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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 København K.
Program kan kun rekvireres skriftligt eller

ved henvendelse i sekretariatet.
Ekspeditionstid for bilagsmateriale ca. 6
dage.

Offentlig konkurrence om fremtidens
kolonihavehus

Lyngby-Taarbæk kommune, Kolonihave¬
forbundet for Danmark, Kreditforeningen
Danmark og Træbranchens Oplysningsråd
ønsker i forbindelse med haveforeningen
Bredelys' 50 års jubilæum at markere ko¬
lonihavetanken ved at udskrive en offentli¬

ge idé-konkurrence om fremtidens kolo¬
nihavehus.
Konkurrencen har til formål at fremskaf¬

fe ideer - gerne fantasifulde og af høj kvali¬
tet - til udformning af kolonihavehuse, der
kan indpasses i eksisterende eller nye ko¬
lonihaveforeninger.
Konkurrenceprogrammet kan fås ved

henvendelse til landets tømmerhandlere,
Kreditforeningen Danmarks lokalkonto¬
rer eller DAL der er sekretær for konkur¬
rencen.

Indleveringsfrist den 5. september 1988.
Samlet præmiesum 125.000 kr., heraf 1.
præmie på mindst 40.000 kr.

Nyt i gammelt i Tønder
Tønder kommune har udskrevet en offent¬

lig konkurrence om, hvorledes nutidig ar¬
kitektur kan indpasses i historiske miljøer.
Tønder by rummer nogle af Danmarks

mest værdifulde bymiljøer og har et meget
stort antal fredede og bevaringsværdige
huse. Der er tale om et miljø, hvori det er
krævende at bygge moderne, nutidig arki¬
tektur.
Den samlede præmiesum er på kr.

400.000 med en 1. præmie på mindst kr.
75.000.

Indlevering af forslag senest den 15. sep¬
tember 1988.

Offentlig idékonkurrence om nye bydele
i Esbjerg Øst
Esbjerg kommune har udskrevet en offent¬
lig konkurrence, som har til formål at tilve¬
jebringe nye ideer til planlægningen af et
stort byudviklingsområde i Esbjerg Øst.
Den samlede præmiesum er på 500.000

kr. med en 1. præmie på mindst 150.000 kr.
Indlevering af forslag senest den 26. sep¬

tember 1988.

Resultat af Helsingør havnefront
Dommerkomiteen med borgmester Knud
Axelsen som formand vedtog enstemmigt
at fordele præmiesummen på 500.000 kr.
på følgende måde:

1. præmie på 150.000 kr. til arkitekterne
Bo Nørregaard Jensen og Kristiina Kesaa-
ro,København.

2. præmie på 100.000 kr. til arkitekt
MAA Jan de Tusch-Lec, Helsingør.
3. præmie på 75.000 kr. til civilingeniør

Per Thost og arkitekterne MAA Halse,
Thure Nielsen og Rubow, København.

3. præmie på 75.000 kr. til KBI's arki¬
tektafdeling ved chefarkitekt MAA Ebbe
Bjørn Andersen og arkitekt MAA Thor¬
kild Thomsen, København.

4. præmie på 40.000 kr. til arkitekterne
MAA Jens Clemmensen, Søren Borg og
Jarl Heger, København.
Herudover blev 3 forslag indkøbt for

hver 20.000 kr: Ellen Bjarnø og Poul Ras¬
mussen, København; arkitekt MAA Per
Holm, Slangerup, arkitekterne MAA Eva
Maria Christensen, Hans Thorleif Klau¬
sen, Helsingør, Cecilia Nilsson og Kristina
Wendt, København.
Endelig fik et forslag af pensioneret

kæmner Helge Knudsen, Hjørring tildelt
rosende omtale for i tekstform at have

forts. s. A 23

Fagmessen

GaLaBau 88
Nurnberg, Forbundsrepublik Tyskland
8. europæiske fagmesse for have- landskabs

^og sportplads bygning15-17. september 1988
ca 250 udstillere:
Maskiner og udstyr.
Jorddyrkning og jordflytning,
sanering, bearbejdning og tilberedelse,
anlægning og vedligeholdelse af
veje- pladser og grønne områder,
træpleje, vedligeholdelse af kunststof¬
flader o.l.

Bygning og hjælpematerialer.
Gulvbelægninger, substrater - gødning -

plantepleje byggematerialer - fliser -
elementer.

Projektering-bygning.
J^l!?eholdelse.

Såsæd - planter - tilbehør til planter
-træsikring.

Udstyr og indretning.
Have - gårdspladser - parker -
beboelsesanlæg - sports og legepladser.
Systemløsninger.
Tag og facadebeplantninger -
læhegnsbeplantning for syn og lyd - træ
og buskbeplantning.
Tjenesteydelser.

Yderligere
informationer:
DanTrading
Ole Olsens Allé 10

DK-2900 Hellerup
a 01/626937

JBOL
JMBTAI
røSTMESSE
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Vejen før sænkning, mod syd og nord. ■ The road, before lowering, to the south and to
the north.

Broen før sænkning ■ The bridge before lowering.

Fjællebro over Kær Mølleå
Af I. P. Junggreen Have
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I foråret 1979 blev Fortidsmindeforvaltnin¬

gen af Christiansfeld kommune anmodet
om at se på en beskadigelse af rækværket
på den fredede Fjællebro over Kær Mølleå
mellem Aller og Vejstruprød.
En nærmere undersøgelse af granit¬

broen afslørede, at en del af stenplankerne
i tidens løb var skredet ud af deres oprinde¬
lige leje, og at broen ved en uheldig belast¬
ning ville være i fare for at styrte sammen.

I broens sydlige landfæste var funda¬
mentstenene skredet 30 cm ud, og nogle af
de store svære granitplanker havde kun et
vederlag på 2-3 cm.
Brodækket havde forskubbet sig, så der

var opstået brede revner, som man havde
forsøgt at reparere med sten, flisestumper
og grus. Pikstensbelægningen, som broen
oprindeligt havde været befæstet med, var
helt-ødelagt af reparationer og grus. Det er
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Brodækket nummereret, overside.
■ Numbering of the bridge deck, top.

Broens søndre landfæste under opmåling.
■ The southern bridge anchor under measuring.

Nordlige og sydlige landfæster, opmåling okt. 1979. Mål 1:60.
■ Northern and southern bridge anchors, survey Oct. 1979. Scale 1:60.

Midterpille set fra syd og nord, opmåling okt. 1979. Mål 1:60.
■ Center pillar seen from south and north, survey Oct. 1979. Scale 1:60.

også en hård belastning for en bro, der var
lavet til hestekøretøjer, når mælketank¬
vogne og store landbrugsmaskiner kører
hen over den.
Christiansfeld kommune stillede sig

overordentligt velvillig over for tanken om
en forsvarlig restaurering.
Broen blev nu grundigt gennemgået, fo¬

tograferet og opmålt i detaljer. Det var
herved nødvendigt at skille broen ad, hvis
en restaurering skulle foretages, idet broen

viste sig at være langt nærmere en sammen¬

styrtning, end det umiddelbart kunne ses.
Alle stenene blev herefter tegnet og num¬
mereret, og i oktober -1979 blev arbejdet
med nedtagningen påbegyndt.
Inden arbejdet startede, var Frednings¬

styrelsen anmodet om tilladelse til at sænke
granitbroen, så den igen kunne få vand un¬
der sig. Hedeselskabet havde nemlig for
mange år siden gennemført en sænkning af
åløbet med ca. 1,0 m, hvorved broen tør¬

lagdes. Der blev så umiddelbart ved siden
af den gamle fredede bro støbt en meget
bred betonbro (ca. 11,0 m) med et rørgen¬
nemløb.
Den gamle bro var til alt held fredet og

måtte ikke fjernes, selv om den ikke mere
havde noget gennemløb, og man iøvrigt
stadig skulle køre hen over den. Men det er
et ynkeligt syn med sådan en gammel tør¬
lagt bro, og Fredningsstyrelsen gav da også
efter nogen betænkelighed tilladelse til at
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Broen nedtaget, de 3 bøgeplanker frilagt.
■ Bridge dismantled, beech planks exposed.

VEOTOltÆ- > • 20

Brodækkets sydlige landfæste frilægges.
■ The southern bridge deck anchor is exposed.

Brodækket nummereret, underside.
■ Numbering of the bridge deck, underneath.

Fjællebro set fra øst og vest, opmåling okt. 1979. Mål 1:60. Brodækkets overliggere efter afdækning, opmåling okt. 1979. Mål 1:75.
■ Fjællebro seen from west and east, survey Oct. 1979. Scale 1:60. ■ The bridge deck girders after exposure, survey Oct. 1979. Scale 1:75.

sænke den. Det betød, at man skulle tem¬
melig langt ud i det omgivende landskab
for at få det hele til at hænge sammen igen.
Der kan jo ikke bare graves et hul til at
sænke broen ned i.
Hele vej forløbet og en del af det omgi¬

vende areal måtte sænkes.
Christiansfeld kommune var utrolig

hjælpsom og ofrede virkelig mange penge
på opgaven. Afdelingsingeniør Svend Ol¬
sen fra kommunen gjorde et meget stort
LANDSKAB 4 - 1988

arbejde for at få opgaven gennemført på
den bedst mulige måde.

På forhånd var det ventet, at konstruk¬
tionen ville være den samme, som kendes
fra tilsvarende granitbroer i Sønderjylland,
hvis fundering består af svære vandret lig¬
gende bøgeplanker på et underlag af sand
og blåler. Det var også tilfældet her, idet
der under hvert af de to landfæster samt
under midterpillen var lagt en ca. 4 m lang,
30 cm bred og 5 cm tyk bøgeplanke på det

nævnte underlag. De udkløvede stenplan¬
ker var lagt oven på træplankerne i et min¬
dre lag blåler. Herefter er broen bygget op
på traditionel vis ved simpel opstabling
uden bindemiddel.
Det virkeligt overraskende under arbej¬

det skete, da man under broen stødte på en
del tætliggende kløvede egeplanker, hvor¬
af et lille hjørne havde været synligt hele
tiden, men var blevet antaget for at være en

tilfældig gammel hegnspæl, der var stran-
75



Fjællebro nov. 1979, enkelte tilføjelser april 1982, plan ca. 1:150. ■ Fjællebro Nov. 1979, some additions April 1982, plan c. 1:150.

det i det forhenværende vandløb. Ved af¬

dækning fremkom imidlertid en flade af
planker, omhyggeligt lagt parallelt og fast¬
gjort med lodret nedrammede pæle. Ved
fortsat afdækning kom to svære egestam-
mer til syne umiddelbart ved siden af og
langs med de kløvede planker.
Efterhånden som man fulgte forløbet af

de store stammer, der lå på tværs af et gam¬
melt åløb med en indbyrdes afstand af
40-50 cm, dukkede store kampesten op

nedfældet i stammerne ved udhugning på
en sådan måde, at der fremkom en ret jævn
gangbane, hvor stenene lå med trinafstand
og med overflade i nogenlunde samme høj¬
de.
Hele forløbet af stammerne med de ned-

fællede sten tværs over åløbet udgjorde ca.
20 m.

Langs med stammerne mod vandløbs-
retningen var bunden af åløbet befæstet
dels med de fornævnte kløvede ege, dels

med svære lag af ris- og grenfletning tilfyldt
med sand og sten i en bredde af ca. 2,5 m.
Hele forløbet af stammerne med de ned¬

fældede sten tværs over åløbet udgjorde ca.
20 m.

regnes for meget sjælden og er ikke tidlige¬
re fundet her i landet. 1 Nordtyskland er
fundet rester af tilsvarende anlæg, der dog
ikke er så velbevarede.

Anlægget af et så stabilt vadested må be¬
tyde, at det har været et vigtigt overgangs-
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Vadestedet, parallelle egestammer med nedfældede sten. ■ Road way of oak planks exposed, crossing (ford) exposed.

Kørevej af egeplanker frilagt, vadestedet afdæk¬
kes.
■ The crossing, oak trunks with inhewed stones.

Vadestedet under oversvømmelse, efterår.

■ The crossing, flooded in the winter.

Vadestedet forår.

■ The crossing in the spring.
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Genopstilling af granitbroen. Midterstolperne fastgøres. Jernanker i midterstolpe.
■ Re-building the granite bridge. ■ The center posts are fastened. ■ The iron anchor in center post.

Brodækket lagt op og fugesten ilcegges.
■ The bridge deck is laid and the traverse laid
with granite setts.

78
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Opstillingen er afsluttet og vejbanen påbegyndt.
■ The re-construction is complete and the road
works under way.

Broen færdig, omgivende landskab er sænket.
■ The bridge finished, the surrounding land¬
scape sunken.

Brodækket er lagt og gennemløbet brolagt.
■ The bridge deck laid in place and the joint sto¬
nes set in.

sted på en meget benyttet vejstrækning.
Der har, efter at vadestedet er nedlagt, væ¬
ret i hvert tilfælde to træbroer og en sten¬
bro, så muligheden for, at vadestedet kan
være fra middelalderen eller endnu ældre,
er til stede.
Vi havde ønsket at bevare det fundne va¬

dested, så det kunne ligge åbent fremme
som et fortidsminde. Det ville imidlertid

bevirke, at det i løbet af nogle år ville ned¬
brydes på grund af udtørring af de store

egestammer og planker, så vi besluttede at
dække hele vadestedet til igen, så det kan
ligge sikret mod nedbrydning og fremdra¬
ges igen, når man måske engang i fremti¬
den får andre og bedre metoder både til
undersøgelse og bevaring end man har i
dag.
En C 14 datering af belægningen i vade¬

stedet viste, at i hvert fald en del af det
stammer fra 1400 tallet, og det er måske
endnu ældre.

Jeg har ved en senere undersøgelse langs
åløbet vest for stenbroen fundet yderligere
3 tilsvarende vadesteder. Overgangen er
altså i tidens løb rykket længere østpå, ef¬
terhånden som de vestlige overgange er
blevet ødelagte af vand og strøm.
Granitbroen er nu genopstillet, og den

skæmmende betonbro er fjernet. Landska¬
bet ligger atter roligt og stilfærdigt som det
har gjort i århundreder.

I. P. Junggreen Have, landskabsarkitekt mdl.
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Helhedsplan for Thisted kirkes omgivelser
Af Torben Gade

Thisted kirke med den nu nedlagte kirke¬
gård har en usædvanlig smuk og markant
beliggenhed midt i købstadens hjerte.
Den centrale placering betyder imidler¬

tid også, at kirkens omgivelser undergår
mange - og ofte uheldige forandringer.
Billedet er det velkendte fra omdannel¬

sen af mange af vore bymidter: Handelsga¬
der bliver til gågader, der rives ned, bygges
nyt og bygges om uden synderlige hensyn
til omgivelserne. Facader ændres og pla¬
stres til, parkeringsønskerne er store, ga¬
dernes inventar i form af belysning, skilte,
belægninger, bænke osv. begynder at blive

kaotisk. Kort sagt vejer de kommercielle
interesser tungt på bekostning af mere
ubestemmelige værdier som bymiljø og
hensynet til boliger, fritid og kultur.

På denne baggrund bad Thisted Menig¬
hedsråd i 1987 Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning a/s om at udarbejde et
forslag til en helhedsplan for Thisted kir¬
kes omgivelser.
Ved hjælp af helhedsplanen ønsker Me¬

nighedsrådet at påvirke udviklingen, så der
skabes et sæt værdige rammer omkring kir¬
ken samtidig med, at der skabes et smukt
og velfungerende byområde.

1. Kirkegården har parkkarakter.
2. Mange færdes og opholder sig hver dag på kir¬
kegården.
3. Det smukke jerngittermod Vestergade giver en
klar afgrænsning, men er samtidig transparent.
Der er god adgang til kirkegården.
4. Hullet bag det gamle rådhus trænger hårdt til
at blive retableret.

■ 1. The church yard has a park like character.
2. Many pass though and sit in the church yard
every day.
3. The attractive iron lattice work facing Vester¬
gade provides a clear boundary but is still trans¬
parent. There is fine access to the church yard.
4. The hole behind the old town hall is in hard
need of restoration.

LANDSKAB 4 - 1988

■ The commercial thoroughfare.
VW ■ • • rys"7AW»
Det kommercielle hovedstrøg.W

■ Part of the square system.
F3S5T-' •■.xirmm'mgi.
En del af torvesystemet.



En del af byen
Kirken og kirkegården ligger midt i byen
og hermed i brændpunktet af flere vigtige
forbindelseslinier, som foreslås udbygget
fremover:
- Lige ud til det kommercielle hoved¬

strøg gennem byen (gågaden Vestergade-
Storegade) .

- Kirkegården ligger nærmest som en del
af torvesystemet: Nytorv-Lilletorv-Store-
torv-kirkegården-Frederikstorv.
- Kirkegården ligger på den vigtige

ganglinie mellem jernbanestationen og
Storetorv.

■ Important pedestrian route.

- Kirkegården er et centralt led i det
grønne strøg nord-syd gennem bymidten:
Christiansgave Plantage-kirkegården-Sdr.
Kirkegård-fjorden
Denne placering forpligter gensidigt.
På den ene side skal kirke og kirkegård

indgå som et led i byens hele, og på den
anden side må byen respektere kirken og
kirkegården som en værdifuld del af byen.
Kirkegården skal være en værdig og

fredfyldt oase midt i byens liv. Let tilgæn¬
gelig og åben for alle, men dog klart af¬
grænset, så man ved, hvor man befinder
sig.

■ The green thoroughfare.

7

5. Det karakteristiske gamle rådhus.
6. Storetorv fremtræder temmelig kaotisk.
7. Nogle behandler facaderne dårligt...
8. ...andre behandler facaderne godt.

5. The characteristic, old town hall.
6. Storetorv appears extremely chaotic.
7. some treat the building facades badly ...

8. ... others treat the building facades well.
LANDSKAB 4 - 1988



1. Området set fra øst.
2. Oversigtsplan.
3. Storetorv i ny udformning.
4. Storetorv som her så ud engang.
5. Torvedag.
6. God visuel forbindelse mellem torv og kirke.

En række problemer må løses
Storetorv er byens centrale plads. Her

ligger bl.a. arkitekt G. Bindesbølls char¬
merende rådhus. Torvet er velproportio¬
neret, men lider under en rodet og uskøn
indretning og domineres af parkering. Der
er en fin visuel kontakt mellem torvet og
kirken.

Jernbanegade præges af flere fine og
markante bygninger, bl.a. Museet. Gaden
er ret trafikeret, og dette giver en del pro¬
blemer ved Toldbodgade.
Asylgade er en stille og harmonisk gade.

Dog skæmmes både gaden og kirkegården
en hel del af en tømmerhandel.

Frederikstorv er byens gamle markeds¬
plads. Torvet har fået en hård medfart.
Proportioner og indretning er uskønne,
bl.a. er der etableret et benzintankanlæg li¬
ge op ad kirkegårdsmuren.
Vestergade er for nyligt ændret til gå¬

gade med en udmærket ny belægning. Der
er et fint forhold mellem kirken/kirkegår¬
den og gaden. Mange af de udmærkede
huse langs gaden er imidlertid skæmmet af
forkert behandling.
Hullet bag det gamle rådhus opstod, da

arresten blev nedrevet i 1986. Arealet er

meget skæmmende for både gaden, rådhu¬
set og kirken/kirkegården.

2
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1. Kirken.
2. Kirkegården.
3. GI. rådhus.
4. Storetorv.
5. Museet.
6. Toldbodgade.
7. Jernbanegade.
8. Asylgade.
9. Nybyggen.
10. Frederikstorv.
11. Vestergade.



Storetorv - byens fornemste plads
Storetorv foreslås i helhedsplanen gen¬
skabt som byens vigtigste og fornemste
plads. En sammenhængende udformning
skal give plads til mange forskellige formål,
ikke kun parkering.
Torvet belægges igen med granit, og de

vigtigste færdselslinier markeres med bro-
stensbånd. Belægningerne langs torvets
kanter gives en ensartet karakter. Her pla¬
ceres også belysningen.
Størsteparten af torvet overgår til fod¬

gængerområde som en del af gågadesyste¬
met. Parkeringen mod syd afgrænses af
granjtsteler med kæder, som let kan fjer¬

nes, hvis hele torvet senere bliver et samlet
fodgængertorv.
Parkeringsbåse og stadepladser for tor¬

vehandelen markeres diskret med metal¬

knapper i belægningen.
Langs kirkegården opsættes et nyt sme¬

dejernsgitter som det eksisterende gitter
ud mod Vestergade.
En eksisterende Christian d. 9.-statue

flyttes ud foran rådhuset. Den eksisteren¬
de pølsevogn ændres til en særligt udformet
bygning.
Torvet præges på smuk vis af en meget

stor bøg ved Museet, og der foreslås ikke
yderligere beplantning på torvet.

■ 1. The area seen from the east.
2. Outline plan.
3. New design for Storetorv.
4. Storetorv as it was in the past.
5. Market day.
6. Fine visual connection between square and
church.
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Vestergade - retablering og bedre
facader

Arealet bag det gamle rådhus foreslås
udformet, så det klær både det fredede
rådhus, kirken/kirkegården og Vester¬
gade.
Arealet foreslås herfor indpasset i kirke¬

gårdens parkkarakter på en enkelt og stil¬
færdig måde. Dette sker ved at regulere
terrænet, så det skråner jævnt ned til råd¬
husets bagside.
Det karakteristiske smedejernsgitter på

granitmur langs Vestergade forlænges til
hjørnet af rådhuset.
Generelt for Vestergade - og i øvrigt og¬

så for Storetorv - foreslås det, at der udar¬
bejdes en bevarende lokalplan, og at der
sker en aktiv vejledning fra kommunens si¬
de for at sikre en hensynsfuld facadebe¬
handling og skiltning.

Asylgade - nye ældreboliger
Der bør ske en forskønnelse omkring tøm¬
merhandelen.
Med baggrund i byfornyelsesloven fo¬

reslås tømmerhandelen flyttet bort fra
Asylgade. I stedet kan opføres en ny bolig¬
bebyggelse med f.eks. ældreboliger.

Jernbanegade - en vigtig forbindelse
Jernbanegade skal også fremover fungere

2 ' 3
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som en betydelig fordelingsgade i bymid¬
ten. Samtidig må der tages hensyn til, at
gaden er et led i det grønne strøg gennem
bymidten.
Krydset ved Toldbodgade foreslås regu¬

leret. Den grønne forbindelse fremhæves
ved plantning af en række allétræer, og der
plantes 4 træer som afløsning for en række
gamle træer, som faldt under en storm for
få år siden.

Frederikstorv - tiltrængt forskønnelse
Der er brug for en omfattende forbedring
af Frederikstorv. Proportionerne bør for¬
bedres, og der skal »ryddes op«. Torvets
primære opgave skal fortsat være parke¬
ring, men det bør indrettes, så der også kan
foregå andre aktiviteter, f.eks. byfester, ti¬
voli, udstillinger osv.
Der foreslås en omfattende træplant¬

ning, parkeringen omorganiseret, en del
belægninger ændret, og bedre forhold for
fodgængere. Endeligt bør der tages større
hensyn til de omgivende bygninger og kir¬
kegården ved at holde de parkerede biler
på afstand herfra.

Torben Gade, arkitekt maa. Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning a/s, Kolding.

1. Arealet bag det gamle rådhus retableres.
2. Asylgade med en ny boligbebyggelse.
3. Asylgade i dag.
4. Jernbanegade med nye træer langs gaden ogpå
kirkegården.
5. Frederikstorv i ny udformning.

■ I. The area behind the old town hall is restor¬

ed.
2. Asylgade with a new housing development.
3. Asylgade today.
4. Jernbanegade with new trees along the street
and in the church yard.
5. New design for Frederikstorv.

5
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Plan ca. 1:1250. m Plan c. 1:1250.

acf-M-7

Trafiksanering af Fruegade
Af Jeremy Dean

Planudsnit ca. 1:100. ■ Detail of plan c. 1:100.



Saneringsområdet »Fruegade« ligger lige
syd for Slagelse bymidte afgrænset mod øst
af Slagelses bypark Lystanlægget.
Fruegade området, som indeholder huse

fra midten til slutningen af forrige århun¬
drede, er det eneste område i den gamle
bydel, hvor størsteparten af den oprindeli¬
ge bygningsmasse er bevaret. Resten af by¬
midten har været udsat for omfattende by-
forandring i 60'erne og 70'erne med opfø¬
relse af nybyggeri i stedet.
Saneringsplanen for husene og gårdan¬

læggene blev gennemført af Slagelse kom¬
mune i samarbejde med Byfornyelsessel¬
skabet Danmark i perioden 1983-87.
Som offentlig vej lå en eventuel omlæg¬

ning af gaden Fruegade udenfor sanerings¬
planens rammer. Da Fruegade er rygraden
igennem saneringsområdet var en helheds-
behandling af gaden som »rum« i stedet for
»vejanlæg« af afgørende betydning for sa-
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neringsresultatet. I 1986 vedtog Slagelse
byråd at gå ind for gadeomlægningen.

Trafiksanering
Saneringsplanen for Fruegadeområdet for¬
udsætter at gaden Fruegade omklassifice¬
redes fra sekundærvej med gennemkøren¬
de trafik til en stillevej under §40-lovgiv-
ningen med maximal hastighed på 30 km/t.
Hovedformålet ved omdannelse af gade¬

rummet var skabelse af et harmonisk gade¬
miljø som forgrund for de restaurerede
huse langs Fruegade.

Gadearealet
En rumanalyse viste gadens karakteristi¬
ske rumlige kvaliteter og de største gade¬
rum udnævntes til lokaltorve belagt med
grå Holmegårdssten. Gadestrækningerne
mellem torvene omlægges ved erstatning af
kantstenen med chausséstensafløbsrender

1. Opstalt af espalier, som monteres på sydgavl
af Fruegade 33A.
2. Relief i espalier er fremstillet i keramikstykker
af Finn Carlsen, Bornholm. Projekt i samarbej¬
de med murermester Leif Hansen.

■ 1. Elevation oftrellis to be erected on the south
gable of Fruegade 33A.
2. The relief in the trellis is built in ceramic pieces
by Finn Carlsen, Bornholm. Project in co-opera¬
tion with builder Leif Hansen.

Jeremy Dean, landskabsarkitekt MDL, stadsgartner i
Slagelse.

i begge sider samt markering af p-båse i
brosten.
Hele gadeprofilet belægges med asfalt

afsluttet med granitskærver i samme farve¬
toner, som findes i bornholmske granit¬
materialer. Herved opnås en homogen
overflade uden niveauforskel.

Træbeplantning med lind udføres alene
på torvene dels til forstærkning af deres
rumlige kvaliteter i gaderummet og dels til
at understrege deres funktion som fartned-
dæmpende områder.
Skilte findes kun ved adgangsvejene til

Fruegade og deres størrelse begrænses
mest muligt. Desværre blev belysningsar-
maturerne i gaden udskiftet inden stilling¬
tagen til omlægingen af gaden. I forbindel¬
se med færdiggørelse af Fruegade sænkes
lyspunktet på stander ved ca. 50 cm og den
store Phillips GV parklygte udskiftes med
den mindre model.
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Friluftsliv i bynære landbrugsområder
Foto: Jan Jørgensen.

Af Jette Hansen-Møller

»Så inden man får lavet mad og spist, så er
der jo ikke det store overskud til at gå ture.
Dpi er der altså ikke, selv om der jo er dejligt
herude.«
- Sådan siger en af de interviewede i un¬

dersøgelsen »Friluftsliv i bynære land¬
brugsområder«. Undersøgelsen viser, at
tidspres er en af de væsentligste hindringer
for det daglige friluftsliv, men til trods for
det, har % af de adspurgte alligevel været
på tur i de bynære landskaber mindst én
gang i måneden før undersøgelsen. Om¬
kring halvdelen har været derude inden for
de nærmeste fjorten dage, og kun ca. 10%
går eller cykler aldrig udenfor byen.
Undersøgelsen viser også, at der er en

klar sammenhæng mellem omfanget af by¬
folks færden og landskabets tilgængelighed
og variation.
Friluftsliv i bynære landbrugsområder er

altså af væsentligt omfang, og en forbed¬
ring af forholdene er derfor vigtige at be- -

handle i forbindelse med den videre regi¬
on- og kommuneplanlægning for det åbne
land.

Gåturen - de bynære områders
bestseller

En spadseretur med nogen fra den nærme¬
ste familie i weekenden er de bynære områ¬
ders bestseller.

88

Til hverdag er der nok at gøre med den
daglige husholdning, og så er der ikke me¬
get overskud tilbage til at dyrke friluftliv. 1
weekends skal hus og have vedligeholdes,
og kontakten med venner og familie opret¬
holdes, så tiden til friluftsliv sammen med
hele familien er knap. Det kan også være
svært at få tingene til at gå op, når den ene
går til fodbold, den anden synes haven
trænger til at blive luget, og den tredje vil
se sportslørdag. Et sådant tidspres er altså
den væsentligste hindring, når fritiden skal
prioriteres, men samtidig er det at kunne
være sammen med familien på en anden
måde end derhjemme og om noget me¬

ningsfyldt, af stor betydning for de ad¬
spurgte. En række andre aktiviteter i det
åbne land synes endda at blive fravalgt,
netop fordi hele familien ikke kan være
med, og tiden er knap.

Turene er uden mål
Frisk luft og motion er de væsentligste
årsager til, at de adspurgte sidst tog på tur
udenfor byen.
At opleve naturen lægges der mest vægt

på omkring de byer, hvor landskabet er
mest varieret. Årstidernes skiften, stilhe¬
den, det at se harer og fasaner såvel som
køer og får og det vide udsyn over marker
og skove fremhæves som noget særligt ved

Undersøgelsen »Friluftsliv i bynære land¬
brugsområder« omhandler det lokale, dag¬
lige, uorganiserede friluftsliv for voksne og
børn i 6 bynære landbrugsområder i Ho¬
vedstadsregionen. Desuden belyses byfolks
opfattelser af landbrugsdriften set i forhold
til mulighederne for at dyrke friluftsliv. Un¬
dersøgelsen gennemførtes i 1987 ved Institut
for Land- og Byplanlægning på Landbo¬
højskolen for Hovedstadsrådet, og dens re¬
sultater vil indgå i den videre regionplan¬
lægning for det åbne land.

Undersøgelsens hovedspørgsmål er be¬
lyst ved hjælp af en kombination af kvanti¬
tative og kvalitative undersøgelsesmetoder.
Undersøgelsen har omfattet 600 spørgeske¬
maer udsendt til 100 tilfældigt udvalgte per¬
soner i Vejby, Asminderød, Ganløse, Kirke
Hyllinge, Tune og Solrød Strand med en

svarprocent på 80%. Derudover er der fo¬
retaget interviews afhenholdsvis 8 og 9 per¬
soner i Ganløse og Solrød Strand, hvor der
også er aflagt besøg i en 2.-, en 5.- og en
8.-klasse. De byer, undersøgelsen har om¬
fattet, er blevet udpeget i en tidligere under¬
søgelse af, hvordan landmænd vurderer de¬
res bynære beliggenhed, herunder eventuel¬
le gener fra byfolks færden (1).

turen i det åbne land. Hvor landskabet er

varieret, ved næsten alle også, hvad det har
at tilbyde - hvor de vilde hindbær gror, om
der er fisk i åen eller svampe i skoven, men
få benytter sig at disse muligheder, eller
har det at plukke eller samle som et egent¬
ligt formål med turen.
Generelt er det heller ikke afgørende om

turen har et mål. Mellem % og % af de ad¬
spurgte havde ikke noget egentligt mål for
deres sidste tur. Man tilrettelægger turen
undervejs efter færdselsmulighederne,
vejr og vind, deltagernes energi og børne¬
nes og hundens muligheder for at afreage¬
re. Samtidig er de nærmeste skove eller
strande dog de lokaliteter, hvor turen hyp¬
pigst går hen. Hvor disse naturtyper ligger
inden for gangafstand fra byen, blev de be¬
søgt af omkring halvdelen af de adspurgte
sidst de var på tur.

Ingen snubien og snavsede sko
De fleste bliver på stierne, når de går tur.
Man foretrækker at kunne gå tørskoet og
kunne finde hjem igen, men bryder sig alli¬
gevel ikke om alt for bymæssige stier med
lys eller borde og bænke.
En del færdedes dog også udenfor vej og

sti på deres sidste tur. Det betyder, at de
har gået på græsarealer, langs hegn og skel,
å, sø eller mose eller er skrået over marker.
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1. De undersøgte byers beliggenhed i Hoved¬
stadsregionen. 1. Vejby, 2. Asminderød, 3. Gan¬
løse, 4. Kirke Hyllinge, 5. Tune, 6. Solrød
Strand.
■ 1. The location of the surveyed towns in the
Copenhagen region 1. Vejby, 2. Asminderød, 3.
Ganløse, 4. Kirke Hyllinge, 5. Tune, 6. Solrød
Strand.

2. Gåturen er den vigtigste aktivitet i de bynære
landbrugsområder. De ting, man ikke kan gøre
med familien, synes at blive valgt fra.
■ 2. Walking is the most important activity in the
countryside around towns. Activities which do
not include the entire family seem to be left out.

3. Ægtefæller og børn er oftest med, når man ta¬
ger ud i landskabet.
■ 3. Husbands, wives and children are generally
include when the family visits the countryside.

FRILUFTSAKTIVITETERNES FORDELING SIDST
DE ADSPURGTE VAR PÅ TUR I LANDSKABET
OMKRING DERES BY

HVER SVARPERSON HAR HAFT MULIGHED FOR AT
SÆTTE FLERE KRYDSER.

LEDSAGERE F& DEN SIDSTE TUR OMKRING BYEN

VAR MED KLUB/ ORGANIS.

VAR MED VENNER

VAR ALENE

VAR MED FAMILIEN

463 personer = 100%

HVER SVARPERSON HAR HAFT MULIGHED FOR AT SÆTTE
FLERE KRYDSER..

0* 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Afstand, variation og tilgængelighed

De fleste gåture varer en til to timer, og der synes at
være en magisk grænse på 2-3 km omkring byen,
indenfor hvilken man færdes, når man er til fods.

Er landskabet dårligt tilgængeligt på grund af inten¬
siv dyrkning og uden variation i beplantning og ter¬
ræn, kommer byfolkene sjældnere ud, og de er der i
kortere tid, eller også tager de bilen til et helt andet
sted, hvor de ved, der er spadsere- og oplevelses¬
muligheder som f.eks. den nærmeste p-plads i sko¬
ven eller ved stranden.

Hvor det bynære landskab er mindre sammensat,
og der ligger attraktive naturområder lidt længere
væk, er de adspurgte mere tilbøjelige til at tage bilen
eller cyklen derhen for at gå. At gå den samme tur
ud og hjem er nemligfor kedeligt, og nogetman kun
gør af nød, for eksempel når hunden skal luftes.

Der er forholdsvist flere, der dyrker friluftsliv om¬

kring de byer, hvor landskabet er varieret og godt
tilgængeligt ad stier og markveje.

Bybefolkningen kender altså mulighederne og be¬
grænsningerne i det. omgivende landskab, og det er
karakteristisk, at de adspurgte ikke kan berette om

dårlige eller mislykkede ture.

■ Distance, variation and accessibility.
Most walks take from 1 to 2 hours and there
seems to be a magic limit of around 2-3 km.
when walking outside the town on foot.
Where the landscape near towns lacks variation
and more attractive areas are situated not much

further aWay, those interviewed would rather
take the car or bicycle there to take a walk. To
take the same way out and home again is often
too dull and something one does from need -for
example when the dog needs exercise.
People do not visit the countryside so often when
the land is inaccessible due to cultivation and
where variation in planting and terrain is poor.
Those who do come out visit the farm land for
shorter periods or take the car to where they
know that there are good walking possibilities -
for example the nearest carpark in the woods or
at the beach.
There are generally a greater number who use the
countryside around towns when the landscape is
attractive and accessible via footpaths and tracks.
The town population is well aware of the possibi¬
lities and limitations of the surrounding land¬
scape and it is typical that those asked cannot re¬
member a walk they did not enjoy.
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Det synes at hænge sammen med, om der
mangler stier, og om der er tilgængelige
græsarealer, samt en trang til at skabe va¬
riation i turmulighederne. Flere stier og
bedre adgangsmuligheder til å, sø og mose
er da også nogle af de mest markante øn¬
sker til forbedringer af friluftsmuligheder-
ne hos de adspurgte.
De, der går udenfor vej og sti, gør det

fortrinsvis, når jorden er fast og tør på høj¬
sommerdage eller hård af frost i vinterpe¬
rioden. De er altså ude, når der foregår
mindst eller intet markarbejde, og der op¬
står derfor kun meget få konflikter med de
bynære landmænd.
Det er også kun få af de interviewede,

der ved, hvem der ejer jorden umiddelbart
op ad byen, og de synes ikke, at de bare
kan gå ind på en gård og spørge, om de må
færdes på markvejene. Af andre undersø¬
gelser (1 og 2) fremgår det, at landmænde¬
ne på deres side kun oplever få konflikter
på grund af byfolkenes færden, og at gener¬
ne mest er af følelsesmæssig karakter.
Landmændene mener at disse gener kunne
undgås, hvis bare byfolkene ville spørge
om lov til at gå på markvejene.
Det manglende kendskab til hinanden

på begge sider af bygrænsen giver altså vis¬
se problemer.
Offentlig adgangsret til mindre naturty¬

per i det bynære landskab forbundet til
rundture af forskellig længde og med va¬
rieret karakter, hvad angår stikvalitet og
oplevelsesmuligheder ville derfor betyde
en væsentlig forbedring af bybefolkningens
færdselsmuligheder i det åbne land og en
eliminering af de gener, nogle landmænd
oplever som følge af færdselen.

Cykelmuligheder - landbrugslandets
særlige potentiale
Selv om kun ca. 12% af de adspurgte i un¬
dersøgelsen var ude at cykle sidst, de var
på tur omkring byen, hvor de bor, er cykel¬
turen nok alligevel den aktivitet, der mest
markant adskiller det bynære friluftsliv fra
andre former for friluftsliv.

Cykelturene er ligesom gåturene en ud¬
præget familieaktivitet og naturligt nok no¬
get, man især gør med lidt større børn. Tu¬
rene varer som regel en times tid, men for¬
di man kan komme længere rundt på cykel,
åbnes større dele af det bynære landskab
for de cyklende.
Cykelturene har i højere grad end gåtu¬

rene et mål - f.eks. at komme et bestemt
sted hen for at besøge nogen, for at gå en
tur, bade eller fiske, og som regel foregår
de som rundture på stier, markveje eller
mindre landeveje. Dér, hvor cykelmulig¬
hederne på stier er bedst, er der flest, der
cykler, og trafiksikkerhed og stiernes be-

HVOR FÆRDEDES DE ADSPURGTE SIDST DE VAR PÅ TUR OMKRING BYEN
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I I Byer i et usammensat landskab
f: 'I Byer i et middel sammensat landskab
HM Byer i et sammensat landskab

Hver svarperson har haft mulighed for at sætte flere krydser

KH Kirke Hyllinge V Vejby
T Tune G Ganløse
SS Solrød Strand A Asminderød

lægningskvalitet synes at have afgørende
betydning for omfanget af færdselen.
Især for børn har cykelmulighederne be¬

tydning. Børnene er tit på cykel, når de le¬
ger omkring byen. De cykler til skoven, til¬
ridning og til gårde, hvor der bor kamme¬
rater, og det er ofte børnene, der opfordrer
forældrene til cykelture i landskabet. Også
børnene er bevidste om trafiksikkerheden
og stiernes kvalitet, og hvor hældningen er
for stejl eller markvejen fyldt op af mur¬
brokker, vælger de hellere landevejen,
hvis de har et egentligt mål og ikke bare
cykler for sjov.
Flere og bedre cykelmuligheder i land¬

brugslandskabet ville altså yderligere for¬
bedre friluftsmulighederne omkring byer¬
ne.

Børn i bynære landskaber
Det er i det hele taget børn fra tiårsalderen
og opefter, der kender byens omgivelser
bedst. Generelt har de få færdselsforbud

hjemmefra med undtagelse af farlige om¬
råder som losseplads, kalkgrav eller mo¬
ser, og nogle af pigerne må heller ikke fær¬
des alene i skoven. Forbudene synes dog
ikke at være en hindring for børnenes
udfoldelsesmuligheder, og det generelle
indtryk er, at det, der er forbudt, netop bli¬
ver mest attraktivt.

Af skoleinterviewene i Ganløse og Sol¬
rød Strand fremgår det dog, at der er væ¬
sentlig forskel på, hvor meget børnene
bruger det åbne land.
Solrød Strand er adskilt fra sine bynære

landbrugsområder af en motorvej med
støjvold, og samtidig er landskabet præget
af ensidig dyrkning af korn og raps. Der er
kun få og blinde markveje og næsten ingen
levende hegn eller vandhuller. Børnene
kommer ikke meget i dette landskab, og
synes generelt mere byorienterede, for de
leger heller ikke på stranden eller i moser¬
ne nord og syd for byen.
Børnene frd Ganløse færdes derimod

meget uden for deres by. De ved, hvor der
er skilte med adgang forbudt, hvor den
vrede landmand bor, og hvor der er gode
gemmesteder. De ved også godt, at man ik¬
ke bør færdes på dyrkede marker, men det
kan jo være svært at rette sig efter, når
gravhøjen er et vigtigt fort, der absolut skal
indtages inden aftensmaden.
Drengene strejfer mere rundt i landska¬

bet end pigerne. De går på opdagelse, fi¬
sker eller står på ski, mens pigerne i højere
grad går til ridning, lufter hunde, plukker
blomster og løber på skøjter. Fælles for de
interviewede piger og drenge i Ganløse er
det, at næsten alle over 10 år har huler
udenfor byen, selv de store i 8. klasse, og
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Børnene er dem, der
kender byens omgi¬
velser bedst, og barn¬
domsoplevelser har
stor betydning for
voksnes interesse for
det åbne land.

■ Children know the
environment around
them in town best
and childhood expe¬
riences are of major
importance for adult
interest in the coun¬

tryside.

Hunden er den næst¬

vigtigste katalysator
for at tage på tur
udenfor byen.

■ The dog is themost
important reason for
taking a walk outside
the town.

Landbrugslandet er
især velegnet til ople¬
velser fra cykel.

■ The farm land¬
scape is particularly
well suited for explo¬
ration on bicycles.

flere af børnene kender personligt land¬
mænd, som de hjælper lidt engang imel¬
lem.

Friluftslivets katalysatorer - børn og
hunde

Ligesom børnenes alder har betydning for,
hvor meget de selv færdes i landskabet, er
den også afgørende for, hvordan familietu¬
ren foregår.
Unge familier med helt små børn kom¬

mer ikke så meget i de bynære landskaber.
Det er kun få steder, man kan køre med
barnevogn eller klapvogn, og når børnene
bliver store nok til at gå selv, er det besvær¬
ligt at skulle klæde dem på og af for den
korte tur, de små ben kan klare. Ofte er

oplevelsesmulighederne tæt på byen også
for få. Der er sjældent dyr at se på og klap¬
pe, ingen vandhuller med ænder eller
blomster og nødder i hegn og skel, så i ste¬
det for bliver man i haven eller går en tur i
byen og ser på hunde og biler.
Fra børnene er 4—5 år og til de bliver om¬

kring de 12, er de derimod ofte katalysa¬
torer for et rigt og varieret friluftsliv. Om
man går og cykler sammen eller står på ski
og kælker i landskabet afhænger af deres
formåen.
Når børnene så begynder at få deres eget

liv med kammeraterne, føler de voksne det
som et stort tab. Turene er for dem ikke

længere det samme, og der går en rum tid,
før de har fundet nye mønstre for, hvordan
de selv kan få tilfredsstillet deres egne be¬
hov for at komme ud og følge med i natu¬
rens gang og årstiders skiften. De adspurg¬
te udtrykker det f.eks. således:
»Vi er ikke så flittige mere. Det er ikke så

sjovt at gå i skoven mere eller cykle. Vi er i
en brydningstid, fordi børnene vokser, og vi
har ikke fundet på noget andet endnu.«
»Vi tager ikke derned mere (til stranden).

Livet, nårman har store børn, er helt ander¬
ledes. «

,

»Jeg føler, at da børnene var små, så blev
jeg formet på en bestemt måde. Den er svær
at lægge bag sig. Det generer mig på en må¬
de, at være presset ind i en bestemt form,
som at være tættere om hjemmet og i ha¬
ven. «

»Tidligere havde vi via børnene et mål
med det (friluftslivet). Nu laver vi noget an¬
det. .. Nu kommer jeg kun ud, når jeg går
tur med min hund.«
Generelt daler de voksnes aktivitetsni¬

veau, når børnene bliver store, men fra 60-
årsalderen synes det igen at stige både hvad
angår spadsere- og cykelture. Det er endvi¬
dere karakteristisk at netop mange af de
ældre mener, at årsagen til, at de ikke dyr¬
ker så meget friluftsliv, som de gerne ville,
er, at de savner nogen at følges med.
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Har man ikke børn, synes hunden at væ¬
re den vigtigste katalysator for friluftslivet.
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen var XA

ude at lufte hund, sidst de var på tur uden¬
for byen. Hunden betragtes af mange som
et så vigtigt familiemedlem og så vigtig en
ledsager på turen i det åbne land, at den
indføjes i spørgeskemaet som ledsager på
den sidste tur på lige fod med familie, ven¬
ner, organisation eller klub. De, der har en
hund, går så at sige aldrig tur uden den, og
jo større den er, jo længere ture. De, der
har hund, foretrækker at komme de ste¬
der, hvor den må løbe frit, og det bliver
derfor afgørende for, om man betragter
friluftsmulighederne omkring byen som
gode. Men hundeluftning giver også visse
problemer - for småbørns leg, for land¬
mændene, men også for hundeejerne selv.
Udpegning af bestemte arealer til hun¬

deluftning, ligesom man har »hundeskove«
i statsskovene, ville være en oplagt forbed¬
ring af friluftsmulighederne i de bynære
landskaber.

Barndomsoplevelsernes betydning
Erfaringer om, hvad man kan opleve i na¬
turen, har også stor betydning for, hvor of¬
te og hvordan man anvender de bynære fri¬
luftsområder, og for hvilke erfaringer det
er, man ønsker at give videre til næste ge¬
neration.
De interviewede i Ganløse siger, at de

har valgt at flytte dertil på grund af den tæt¬
te kontakt til naturen, som de værdsætter,
fordi de har haft den, hvor de boede før,
eller da de var børn. Det er derimod ikke
tilfældet for de interviewede i Solrød
Strand. De bor, hvor de gør, først og frem¬
mest, fordi det er bekvemt i forhold til de¬
res arbejdssituation og rimeligt i pris.
Oplevelserne på turene omkring de to

byer og forventningerne til dem er derfor
også forskellige. Nogle af de interviewede i
Ganløse beskriver det f.eks. således:
»Vi følger naturens gang. Årstidernes

skiften. Så sent som i går talte vi om, at vi
skulle ud og se anemonerne.«

»Duftene og skønheden ved at være der.
Det kan vi nok ikke undvære.«
»På turen til og fra arbejde nyder vi meget

at se på naturens farver og former, dyrene
på marken osv. Det er noget, vi virkelig sæt¬
ter pris på.«
»Det er dejligt at vide, at skoven er der,

men lige så megetmarkerne - at se der bliver
pløjet, gødet og det bliver grønt og sådan.«
Fra de adspurgte, i Solrød Strand lyder

det noget anderledes:
»Hvis man går hen og kigger, der er så¬

dan en planche (en oversigtstavle over fug¬
le), hvor der står på, hvad der skulle være,
men jeg synes ikke man ser så mange arter
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Tilgængelighed og variation er kodeordene for et ■ Accessibility and variation are the code words
aktivt friluftsliv i det åbne land. for an active outdoor interest in the countryside.

herude. Nu har jeg sommetider sat mig og
kigget, når jeg har været alene, men jeg sy¬
nes ikke, der har været så mange arter. Det
er meget ens dernede (ved stranden). Må¬
gerne er i stort overtal. Nu ved jeg jo ikke,
om det er tilfældigt, eller om det er for korte
tidspunkter, jeg har været der på. De skulle
jo være der, efter hvad de siger. Men man
skal måske studere det noget mere, sidde i
flere timer for at se dem allesammen.«

»Så er det jo rart med den fri natur, og
hunden kan godt li' det. Den synes det er
dejligt. Det er en stor fordel, når man har
hund, med de åbne områder.«
Oplevelserne ved stranden synes mær¬

keligt nok ikke i så høj grad at indbyde til
naturbeskrivelser for dem, der bor dér.
De adspurgte forældre i Ganløse lægger

stor vægt på, at deres børn får de samme
gode oplevelser af at bo på landet, som de
selv har haft. De tager børnene med i land¬
brugslandet og til skov og sø, og børnene
lærer at værdsætte den slags oplevelser.
De adspurgte i Solrød Strand siger der¬

imod selv, at de efterhånden er blevet mere
bymennesker, og at det fortrinsvis var da
børnene var små, at de tog dem med til
stranden eller i bil til skovene ved Køge.
Færdsel og oplevelse i landbrugslandet vi¬
deregives altså ikke i så høj grad som en del
af dagliglivet. Der synes altså at være en
snæver sammenhæng mellem voksnes in¬
teresse for det åbn? land og tidligere ople¬
velser.
Lunde og krat, udyrkede arealer langs

vandhuller og åer, græsarealer med kvæg,
uovervågede steder i det hele taget med
frie udfoldelsesmuligheder tæt ved byerne

ville altså kunne forbedre især børnenes

muligheder, og måske give dem større ind¬
sigt i og forståelse for, hvordan man bør
omgås den levende, produktive natur.

Hindringer og ønsker
Hindringerne for det bynære friluftsliv kan
altså opdeles i to kategorier - de psykologi¬
ske/sociale og de fysiske/funktionelle.
De psykiske og sociale hindringer hand¬

ler om, at hverdagslivet for mange er for
presset til, at man har tid til at gøre det,
man har lyst til, men også at det kan være
for besværligt at overtale familien til at tage
med, at man ikke tør gå ind på en gård for
at spørge om lov til at færdes, eller at man
ikke ved hvor og hvordan, man kan få kort
med oplysninger om mulighederne i land¬
skabet.
De fysiske forhindringer vedrører af-

standsforhold, de landskabelige tilbud og
tilgængeligheden.
Om disse faktorer opleves som egentlige

hindringer eller ej, synes at hænge sammen
med individernes individuelle erfaringer
og holdninger.
Stillet overfor en række af muligheder

for forbedringer af friluftsmulighederne i
det bynære landskab er der dog den sam¬
menhæng, at man ønsker det, man mangler
mest. Hvor der ikke er stier, eller hvor de
mindre veje er stærkt trafikerede, er det
flere stier flest ønsker. Er der gode stier,
ønsker flere adgangsmuligheder udenfor
vej og sti. Er landskabet usammensat er
flere tilbøjelige til at mene, at kunstige kæl¬
kebakker og plantning af skov vil forbedre
mulighederne.
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Det er kedeligt at skulle gå den samme vej ud
og hjem.
■ It is boring to go the same way home again.

Turen bliver mere spændende, hvis der er no¬
get at oplevelgå hen til.
■ The walk becomes more exciting when the¬
re is something to experience or go to along
the way.

•o
Rundture foretrækkes først og fremmest.
■ Round trips are preferred.

Hvor rundtursmuligheder og adgang til na¬

turtyper savnes, opsøges de på tværs af vej og
sti.
■ Where round trips and access to nature
areas are not possible, they are sought out all
the same.

- og endnu bedre, hvis man kommer til områ¬
der, hvor man kan færdes mere frit som skov,
strand eller græsarealer.
■ - And even better if one comes to areas
where one can move about freely such as fo¬
rest, beach or grass areas.

Rundture af varierende længde og med for¬
skellige oplevelsesmuligheder er det mest ide¬
elle.
■ Round trips of varying lengths and with dif¬
ferent experiences along the route are ideal.

Oplysningstavler og kort, pjecer og fol¬
dere er de former for oplysning om land¬
skabet, man kender, og som flest også øn¬
sker mere af, men overraskende nok prio¬
riteres artikler i lokalaviserne næsten lige
så højt.
Ture med naturvejledere er der derimod

mindre interesse for, hvilket sandsynligvis
hænger sammen med oplevelsen af mange¬
len på tid".

Forslag til forbedringer
Hvis jeg til sidst kort skal give nogle ideer
til, hvad man planlægningsmæssigt kan gø¬
re for at forbedre friluftsmulighederne i de
bynære landbrugsområder, må de se ud
som følger:
- at sikre, at der er så kort afstand som

muligt mellem stier fra byen og ud gennem
landbrugslandet.
Det vil for eksempel sige, at eksisteren¬

de markveje bør udpeges til kommunale
stier, at byerne ikke afskæres fra deres om¬

givelser af omfartsveje, at større rekreati¬
ve anlæg som idrætsanlæg, kolonihaveom¬
råder eller campingpladser, der ofte ligger
på bygrænsen, åbnes for offentlighedens
adgang, så man kan komme igennem dem
ud til det åbne land, og endelig at man ved
udvidelser af byerne sikrer grønne kiler og
stier ud i landskabet fra de kvarterer, der
tidligere havde direkte forbindelse til det
omgivende landskab.
- at stierne kan danne grundlag for rund¬

ture af varierende længde, med så stor ople¬
velsesmæssig variation som muligt.
Det vil for eksempel sige, at eksisteren¬

de stier må forbindes med hinanden og at-
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traktive naturtyper via markveje og tram¬
pestier til sammenhængende stinet.
- at stiernes kvalitet afpasses efter bruger¬

nes behov.
Det vil sige, at stierne tættest ved byen er

af så høj standard, at man kan færdes på
dem med barnevogn, at gamle og dårligt
gående føler sig fristet til at benytte dem,
og at småbørn kan gå uden at snuble, mens
stier, der fører længere ud i landskabet
godt kan reduceres i bredde og belægning,
at der sikres trafiksikre og behagelige cy¬
kelmuligheder til de væsentliste rekreative
mål omkring byen og endelig, at der udpe¬
ges særlige ruter til ridning, hvor der er be¬
hov for det, og hvor det ikke kan genere
den øvrige færdsel.
- at der levnes udyrkede arealer til leg og

ophold med muligheder for at få kontakt
med dyr.
Det vil for eksempel sige at man i forbin¬

delse med udpegningen af miljøfølsomme
områder i forbindelse med landbrugets
marginalisering især lægger vægt på, at og¬
så bynære arealer kommer til at indgå, og
at der herudover udpeges særlige arealer,
hvor hunde kan løbe frit, uden at det er til
gene for det øvrige friluftsliv.
Som det fremgår af denne undersøgelse

er det indlysende at der er mange og for¬
trinsvis billige muligheder for at forbedre
friluftsmulighederne betydeligt tæt ved by¬
erne i forbindelse med det videre kommu¬

neplanarbejde

Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt maa og mdl.
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Bogomtale, debat

Friluftsliv i Norden

Nordisk Ministerråd: Nærrekreation - fri¬
luftsliv og fysisk planlægning i Norden.
Miljørapport 1987: 4. 164 sider. Bogen kan
købes for 88 kr. i boghandelen, eller hos
Svensk/Norsk Bogimport A/S, tlf. 01 14 26
66.

Design og håndværk har gennem de senere
år været to meget toneangivende sider af
landskabsarkitektfaget. På den baggrund
er Nordisk Ministerråds bog »Nærrekrea¬
tion« atypisk. Ikke alene handler den om
overordnet planlægning. Men oven i købet
er den gennemsyret af en optimistisk tro på
friarealplanlægingens berettigelse i den fy¬
siske planlægning på linie med sektorer
som trafik, byudvikling m.v.
Bogens - ganske vist uskrevne formål -

er da også at løfte friluftssektoren op på li¬
ge fod med de øvrige sektorer. Det vil angi¬
veligt sikre en planlægning, som på en me¬
re aktiv måde er med til at sikre gode ude¬
miljøer, både ved boligen, i byerne og i de
bynære landskaber. For at nå dette mål
kræves argumenter, som helst skal kunne
sættes på tal - gerne i kroner og ører. Der
kræves også anvisning af handlingsmulig¬
heder.

Begge dele er omtalte bog leveringsdyg¬
tig i. Men der er også noget at indhente. De
øvrige sektorer kan i magtkampen om
arealerne nemlig læne sig op ad stakkevis
af videnskabeligt funderede arbejder,
udarbejdet af bl.a. de respektive fags ba¬
stioner på læreanstalterne. Det kan fri¬
luftslivet ikke.

Desværre, kan man sige, er »Nærrekrea¬
tion« ikke fyldt med nyt videnskabeligt
funderet banebrydende stof. Den indehol¬
der derimod en opsamling af alt det, som
landskabsarkitekter så godt ved, og ofte
fortæller hinanden under fælles nikken.
Det er nu heller ikke så dårligt. Og nu kan
vi tilmed henvise til, at Nordisk Minister¬
råd også mener det! .

Kort om indholdet
Først 2 letlæste kapitler om friluftslivets
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generelle baggrund og placering i en so¬
cialliberal blandingsøkonomi. Så et længe¬
re og mere tørt kapitel om, hvordan de
nordiske lande regulerer deres kommunale
friarealplanlægning. Derpå et kapitel med
nogle overvejelser omkring, hvordan fri¬
luftslivet kan indgå som sektorplanlægning
i kommuneplanlægningen. Kapitlet slutter
med nogle eksempler på »grønne« planer.
Eksemplerne fortsætter i kapitel 5, hvor de
mere har karakter af gode ideer.
Bogens konklusion er en række rekom¬

mandationer, dvs. anbefalinger til de an¬
svarlige politikere, eller dem, som kan på¬
virke de ansvarlige.
Kort og godt: Friluftslivet skal oppriori¬

teres via flere planlægningsmæssige virke¬
midler, vejledninger og programmer. Man
skal stå vagt om friluftsmulighederne, spe¬
cielt allemandsretten. Man skal bevare na¬

turen, sikre de bedst egnede arealer, gøre
dem let tilgængelige og inddrage friluftsor¬
ganisationer og det enkelte menneske me¬
re aktivt i friluftslivet.
Banalt alt sammen, ligesom i alle andre

lignende erklæringer. I hvert fald set med
strengt faglige øjne. Men der er selvfølge¬
lig tale om en politisk melding fra et organ,
som i hvert fald har en vis politisk magt.
Ved siden af dette politiske vink rummer

bogen mange synspunkter, som kan ligge
til grund for faglige diskussioner.
For det første hviler den på en optimi¬

stisk tro på den fysiske planlægnings beret¬
tigelse og muligheder, navnlig for at vare¬
tage lønmodtagerkulturens interesser i
større byområder. Er det nu også reali¬
stisk? Og hvorfor en så snæver fokusering
på lønmodtagerkulturen, som vel næppe
andrager halvdelen af befolkningen?
En anden holdning er, at friluftssektoren

skal ligestilles med de øvrige sektorer i den
fysiske planlægning. Det er jo stadens gam¬
le ønske, men ér det ikke også blevet et
dogme?
Det kunne være spændende, om den næ¬

ste rapport fra Ministerrådets friluftsgrup-
pe beskrev, hvordan friluftssektoren kun¬
ne operere i den marginale position, den

befinder sig i nu. I øvrigt er bogens mange
eksempler fra det virkelige liv jo hentet
netop fra systemer, hvor friluftslivet er
marginaliseret. Måske er dette oven i kø¬
bet friluftslivets lod? Hvis det er tilfældet,
så lad os få det bedste ud af det, i stedet for
at bygge noget op omkring noget, som må¬
ske nok er ønskværdigt, men ikke reali¬
stisk.
Ministerrådet har samtidig valgt ikke at

beskrive de konflikter, som findes internt
mellem de forskellige friluftsinteresser.
Heller ikke de private haver er inddraget i
problemstillingen, ud over i bisætninger.
Det er lidt problematisk, for haver - og

altaner for den sags skyld - er faktisk de
steder, hvor der foregår mest udendørs
nærrekreation. Hvis friluftssektoren skal
kunne slås med de øvrige sektorer i den fy¬
siske planlægning, går det ikke let og ele¬
gant at springe over, hvor gærdet er lavest.
Det er derimod klart en styrke, at bogen

behandler frilfutslivet i 5 forskellige lande.
Fællestrækkene er store nok til det, og de
forskelle, der alligevel er, er inspirerende.
Danmark afviger imidlertid fra de øvrige

lande på et ret afgørende punkt, nemlig
»allemandsretten«, som opfattes som et
næsten urealistisk mål her i landet. Mini¬
sterrådets projektgruppe kunne her pas¬
sende have beskrevet, hvordan allemands¬
retten i praksis fungerer de steder i de øvri¬
ge nordiske lande, hvor befolkningstæthe¬
den og dyrkningsgraden er som i Dan¬
mark. Se dét havde været spændende at vi¬
de!
En anden problemstilling er brugen af

ord. Rapporten undgår f.eks. at præcisere,
hvad »friluftsliv« og »nærrekreation« er.
Følgen er, at der flere gange sættes ligheds¬
tegn mellem »den grønne sektor« og »fri¬
luftssektoren«.
Det fører igen til, at man kommer til at

misbruge citater fra f.eks. forskellige MO-
VIUM-rapporter. En sådan rapport be¬
skriver f.eks., hvordan den grønne sektor
er den mindst regulerende i den kommuna¬
le forvaltning. Denne beskrivelse bliver i
»Nærrekreation« direkte overført til fri-
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luftssektoren, på trods af at den del af fri-
luftssektoren, der omhandler idræt, kolo¬
nihaver m.v., er utroligt reguleret.
Hele bogen kan derfor anbefales til dem,

der arbejder med kommunal friarealplan¬
lægning - i hvert fald i de større bykommu¬
ner.

For alle andre i faget kan vi varmt anbe¬
fale at læse de 2 indledende kapitler om fri¬
luftslivets generelle baggrund. Men hvor¬
for købe en hel rapport for det? Lad os få
de 2 kapitler som en artikel, f.eks. her i bla¬
det.

En randbemærkning til form og lay-out
Enkeltspalter over % side, små sidestik¬
ord, indledninger og indholdsfortegnelser
på flere sider og i flere niveauer m.v. Hvor
er det nu, vi kender den stil fra? Åh jo, fra
skolerne, hvor det i mange år til almindeli¬
ge idéforladthed har været standardkon¬
ceptet. Hvis man tror, at den slags hjælper
læseren på vej, så tror man galt.
Bogen fremstår i øvrigt i maskinskreven

tekst og offset-tryk, som regel med en ac¬
ceptabel billedkvalitet, forholdene taget i
betragtning. Bogen i det hele taget er gan¬
ske pæn.
Men lad os håbe, at indskrivning og op¬

sætning pr. EDB - den såkaldte »desk-top-
publishing« - snart vinder indpas i bøger af
denne type. Det giver flere grafiske mulig¬
heder, og muligheder for et mere profes¬
sionelt snit over lay-out for næsten de sam¬
me penge. Søren Holgersen og Anker Madsen

Tanker efter et besøg på Blangstedgård
Jette Møller-Hansen efterlyser i Landskab
3-88 mere debat omkring postmodernisti¬
ske haveanlæg. Og jeg vil gerne give et be¬
syv med, for netop når der sker så store ny¬
strømme, er det af stor vigtighed, at vi gen¬
nemdiskuterer det.
Efter at have været med landskabsarki¬

tektforeningen på besøg på Blangstedgård,
myldrer tankerne rundt i hovedet på mig.
Arkitekturen der er jo - om man kan li¬

de den eller ej - spændende. Men den er
der så mange, der har skrevet om, så da jeg
altid har stået på menneskenes side, vil jeg
tillade mig at spørge: hvor skal menneske¬
ne være i al den nytænktning? Og specielt
da børnene? De vil jo svinge sig rundt i ge¬
lændere (og mangel på gelædere), i spinkle
sprosser og rør. Eller er det måske med i
postmodernismens ærkekonservative livs¬
anskuelse, at hvis man overhovedet skal
have børn, så skal de være pæne og artige -
nok ses, men ikke høres. For det er jo nok
sådan, at når man vover sig ud i hele post¬
modernismens »ny«tænkning, hvor det nye
ihverttilfælde er, at alt er tilladt, så bliver
det lille menneske usikker i alt det tilladte,
og begynder at klamre sig til alt det kendte,
og til alle de gamle livsmønstre og former
(det er måske derfor, vi har fået den kolos¬
sale højredrejning politisk. For på Blangs¬
tedgård er der jo slet ikke livsrum for, at
det lille menneske kan prøve noget helt nyt
af ukendt karakter. Arkitekterne havde
fået lov til at lege, nuvel, men hvor er mu¬
lighederne for at lege (i hele ordets betydn¬
ing) for det lille menneske, der nu skal flyt¬
te ind? Kan de måske få lov til at bygge
knaster og udposninger på deres hus? Kan
de måske få lov til at eksperimentere med
bomønstre, der endnu ikke er set? osv.

Men lad mig vende tilbage til havearki¬
tekturen. For selve arkitekturen er, om ik¬
ke andet, så spændende og flot. Men have¬
arkitekturen er alt i alt noget lal. Ikke en¬
gang det rent håndværksmæssige var i
orden. Fliserne lå som Kong Volmers røv.
Pergolaerne med de små latterlige potter
med vedbend (hvem skal forøvrigt vande
dem, for de små potter er jo ikke noget
som vorherre kan klare alene), stod og
rokkede, og kender jeg en flok motorbøl¬
ler ret, så skal det ikke vare lang tid for
dem, for at hive dem op. Det er 10 minut¬
ters tidsfordriv for sådan en flok, som el¬
lers ikke har noget som helst at tage sig til i
den bebyggelse. På hele min tur fandt jeg
én rimelig pæn samling af fliser og trapper.
Stakkels gamle C.Th. vender sig da i sin
grav for at undgå at se det sammensurium
af total mangel på såvel detalj- som hel¬
hedsløsning. Og så de stakkels børn. Alle
os, som har kæmpet for at give børn nogle

bare rimelige legeforhold, har vi da alle le¬
vet forgæves? Hvad skal de stakler dog gø¬
re, når de har været 3 gange igennem det
dødssyge kommercielle legeapparatur?
Havde det ikke været rimeligere at bruge
de tusindvis af kroner til at skabe rum,
hvor fantasien kan blomstre inde bag. Og
hvad med de lidt større børn? Gudskelov
for dem, at de kan trække sig ind i de kom¬
munale områder, for Odense stadsgartner¬
afdeling er jo heldigvis i stand til at lave no¬
get, der både kan holde og kan give rum for
- hvad ved jeg. Men hvad så med alle mo¬

torbøllerne, eller de forelskede, eller Pe¬
tersen, som vil dyrke roser til fuldkom¬
menhed, eller bare vaske sin bil? Og hvad
med den enlige mor eller far, som er ved at
fortvivle over at være bundet til sine unger.
Eller de gamle, som gerne vil have sig en
sludder. Skal de mase deres gigtplagede
krop ned på betonkanten rundt om spring¬
vandet eller sætte sig i en af de i rummet
fritsvævende bænke, som de risikerer, at en
unge baldrer ind i med en sæbekassebil (el¬
ler en dyr cykel, for der er øjensynligt ikke
noget sted, de kan fremstille en sæbekasse¬
bil).
Og skulle man så - som det åbenbart er

meningen i den nye postmodernistiske tan¬
kegang - se bort fra, at mennesker er af
kød og blod på godt og ondt, og vi ser på
det rene haverum, må jeg så tillade mig at
spørge, hvad nytænkning, der er i det? Er
det måske det, at lave trekantede bede
hvor de stakkels gartnere (hvis der ellers
bliver penge til sådan nogen) skal have de¬
res hyr med at klippe hækkene i spidse
vinkler. Eller er det at tegne nye firkantede
fliser (så vidt jeg ved, er der et hav af fir¬
kantede fliser på markedet), som de har
enormt besvær med at få til at gå rundt om
de fjolledbuede bede; for slet ikke at tale
om der, hvor to rette gangstier støder sam¬
men, og man bare har klunset det sammen.
Det gode i postmodernismen er, at alt er

tilladt, at man ikke er bundet af noget.
Men når det så bare bliver noget møg, så vil
jeg sige - fri mig for den »nye« retning. Jeg
var lykkelig, da jeg kørte hjem til mit gode
gamle ukrudt, og til alle mine småproble¬
mer, som er til at løse, fordi her er rum for
at være menneske. Og fri mig for den »nye«
retning og de »nye« tanker, for de fører
åbenbart kun til dyb sort konservatisme.
Og den kan jeg godt undvære.
Lad os ikke bruge vores kræfter på at

køre med på det ræs, men på at arbejde for
mennesker for at de kan få ordentlige for¬
hold og smukke oplevelser.
Og til sidst en tak til Preben Skårup for

dine billeder af plasticpigerne i landskabet.
Det var flot, og den oplevelse kan jeg bru¬
ge. Elise Trier Tuxen, landskabsarkitekt, MDL.
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Summary

Fjællebro Over Kær Mill Stream, p. 73
By I. P. Junggreen Have
The conservation protected bridge was ca¬
refully examined, photographed and
measured in detail. Restoration could only
be carried out by taking the bridge apart.
All the stones were drawn and numbered
and dismantling began in October 1979.
Before re-construction work started, the

conservation authorities were asked for

permission to lower the bridge so that wa¬
ter could flow under it again. Many years
ago, The Danish Heath Society had lower¬
ed the stream by 1 m. so that the bridge was
left dry. This meant that re-construction
had to take place deep into the adjacent
landscape to create unity again. The entire
road lay-out and part of the surrounding
area had to be graded to a lower level.
From the start, it was expected that the

bridge construction would be the same as
other granite bridges in the southern Jut¬
land region where the foundation compris¬
es thick horizontal beech rafters on a bear¬

ing layer of sand and blue clay. This was
also the case here with a 4 m. long, 30 cm.
broad and 5 cm. thick beech rafter on the
named bearing layer beneath both shore
anchors and the central bearing pillar. The
hewed, stone-carrying planks were far
above the wooden rafters in the layer of
blue clay. Otherwise the bridge was traditi¬
onally built up by simple stacking of the
stones without mortar. The biggest surpri¬
se arose when a number of closely set oak
planks were found beneath the bridge.
These planks were carefully laid parallel as
a surface and fastened with rammed posts.
At a later stage, 2 large oak trunks came
into view beside the hewed planks. As the
trunks, which lay across an old water cour¬
se with a distance of 40-50 cm. between
them, were exposed large boulders came
into view, built into the trunks by a so accu¬
rate hewing that they provided a very even
walk way.
Along the trunks, and perpendicular to

the direction of the stream, the bottom of
the stream was paved partly with the above
mentioned cleaved oak and partly with a
thick layer of weaved branches filled with
sand and stones in a width of 2.5 m. The
entire lay-out represents a fine and very ca¬
refully built crossing with a roadway beside
a footbridge. The type must be regarded as
being very rare and one of a type not disco¬
vered in Denmark before.

Master Plan for the Surroundings of
Thisted Church, p. 80
By Torben Gade
Thisted Church with its now closed church

yard, has a particularly attractive and im¬
portant location in the heart of the town.
The central location also results in the

church surroundings being subject to
many, and often unfortunate, changes.
With this background, Thisted Parish
Council engaged Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning A/S to work out propo¬
sals for a master plan for the church sur¬
roundings.
The Paris Council intends to use the ma¬

ster plan to influence future developments
with the help of a range of worthy condi¬
tions for the church surroundings and to
ensure creation of an attractive and well-

functioning town center.
The church lies in the center of the town

and is, therefore, the junction of many im¬
portant communication lines with potenti¬
al development possibilities in the future.
The master plan proposes that Storetorv

be reinstated as the most important and
most distinguished square in the town. A
coherent design will provide space for
many different functions besides parking.
The square is again paved with granite and
the most important traffic movements are
marked by granite sett bands. The paving
around the edge of the square provide a
homogene character.
Most of the square is transformed into a

pedestrian area as part of the pedestrian
street system.

Traffic Renewal of Fruegade in Slagelse,
p. 85
By Jeremy Dean
The urban renewal area »Fruegade« is lo¬
cated just south of Slagelse town center.
The Fruegade area is the only part of the
oldest town district where most of the orig¬
in building mass is now preserved.
As the street Fruegade lies like a back¬

bone through the urban renewal area, it
was essential that an overall planning of the
space as a »room« rather than a »road lay¬
out« was carried out.

The characteristic spacial qualities were
first identified and the largest street
»rooms« were designated as local squares.
The street stretches between the squares
were re-laid with granite sett drain chan¬
nels to replace the kerb stones. Parking
spaces are also marked with granite setts.
The entire street profile was paved with
tarmac finished with granite chips in the
same nuances found in Bornholm granite.
All laid out without changes in level. Tree
planting with lime is alone carried out on

the squares, partly to enhance their spacial
qualities and partly to underline their func¬
tion as speed-limiting areas.

Outdoor Life in The Countryside Around
Towns, p. 88
By Jette Hansen Møller
The research project »Outdoor Life in The
Countryside Around Towns« deals with
local, outdoor life for adults and children
in the countryside around to 6 towns close
to Copenhagen. The project also deals
with the attitudes of town dwellers to mo¬

dern farming seen in relation to the scope
for outdoor activities. The project was car¬
ried out in 1987 for The Copenhagen Me¬
tropolitan Council by The Institute for
Town and Country Planning at Denmark's
Agricultural University and the results will
be included in future regional planning ini¬
tiatives on the countryside.
The main questions posed in the project

are raised with the help of a combination of
quantative and qualitative research me¬
thods. 600 questionnaires were sent out to
100 residents chosen at random in Vejby,
Asminderød, Ganløse, Kirke Hyllinge,
Tune and Solrød Strand with a response of
80%. Interviews were also conducted with
respectively 8 and 9 residents in Ganløse
and Solrød Strand. In the latter town, visits
were also made to 3 school classes. The
towns incorporated have been previously
used in research work on how farmers eva¬

luate their close location to built-up areas
including possible disruption caused by ur¬
ban, resident activity on farm land. The
questionnaires showed that lack of time is
the most important limitation to daily
outdoor activity in the adjacent countrysi¬
de but despite this, % of those who answer¬
ed had been for a walk at least once in the
month before the research was conducted.
A walk with the family at the week-end is

the most popular activity. Fresh air and
exercise were the two most important rea¬
sons for going for a walk outside the town.
The destination of the walks is not of pa¬
ramount importance. Children in the ages
of 4 to 12 are often the catalysts for a rich
outdoor interest. When the children beco¬
me older and find other interests, parents
often regard it as a great loss.

Suggestions for improvement: To ensure
as short a distance as possible between
footpaths from towns into the countryside.
Paths should provide round-trips of vary¬
ing lengths and with as great variation as
possible. The standard of footpaths should
be in accordance with user needs. The pos¬

sibility for play or contact with animals
should be accomodated on uncultivated
land. Jeremy Dean
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fremkommet med mange gode synspunk¬
ter på opgaven.
Om 1. præmieforslaget udtaler dommer¬

komiteen bl.a.:

Forslaget udmærker sig ved en overbe¬
visende indlevelse i opgaven og i de mulig¬
heder, der vil gives inden for konkurren¬
ceområdet. Forslagsstillerne har på over¬
bevisende måde genskabt kontakten mel¬
lem den levende by til Kronborg og havet
og anvist gode muligheder for, hvorledes li¬
vet kan udfolde sig i og omkring havnen.

Byens sydlige område tænker forslags-
.stillerne sig udlagt med et udvidet, sam¬
menlagt færgeleje med en midterpier til to
færgelejer og med banegårdens facade fri¬
lagt og pladsen foran denne udlagt som
fodgængerområde. Der anlægges en ny
færgeterminal langs den nye pier, og der
skabes - ved forslaget om en ny bebyggelse
og en »ny havn« mellem Strandgade og
havneløbet - en ny smuk bydannelse om¬

kring stationen og den nye havn ved
Strandgade.

Konference: Frihed i fremtiden

Fritid er først i de senere år blevet genstand
for undersøgelser. Og dette på trods af, at
det er i fritiden, mange får afløb for alle de
behov og drømme, som ikke lader sig reali¬
sere i arbejdstiden; at det er i fritiden, man
bruger sine penge på stadig mere avanceret
og målrettet fritidsudstyr; og at det måske
er sådan, at arbejde for mange kun er no¬
get, man har for at kunne holde fri?
Fof at komme rundt om de fleste af friti¬

dens aspekter er konferencens indlæg sam¬
let i tre temaer: de overordnede aspekter
for fritidens udvikling, fritidens forskning
og fritiden i praksis.
Tid og sted: 23.-25.8 1988 på Rørvig Mo¬

tel.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 27. juli
1988.

Arrangør: Dansk Fritidsforum, Center
for forskning, uddannelse og erhverv. Hav¬
nevej 18. 4500NykøbingSj. Tlf. 03413300.

Nordisk kongres for kirkegårdskultur i
Stockholm 1989

»Kirkegården i landskabet« er temaet for
den anden nordiske kongres for kirke¬
gårdskultur, der finder sted i Folkets hus i
Stockholm, den 20.-21. og 22. september
1989.
Professorerne Magne Bruun, Norge,

Lennart Nordstrøm og Gunnar Martinson,
Sverige, Erkki Kaukowirta, Finland og
Palle Schmidt, Danmark, provst Esa Anti-
la, Finland og arkitekt Gøran Bergquist,
Sverige vil medvirke.
I folkets hus arrangeres en fotoudstilling

om gravminder og en udstilling »Når skum¬
ringen falder på« som beskæftiger sig med
kirkegården og døden, som det er behand¬
let i kunst og litteratur.
De 22. september er reserveret til en

rundtur til kirkegårde og krematorieanlæg
i og omkring Stockholm, bl.a. besøges
Skovkirkegården, desuden den helt nye
Råcksta kirkegård, anlagt efter en plan
udarbejdet af arkitekt Klaus Fåhraeus og
landskabsarkitekt Gunnar Martinson.
Formand for nordisk forbund for kirke¬

kultur, kirkegårdsleder Hans Larsen, Deg¬
nemarken 12, 5750 Ringe tlf. 09 62 15 05 er

parat til at give yderligere oplysninger ved¬
rørende kongressen.
Kongressen arrangeres af: Foreningen

Sveriges kyrkogårdschefer. Sveriges kirke¬
gårds og krematorieforbund. Landslaget
for kirkegårdskultur, Norge. Hautausmaa-
kulttuurin pohjoismainen liitto, Finland
Seurakuntapuutarhurit ry, Finland. For¬
eningen for kirkegårdskultur, Danmark.
Foreningen af danske kirkegårdsledere.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

Isendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
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Årets grønne anlæg
De grønne områder ved den nye Blang-
stedgårdbebyggelse i Odense har fået pri¬
sen som »Årets grønne Anlæg 1988«.
Blangstedgård er kendt som det eksperi¬
menterende boligbyggeri, der har været
rygraden i den internationale udstilling
»Byg og Bo 88« og et vigtigt led i det
»bygge- og boligår«, som Boligministeriet
har udnævnt 1988 til.
- Dommerkomiteen har specielt ønsket

at fremhæve den overordnede landskabeli¬

ge behandling. Ved at bevare og respektere
vigtige dele af de eksisterende og karakter-
givende landskabselementer, er det lykke¬
des at skabe et attraktivt boligmiljø. At
hele bebyggelsen idag står så frodig og va¬
rieret må tillægges planlægningen og sty¬
ringen af den store bygeproces, hvor både
den nye og eksisterende beplantning har
fået ordentlige vækstbetingelser. Samtidig
er detailplanlægningen af torve, gader og
veje omgivet af stor designmæssig præci¬
sion, som får hele anlægget til at fremstå
meget overbevisende og forbinder det el¬
lers meget varierede boligområde til en he¬
lhed.
Det sagde formanden for dommerkomi¬

teen, fhv. formand for Boligselskabernes
Landsforening, Ivar Løndahl ved prisover¬
rækkelsen, som fandt sted i forbindelse

med åbningen af »Vækst & anlæg '88«. Han
overrakte prisen til Peder Borup fra land¬
skabsarkitektfirmaet Ginman, Harboe,
Borup A/S, som sammen med arkitekterne
Lundgård & Tranberg og Odense kommu¬
nes parkafdeling kan tage hovedæren for
de fælles grønne områder i bebyggelsen.
Kilde: Pressemeddelelse fra LDA.

Den første flytbare park i Danmark
indviet

Hvorfor ikke bruge byens skæmmende
byggetomer til midlertidige grønne områ¬
der?
- Vi har tit fra kommunalpolitisk side

forgæves prøvet at få lov til at bruge de
midlertidigt ledige arealer på den måde,
men det har vist sig svært, fordi ejerne er
bange for, at beboerne ikke vil give arealet
fra sig igen, fortalte Gunna Starck, som
gerne så, at kommunen fik en ret til at dis¬
ponere over sådanne arealer.
- Derfor er det vigtigt at udnytte mulig¬

hederne for at skabe grønne oaser. Men
den flytbare park er ikke en slidstærk park,
sagde professor Palle Schmidt, og opfor¬
drede brugerne til at bruge den med forsig¬
tighed.
- Vi må prøve at komme af med parken

på en god måde, til dem der trænger, slut¬

tede Gunna Starck, og foreslog et areal på
Københavns Vesterbro som næste holde¬
plads for parkens træer, bænke, pergola,
tårn m.v.

Etableringen af den flytbare park er et re¬
sultat af et samarbejde mellem LDA, For¬
eningen Socialt Boligbyggeri, Beboerfor¬
eningen Blågården, Gårdlavet »Den grønne
firkant«, DL, Kunstakademiets
Arkitektskole, Landbohøjskolen, Arkitekt¬
skolen i Aarhus samt Havebrugshøjskolen
Vilvorde. Byggeriets Realkreditfond har
støttet projektet økonomisk og gjort en
realisering mulig.

Rettelse til artikel i Landskab 3-88

Ved en beklagelig fejl var LDA ikke nævnt
som initiativtager til konkurrencen om
midlertidigt grønt anlæg på Nørrebro (ar¬
tiklen i LANDSKAB 3-88, s. 66).

HVIDOVRE
KOMMUNE

• anvendelses- og vedligeholdelsesplan for kommunens »grønne om¬
råder« samt parkplaner

• projekter for haveanlæg m.v. ved kommunens bygninger og institutio¬
ner

i tæt samarbejde med gartnerformænd og forvaltningens øvrige medar¬
bejdere.

TEKNISK FORVALTNING

Landskabsarkitekt/hortonom

Til ny stilling i teknisk forvaltnings nyoprettede planlægningsafdeling
søges medarbejder.

ORGANISATIONEN
Teknisk forvaltning Forvaltningen har ca. 70 administrative og ca. 110
udførende medarbejdere, herunder 2 gartnerformænd og 35-40 gart¬
nere og specialarbejdere.
Forvaltningen er placeret dels på rådhuset og dels i anneks til dette.
Arbejdstiden er mandag-onsdag: 8.00-15.30, torsdag 8.00-18.00 og
fredag 8.00-14.30, med flextidsordning.

Planlægningsafdelingen Afdelingen varetager, foruden ' planlæg¬
nings- og projekteringsopgaver for »kommunens grønne områder«,
kommune- og lokalplanlægning, koordinering af sektorplanlægning og
projektarbejder, illustrationsopgaver og en række udviklingsopgaver.

Afdelingen er p.t. normeret til 6 medarbejdere.

Der'ansættes ny afdelingsleder, og stedfortræder for denne er endnu
ikke udpeget.

OPGAVERNE

Opgaverne er fortrinsvis planlægnings- og projekteringsopgaver for
kommunens friarealer, parker, institutioner og veje, bl.a. udarbejdelse af

KVALIFIKATIONER
Uddannelse Afsluttet uddannelse som landskabsarkitekt eller horton¬
om, geme også med en praktisk uddannelse som anlægsgartner.

Erfaring Erfaring med både planlægning af »grønne områder« og pro¬
jektering af park- og haveanlæg samt vedligeholdelsesopgaver. Gerne
kendskab til udbuds- og kontraktudformning.

Egenskaber Selvstændighed og handlekraft, evne til at praktisere
samarbejde og veludviklet æstetisk og praktisk sans.

ANSÆTTELSE
Ansættelse vil kunne ske snarest muligt og i overensstemmelse med
gældende overenskomst mellem FKKA og respektive organisation. Der
vil eventuelt kunne tillægges stillingen et §1 stk. 2 tillæg efter forhand¬
ling.

ANSØGNING

Ansøgning mærket B 0485, »Landskabsarkitekt/hortonom« med eksa¬
mensbevis og beskrivelse af ansættelses- og beskæftigelsesforhold
m.v. indsendes til Hvidovre Kommune, personale-, og lønkontoret,
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, og skal være kommunen i hænde
inden den 18. juli 1988.

ØVRIGT

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk direktør Jør¬
gen Lundsager, tlf. 01 781211 lokal 1406 indtil 23. juni og efter 12. juli
d.å.

Ved ansættelsen medvirker ansættelsesudvalg.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIK EN 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 \)G7\ BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

UV4 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum ir/l BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 L D A GRØNT

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

GÅRDSANERING

P.MALMOS ubbyd9aden92
Anlæssgartnermester 4490 Jerslev si-° ° 03-495342
Vi udfører anlægsopgaver ved boligbebyggelse, off.
anlæg, parker, institutioner m.v., samt alle vedlige¬
holdelsesarbejder i den grønne sektor. Vor mange¬
årige faste medarbejderstab står tii Deres rådighed.

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSENA/S
GL. KØGEVEJ 877 Gd til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER 1 gge1

Eont 1

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ri«;»I-a
ELLEGARDSVÆNGE 13

01 65 23 05

2820 GENTOFTE
&W(c *)((ewamt nrnVI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus |Q^j BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØREP

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

t Telefon 01-641940



Hyde Park bænk hos Raustian i Nordhavn
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01 -18 45 11 Telefax 01 -18 45 46 Telex 16 355 PAUSTI
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00


