngby-Tårbæk has brought the past and
the present on »speaking terms« when
restoring facilities or making new ones. They
have achieved impressive results by using a
perception of nature which is based on our

desire to see the picturesque, the wild, the
nature-given as well as the beauty of the well-
groomed, the well-kept, the splendour of the
flowers and the - from a gardening perspec¬
tive - correctness. By pursuing this division
of their efforts into two, by not mixing these
two conflicting viewpoints, they aim at
reaching a situation in which the flower
meadows and the tall grass are not seen as a

failure on the part of the city gardener's
department, and in which the colourful
flower-beds and the trimmed trees are not

considered to be an attack on or untimely
»styling« of nature.

The park award was then presented to
Lyngby-Tårbæk by environmental secretary
Lone Dybkjær. LD pointed out that the
park policy initiatives of the municipality
towards natural gardens, non-spraying, etc.,
tally well with the overall environmental
policy. LD found it particularly important
to have some clarification of what realities
there are behind the word urban ecology.

Tim Davies
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»At bo i fællesskab« er en sammenfatning af erfarin¬
ger fra bofællesskaber og kollektiver. Uden romantik
fremlægges hvordan de praktiske og medmenneske¬
lige forhold kan formes og udvikles i bofællesskaber.

Anne-Dorte Navne

AT BO I FÆLLESSKAB

Fra Ole Bidstrups anmel¬
delse i Information:

»Bogen er sober, nøgtern
og velskrevet...«

»Undersøgelsen får en ek¬
stra dimension ved at be¬

lyse mulighederne for at
integrere fysisk handicap¬

pede i fællesskabet...«

»...slutter med et afsnit
om visionerne om et mere

åbent samfund og per¬
spektiverne ved bofælles¬
skaber i et samfund med
større arbejdsfrihed...«

ARKITEKTENS FORLAG

88 sider, illustreret, for¬
mat 14,1x21 cm. Pris
98,- kr. incl. moms.

Fås i boghandelen.

Den er blevet til på basis af en bred undersøgelse
udført i 1982-83, hvor også medvirkede arkitekt
Rune U. Madsen, antropolog Gitte Johansen og
psykolog Ivor Ambrose. Denne baggrundsunder-
søgelse er siden viderebearbejdet og fulgt op af nye
interviews i kollektiver og bofællesskaber.
Bogen giver arkitekter et værdifuldt indblik i sociale
strukturer, deres udvikling og virkemåde - en nød¬
vendig viden, hvis man skal planlægge bofælles¬
skaber.

ARKITEKTENS FORLAG
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Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

KURSUSINSTITUTIONEN KOLDKÆRGARD LANDBOSKOLE

Kursus Ha-39: EDB for landskabsarkitekter

Kursusinstitutionen Koldkærgård Landboskole, den 11.-15. september 1989

Formål: Kurset har til formål at gennemgå muligheder for, og give eksempler på, anvendelse af EDB
og forskellige informationssystemer i forbindelse med opgaver indenfor have- og landskabsplanlæg¬
ning, herunder anvendelse af og øvelser med forskellige tegneprogrammer som »Gable« og »Auto¬
Cad« samt diverse standardprogrammer.

Deltagere: Kurset er for rådgivere og undervisere inden for landskabs- og haveplanlægning.

PROGRAM:

Mandag den 11. september
Kl. 12.00 Ankomst. Indkvartering. Frokost.
Kl. 13.00

1. STYRESYSTEMER TIL PC'ER
Herunder DOS og DOS-kommandoer.
Landskabsarkitekt Henrik Holmer,
København.

Tirsdag den t2. september
Kl. 8.30

2. ADMINISTRATIVE SYSTEMER

a) Tekstbehandling.
Landskabsarkitekt Henrik Holmer.

b) Regneark og grafik.
Landskabsarkitekt Henrik Holmer.

Kl. 13.30

c) Databaseprogrammer.
Landskabsarkitekt Henrik Holmer. ,

Kl. 15.30

d) Time-sagsstyring.
Arkitekt Michael Hartmann, De Prak¬
tiserende arkitekters Råd, København.

Aften Introduktion til PC-Cad programmer.

Onsdag den 13. september
Kl. 8.30

3. PRÆSENTATION OG ØVELSF:R MED
PC-CAD PROGRAMMER.
a) CAD til landskabsopgaver (work¬

stations). GMS - Grand Modelling
Systems.
Arkitekt Per Kortegaard, Arkitekt¬
skolen, Århus.

Kl. 13.30

b) Tre-dimensionelle modelleringssystemer
på PC-niveau.
Arkitekt Uffe Lentz, Arkitektskolen,
Århus.

Kl. 15.30
4. BESØG HOS ARKITEKTGRUPPEN

A/S, ÅRHUS.
Arkitekt Eigil Nyboe.

Torsdag den 14. september
Kl. 8.30

5. DIGITAL-GRUNDKORT
- hvad er det, og hvad kan det bruges til?
Tegnestueleder Leo Pointing, Korttegne¬
stuen, Odense kommune.

Kl. 10.30
6. ANVENDELSE AF EDB I KOMMU¬

NALE FRIAREALFORVALTNINGER
Kl. 13.30

7. GEOGRAFISKE INFORMATIONS¬
SYSTEMER

a) Arealdatabaser.
Daglig leder Thomas Borup Svendsen,
Arealdatakontoret, Vejle.

Kl. 15.30

b) Geografiske relaterede arealdatabaser
eks. til Arealdatakontoret, Matrikel¬
direktoratet m.fl.
Hortonom Hans Skov Petersen, Institut
for Land- og byplanlægning, Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Fredag den 15. september
Kl. 8.30

8. MULIGHEDER FOR AT ANVENDE
SATELLITBILLEDER (REMOTE SEN¬
SING) I LANDSKABSPLANLÆGNING
Hortonom Hans Skov Petersen, Institut
for Land- og byplanlægning, Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Kl. 11.30 Kursusvurdering og afslutning.
Kl. 12.00 Frokost. Afrejse.

Kursusleder: Landskabsarkitekt Henrik Holmer,
København.

Kursussted: Koldkærgård Landboskole.

Kursusafgift: Kr. 4.000,00.

Tilmelding: Senest den 25. august 1989 til
Kursusinstitutionen Koldkærgård Landboskole,
Udkærsvej 10, 8200 Århus N. ,

DS/R 1136 Brolægning
Dansk Standardiseringsråd har
i maj i år udgivet en ny dansk
standard for belægningers
overflader: »DS/R 1136 Bro¬

lægning«.
DS/R står for »Dansk Stan¬

dard Rekommandation«, og
med rekommandation menes at

den er foreløbig. Efter sæd¬
vanlig praksis skal standarden
ud i tre års praktisk brug før
den efter eventuelle justeringer
anerkendes som en rigtig
Dansk Standard.

Den nye DS/R 1136 kan bru¬
ges i sammenhæng med andre
nye standarder, f.eks. følgende
standarder for betonvarer:

DS 400.4.0, som handler om

prøvningsmetoder for fliser,
belægningssten og kantsten,
DS 400.4.1 om betonfliser, DS
400.4.2 om betonbelægnings-
sten, DS 400.4.3. om kantsten
og DS INF. 40, som kommen¬
terer DS 400-standarderne.
Sidstnævnte indeholder bl.a.
en indholdsfortegnelse til en
varedeklaration på de beton¬
varer, som ikke er omfattet af
DS 400. Det gælder f.eks.
græsarmeringssten, støttemur¬
sten og trappetrinselementer.

Standarden om brolægning
er i »Grønt Miljø 4/89« s.
22-26 grundigt beskrevet og

sammenlignet med tilsvarende
afsnit i LDA's normer.

DS/R 1136, Brolægning, 11 s.,

1989, pris 88 kr + moms, kan
købes hos Dansk Standar¬

diseringsråd, tfi 31 62 32 00.
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DS-Abonnement
Et DS-abonnement kan sam¬

mensættes helt efter behov og
ønsker inden for de forskellige
faggrupper. Det betyder sikker¬
hed for, at man holdes løbende
underrettet om alle ændringer
inden for den eller de grupper,
abonnementet omfatter.

Ny standarder fremsendes
straks efter udgivelsen - og med
hver abonnementsudsendelse
følger »DS-Kundeservice« med
oversigt over samtlige ny
standarder samt orientering
om placering i faggrupperne.
Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, 2900 Hellerup,
postboks 7 A tlf 31 62 32 00.

Stanley's aqua-pæl system
Opbindingspælen er flexibel,
så den følger træets bevægel¬
ser, og sikrer derved, at træet
forankrer sig i jorden og dan¬
ner en kraftig stamme.

Vanding samt gødning gives
direkte igennem opbindings¬

pælen. Der sker ingen for¬
dampning af vandet, og der ef¬
terlades intet vand i overfladen
til ukrudtet.

Ved etableringen monteres
opbindingsremmen med to
selvskærende skruer i for¬
borede huller. Vandingssyste-
met består består af to lukkede

drænrør, der er nemme at for¬
me ved plantningen.

Materialerne er specialhær-

det plast og nylon og kan der¬
for ikke nedbrydes. Systemet er
desuden modstandsdygtigt over
for hærværk.

Nærmere oplysninger:
»Smedegaard«, Sønderby -

4050 Skibby - tlf. 42 32 07 00.

Overdækningssystemet:
Caro-Line Arkade
Arkaden er ligesom Caro-Line
møbelserien tegnet af arkitekt
Kristina Christensen, m.a.a.

Overdækningen består af
færdigstøbte buede tagelemen¬
ter på stålkonstruktion.

De enkelte sektioner der gi¬
ver plads til seks cykler, kan
sammenkobles i forlængelse af
hinanden eller side om side
som arkade.

Det ny overdækningssystem
er egnet til mange formål, i
bymæssige sammenhæng som
både cykeloverdækning og

venteplads/busholdepladsover¬
dækning, såvel som i skoler, in¬

stitutioner, større og mindre
virksomheder, boligbebyggelser
samt jernbane- og bustermi¬
naler.

Farvekort med 16 standard¬
farver til tagelementer fremstil¬
let af fiberarmeret polyester
kan rekvireres.

Bent Søndergaard-Park¬
møbler, Sydvestvej 115-119,
2600 Glostrup, tlf. 42 63 26 99.

Åbningstider:
Tirsdag 9-18
Onsdag
Torsdag

Fagmesse for indretning af
opholds- og legearealer ved

boligområder -

skoler - børneinstitutioner

Entre
Kr. 20,-

9-17
9-16

MESSEARRANGØR

M
BLU
Brancheforeningen

for leverandører til Dørne-

og ungdomsinstitutioner
Postbox 51

DK-2620 Albertslund
Tlf. 42 64 77 09
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Brolæggerpris 1989
Landskabsarkitekt Charlotte

Skibsted, Veksø, modtog i juli
årets brolæggerpris. Med bro¬
læggerprisen følger 25.000 kr.

Charlotte Skibsteds seneste

arbejder er bl.a. brolægnings-
arbejdet omkring den ny DSB-
terminal i Frederikssund. Tid¬

ligere har hun stået for fine
arbejder i Vallensbæk, Wessels
Have og Toldbodgade i Køben¬
havn samt Rådhustorvet i
Frederikssund.

Charlotte Skibsted arbejdet
fortrinsvis i granitmaterialer i
et rumligt samspil med planter
og øvrige omgivelser.

Det er 4. gang, Brolægger-
lauget uddeler årets brolægger¬
pris.

Brolæggerprisen blev indstif¬
tet ved Brolæggerlaugets 100
års jubilæum i 1986 og blev
første gang tildelt landskabs¬
arkitekt Edith Nørgård. I 1987
gik prisen til arkitekt Vilhelm
Wohlert's Tegnestue og i 1988
til Odense kommune.

Prismodtager Charlotte Skibsted
og Brolæggerlaugets oldermand
Søren Rasmussen foran bro¬
lægningen ved trafikterminalen
i Frederikssund.

Rapport från (FLA's
Grand Counsil och kongress
30/5-2/6 1989 i Manilla,
Filippinerna
På det exotiska Hotel Puerto
Azul c:a 5 mil soder om Ma¬
nilla forsiggick den 27-29 maj
årets Grand Counsil, dvs
IFLA's årsmote. Hotellet be¬
står av ett antal hyddliknande
3-våningspaviljonger som
klåttrar i en blant sluttning upp
från havet. Byggnaderna ligger
i en parkanlåggning, samman-
bundna av oerhort branta vå-

gar. Så ger också klimatet en

betryggande såkerhet mot
frosthalka. Parken år planterad
med mångder av exotiska våx-
ter, praktfulla Delonix regia-
tråd ('Flamboyant') blom-
mande i rott, liksom Spatho-
daea campanulata, ett annat
tråd med stora orangegula
klockor. Man finner också

många av våra krukvåxter, bla
kroton, fiolficus och hibiscus.
Anlåggningen år ritad av årets
vård, den filippinske IFLA-
delegaten Ildefonso Santos.
Han driver ett av landets storre

landskaparkitektkontor.
Årets Grand Counsil hade

samlat ett 40-tal delegater. De
nordiska lånderna var val fore-
trådda med delegater från Nor¬
ge, Finland och Sverige, som
åven representerade Danmark.
Normalt sander Sverige-
Norge-Danmark en gemensam
delegat på kongresser utanfor
Europa och denna gång stod
Sverige på tur. Traditionen bju-
der dock att Norge som vård-
land for foljande års kongress
(Bergen 28/8-1/9 1990 ) finns
på plats for att mottaga 1FLA-
flaggan (en sådan finns verk-
ligen!) som ett tecken på sitt
kommande vårdskap. Flaggan
overlåmnades hogtidligen till
Norges delegat Guri Vallevik-
Håbjorg, for dagen iford
folkdråkt från Hardanger!
Mycket exotiskt men enligt
utsago lite varmt i Manillas
tropiska varme.

Forhandlingarna inleddes
med sedvanliga artigheter och
formaliteter, men snart nog
hettade det till når det visade
sig att ASLA (USA) i ett brev
kråvde betydande och omedel-
bara forbåttringar av IFLA's
verksamhet, avseende sekreteri-
atets arbetsformer, den strate-

giska planeringen och ekono-
min. ASLA representerar hålf-
ten (c:a 8000) av IFLA's samt-

liga medlemmar, så de kan ju
såtta kraft bakom orden.

Motet beslot tillsåtta en ar-

betsgrupp som till kongressen i
Bergen 1990 skall redovisa ett

forslag till forbåttringar. Ar-
betsgruppen består av fyra per¬
soner, representerande IFLA's
styrelse (1st Vice-president

Kokayashi, Japan) respektive
IFLA's tre regioner (Ostra: Ian
Oelrichs, Australien; Våstra:
Brian Kobota, USA; Centrala
(Europa & Afrika) Lars Ny-
berg, Sverige).

Arbetsgruppen inledde sitt
arbete redan under motet i Ma¬
nilla och har till samtliga med¬
lemslander sånt ut en forstå
skrivelse som bla anger hur
medlemsforbunden forvåntas

deltaga med synspunkter under
arbetets gång.

En uppmuntrande punkt i
programmet var att IFLA nu

omfattar 50 medlemlånder,
vilket firades med skål i cham¬

pagne. Vidare utdelades under
motet for forstå gången ett
forstapris om $3500, skånkt av

Unesco, iden årliga student-
projekttåvlingen. Vinnare var
en grupp landskapsarkitektstu-
denter från Indonesien.

Under motet antogs inbju-
dan från Danmark att anordna
IFLA's vårldskongress 1999.
Danmark blir det sista av

grundarlånderna att anordna
kongress. Med Norge som
vårdland 1990 och Danmark
1999 blir Norden val repre¬
senterat framover.

Med tanke på vårdet av att
hålla en kongress och Sverige
år sjatte storsta medlems-
forbundet borde LAR over-

våga att anmåla intresse som
vårdland framover. Konkurren-
sen år hård. Turordningen
bandrar melian IFLA's tre regi¬
oner (ostra, centrala, våstra)
och foljande kongressen år
inbokade:

1990 Norge
1991 Colombia
1992 Korea
1993 Nigeria (osåkert)
1994 Mexico
1995 Hongkong
1996 Italien
1997 Argentina
1998 Nya Zealand
1999 Danmark

Kongressen som foljde efter tre
dagars Grand Counsil behand-
lade huvudsakligen land-
skapsplanering i tropiska lån-
der, ett foljdriktigt åmne efter¬
som detta faktiskt var den
forstå IFLA-kongressen i tropi¬
ska trakter. I en inledande

forelåsning beskrev prof Peter
Jacobs, Kanada, konsekvenser
av avverkningen av regn-
skogarna och mojligheterna att
komma till råtta med detta

miljohot. Mr Cain, landskaps-
arkitekt verksam på Hawaii,
beskrev planering och teknik
for vattensnåla losningar.

Bevattning kan utgora ett
problem genom att orsaka inte
bara vattenbrist utan också
urlakning, skred och andra
markskador.

Prof Arno Schmid, Våsttysk-
land, gjorde jåmforelser mel-
Ian olika epoker och kulturer i
hur man uppfattar, anvånder
och utformar yttre miljo. Slut-
satserna rflrde fråmst problem
vid tillåmpandet av vår teknik
och forestållningsvårld i fråm-
mande kulturer. Han redo-
visade också en våsttysk metod
for att motverka skovling av

regnskogar, nåmligen att vågra
anvånda virke från sådana sko-

gar om det inte kan bestyrkas
att avverkningarna skett på
ekologiskt godtagbart vis, dvs i
forstå hand så att återvåxten

tryggats. Dessa restriktioner
har borjat vinna spridning
bland tyska konsulter och
entreprenører. I Våsttyskland
forekommer också forsok att

prioritera byggnadsmaterial
som varit energisnåla och
miljovånliga att framstålla.
Liknande hånsyn bor tagas vid
markutformning. Sålunda år
gråsmattor i tropiska trakter
miljoovånliga eftersom de
kråver mycken godsling och
kemisk bekåmpning for att
hållas i skick.

Dr Tochte'rman från Unesco
holl avslutningsvis ett an-
forande dår han beskrev hur
modern stadsplanering miss-
lyckats med att styra den våld-
samma, okontrollerade till-
våxten i många av vårldens
storstadsområden. Manilla
med sina 8 miljoner invånare
år ett belysande exempel.
For att ståvja dessa problem
kråvs helt andra angreppssått
ån de traditionella tekniska
och estetiska. Dr Tochterman

anade behovet av en ny sorts
»barfotaarkitekter«!

Lars Nybcrg
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

VI BYGGER GRØNT

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___

Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 VI
8680 Ry ved Gudenåen ifen BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

L D A

Wi/
ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

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

GÅRDSANERING

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING AS
ANLÆGSVIRKSOMHED
MØLLESTRÆDE 12
TLF. 02-25 17 90

3400 HILLERØD
GIRO 8 11 82 80

HLA struktur:
Besætning af ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgiv¬
ning på såvel traditionelle projekter samt prissætning og rådgivning i for¬
bindelse med udbud efter funktionsbeskrivelse og omvendt licitation.
Vores arbejdshold er opbygget med specialhold til konkrete opgaver samt
homogent opbyggede hold, der dækker resten af et iøvrigt meget varieret
arbejdsområde.

HLA aktiviteter:
Hovedentreprise for terræn ved nybyggeri, herunder terrænarbejder incl.
byggemodning og afsluttende belægningsarbejder samt plantning.
Hovedentreprise for terræn ved gårdsanering, herunder alle terrænarbejder
incl. rydning, alle installationsarbejder og terrænopbygning.
Anlæg af boldbaner samt øvrige udendørs idrætsfaciliteter.
Vintervedligeholdelse.

medlem al Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 42 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

/AH(oc<)5£)o*tMermesfev

£w(c *)((emanvt VI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT



Havesættet fra Paustian i Nordhavn
Havesættet er fra 1969 er robust og har bevist sin
velegnethed i offentlig regi og i private haver. Bord og
bænke i eet fremtræder som en harmonisk helhed.
Slædefoden gør det nemt at flytte.
Sættet er udført i teaktræ eller trykimprægneret fyrretræ
og varmgalvaniserede rør. Det kan tåle at stå ude hele
året og behøver ingen vedligeholdelse.
Længde 165 cm., højde 70 cm., bredde 170 cm.
Design: Leif Erik Rasmussen,
Kalkbrænderiløbskaj 2,
2100 København 0.
Tlf. 01-18 45 11 Telefax 01-18 45 46 Telex 16 355 PAUSTI

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


