
Tidsskrift for
planlægning
af have og
landskab

Review for
Garden and
Landscape
Planning

LANDSKAB

Vandtrappe ved Tangeværket •
Samtale med landskabsarkitekt Torben Michelsen -

De geometriske haver i Herning *
Museumsplein i Amsterdam •

Summary

Juli 1993
74. årgang
Side 73-96



WF*

KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

m
NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

Ifej*

BYTRÆER

PLANTNING
BESKÆRING

PLEJE
RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OITAO SKOVVEJ 56Ol lAO 42650565
2750 BALLERUP
FAX 42 65 08 74

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

31 63 36 80
• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt

Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads
Rødegårdsvej 21
DK-3000 Helsingør
Telefon 42 19 90 10
Telefax 42 19 90 07

W
Nu i Nordsjælland

Værksted - Plads
Stengårds Allé 38B
DK-2800 Lyngby
Telefon 45 87 56 87
Værksted 45 87 56 18

men stadig i Lyngby

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S

ilPEB
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

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

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER
»Bakkegård«. Gulbjergvej 24 -Slagslunde, 3660 Stenløse
® 42 18 33 18 Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG

Sven Bech A/s m

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Telefon 31 68 06 55
Telefax 31 68 11 27

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLE*

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

Aflæg planteskolen
et besøg

'^1
Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 42 27 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM



LANDSKAB 4 1993

Indhold

Vandtrappe ved Tangeværket 73
Af Finn Smidt

Samtale med landskabsarkitekt Torben Michelsen 80
Af Karen Permin

De geometriske haver i Herning 88
Af Sonja Poll

Museumplein i Amsterdam 92
Af Sven-Ingvar Andersson

Summary 96
Ellen M. Pedersen

Diverse A26, A27, A29, A30, A31, A32

Redaktør: Annemarie Lund, landskabsarkitekt M.D.L. (ansvarsh.), Melvillevej 16, 2900 Hellerup. Tlf 31 56 31 67. Fax 33 91 27 70
Redaktionsudvalg: Jeppe Aagaard Andersen (fmd.), Stig L. Andersson, Peter Bjørno Jensen, Lene Madsen, Tilde Tvedt.
Ekspedition og annonceafdeling: Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 København K. Tlf. 33 13 62 00. Giro 9 00 31 34.
Abonnementspriser for 1993: Danmark kr. 478,00 inkl. moms. Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige d.kr. 405,00.
Grønland d.kr. 535,00, inkl. forsendelse som A-prioritaire. Andre lande d.kr. 500,00 vedforsendelse B-economigue, d.kr. 555,00 vedforsen¬
delse A-Prioritaire. Løssalgspris pr. hæfte d.kr. 65,00.
Landskab udkommer med 8 numre om året.
Landskab udgives afForeningen afDanske Landskabsarkitekter i samarbejde med Stads- og Kommunegartnerforeningen og Arkitektens
Forlag. DLs adresse er Foreningen afDanske Landskabsarkitekter, Strandvejen 863, 2930 Klampenborg. Tlf 31 63 11 66.
Landskabs artikler og illustrationer må ikke gengives helt eller delvis i andre blade og tidsskrifter uden tydelig kildeangivelse.
ISSN 0023-8066
Sats: Hansen & Winther Fotosætteri ApS. Repro: F. Hendriksens Eftf. Reproduktionsatelier. Tryk: Poul Kristensen Grafisk
Virksomhed.
Forside: Stig L. Andersson: De geometriske haver i Herning.

A 25



Billund bymidte
Byrådet i Billund Kommune
har i samarbejde med DAL ud¬
skrevet en konkurrence om den

fremtidige anvendelse, udform¬
ning og funktionelle indretning
af Billund bymidte.
Hovedsigtet med konkurren¬

cen er at hente nye ideer og in¬
spiration til, hvordan bymidten
kan blive en sammenhængende
helhed, letopfattelig og i sam¬
spil med resten af byen såvel
funktionelt som visuelt.
På den ene side lægges der

vægt på, at forslag til konkur¬
rencen er realistiske, således at
byrådet efterfølgende kan på¬
begynde en realisering af kon¬
kurrencens resultat. På den an¬

den side vil man også lægge
vægt på, at byen fortsat har
muligheder for udvikling og

forandring.
Den samlede præmiesum i

konkurrencen er på 600.000 kr.
Indleveringsfrist for 14. sep¬

tember 1993.
Fra DAL er som fagdomme¬

re udpeget arkitekterne MAA
Lars Ibsen, Peter Juel Jeppesen
og Ib Valdemar Nielsen.

Nyt fra Dansk Byplanlabora¬
torium
Den ydre by
Det 43. danske Byplanmøde

focuserer på de store områder,
der er taget i brug til byformål
gennem de seneste 30-40 år.
Tiden er inde til at tage diskus¬
sionen af disse områders frem¬
tid op - deres kvaliteter og pro¬
blemer - ikke mindst fordi
størstedelen af den danske be¬

folkning bor her. Mødet finder
sted den 14.-15. oktober 1993 i
Albertslund og Høje-Taastrup.
Tilmeldingsfristen er 16.8.

Kommuneplanens rolle i
90'erne
Årets kommuneplanseminar
finder sted i Kerteminde den
25.-26. november 1993. Semi¬
naret har 'til formål, at opdate¬
re deltagernes viden om kom¬
muneplanlægningen, at vise
konkrete eksempler på, hvad
kommuneplanen er blevet
brugt til i de senere år, og at
diskutere kommuneplanlæg¬
ningens rolle fremover. Herved

håber vi, at seminaret vil inspi¬
rere deltagere til at bruge kom¬
muneplanlægningen mere dif¬
ferentieret og mere offensivt.
Tilmeldingsfristen er 22.10.

De bedste byrum
Tirsdag den 31. august er der
mulighed for at deltage i en
guided bustur gennem Jylland
for at se de bedste eksempler
på indretning og møblering af
gader, pladser og parker.
På en dag opleves helt nye,

spændende projekter i 5 for¬
skellige byer. Lokale planlæg¬
gere vil hvert sted fortælle om,
hvordan projekterne er blevet
til og arkitekt Jan Gehl vil som
guide på hele turen binde de
enkelte projekter sammen.
Tilmeldingsfristen er 2.8.
Yderligere oplysninger får

hos Vibeke Meyling.

Studierejse til de baltiske lande
Årets store studierejse går til
Estland, Letland og Litauen.
Formålet med rejsen er ved
selvsyn at se tre »nye« nabo¬
lande tage form. Hvilken frem¬
tid tegner sig for dem? Hvilke
problemer har de i forbindelse
med overgangen til markeds¬
økonomi? Vi skal besøge de tre
hovedstæder, hvor der hidtil er
etableret af dansk-baltiske sam¬

arbejdsprojekter inden for fy¬
sisk planlægning, byfornyelse
og byggeri.
Tilmeldingsfrist er den 5.7.

Seminar om landskabs¬

økologi
Dansk Landskabsøkologisk
Forening afholder i samar¬
bejde med Sektion for Land-
og Byplanlægning, KVL et
tværfagligt seminar fredag
den 8. oktober kl. 8.30 til
16.30.

Foreløbigt program: Klit¬
forvaltning i Danmark v.
Frede Jensen, Nordjyllands
Statsskovdistrikt. Kortlæg¬
ning af geomorfologi, vegeta-"
tion og slitage i klitter v. Erik
Brandt og Steen Christensen,
KU. Strategi for forvaltning
af strandenge v. Peter Vester¬
gaard, KU. Kystsikringsstra-
tegier v. Kystinspektoratet.
Naturlig kystdynamik kontra

indgreb v. Jørgen Nielsen og
Niels Nielsen, KU. Land¬
skabsplanlægning kontra na¬
turlig dynamik v. Ulla Vogt-
Andersen, KVL. Friluftsliv i
kystzonen og forudsætninger
for blå flag v. Jan Eriksen,
Friluftsrådet. Hirisme på
Vestkysten v. Berit Kaae,
KVL. Kystgeografi v. Henrik
Suadecani, RUC. Udvikling i
kystområder v. Dan Borgen
Hasløv. Kystcirkulæret v. Dit¬
te Christensen, Miljøministe¬
riet. Naturfredningsrådets
kyststrategi v. Erling Bonde¬
sen, RUC.
Seminaret finder sted i

Aud. 101, KVL, Biilowsvej
13, Frederiksberg.
Yderligere oplysninger: Er¬

ling Andersen, tel. 35 28 22 52.

Kunstmuseet

Køge Skitsesamling
Indtil 29. august vises to sær¬

udstillinger af skitser. Den ene
er Per Kirkebys 'Observatørens
sekund', den anden 'Vandkunst
til Køge - skulpturens proces'
med Pontus Kjerrman. Her
kan man se forarbejder til
springvand og vandposter op¬
stillet i Køge bymidte.

Fra museets samling udstil¬
les samtidig et udvalg af skit¬
ser, modeller, materialeprøver,
hvoraf en del er til projekterede
eller udførte byrum.
Mogens Møller er repræsen¬

teret med modeller og skitser
til arbejder på Axeltorv i Kø¬
benhavn, i Nr. Broby ved
Odense Å og ved Gudenåen i
Randers. Torben Ebbesen viser

springvandsprojekter til Bud-
dinge Skole og Bella Centret.
Bjørn Nørgaards Thors Tårn

i Høje-Taastrup er beskrevet
ved skitser, keramiske modeller
af figurer og pladsmodeller i

ler. Og fra Odense Koncerthus
vises model og skitse til Gun¬
nar Aagaard Andersens skulp¬
tur og belægning.
Kunstmuseet Køge Skitse¬

samling. Nørregade 29. 4600
Køge. Alle dage undt. mandag
11-17. Tel. 53 66 24 14.

Landmarkprojekt på Stevns

Ulk

Selskabet Højeruplund har in¬
viteret tre stevnske kunstnere
Niels Gerhard, Bo Karberg og
Torben Olesen til at skabe en

række naturskulpturer ved
Stevns Klint. Skulpturerne er
baseret på materialer på stedet:
kridt, tang, flint og drivtøm¬
mer.

Skulpturerne er placeret
langs klintens kant med havet
og horisonten som baggrund.
Højerup Landmark Projekt

2. Til 15. oktober. Stevns Klint.

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

Redskaber m.m.

■■■■Imui JMk
MM <■■! ■■■■'
mi !■■■ iar

AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

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

A 26



En vigtigmeddelelse til alle planteskoler:
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Samtiden
det er NU.

Bygningskunst
det er ALTID.
Et tilbageblik
gennem historiens
labyrint til
udgangspunktet for
den europæiske
arkitektur -
af Jens Mollerup

ARKITEKTURHISTORIEN BAGLÆNS
- en dabatbog om bygningskunsten i samtiden

FUNKTIONALISME • KLASSICISME • RENÆSSANCE •

MIDDELALDER OG ANTIK

KONSTRUKTION ER MIDLET, FUNKTION ER FORMÅLET. DET
ER FORMEN DER GØR VÆRKET TIL ARKITEKTUR. HVIS FORMEN
GØRES TIL FORMÅL, BLIVER RESULTATET TOM FORMALISME.

176 sider, rigt illustreret, 17x24 cm. Pris: 275 kr. (Hæftet), 345 kr. (Indbundet).

Udgivet med støtte fra Velux Fonden af 1981
og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.



I 1920 oversvømmedes Gudenådalen mellem
Tange og Kongensbro efter anlæg af en tværgå¬
ende dæmning. Støttedæmninger og den 700 m
lange hoveddæmning ses fra kraftstationen -

søen skimtes bag ved hoveddæmningen. Billedet
erformentlig taget under søens opfyldning i dec.
1920, hvorved en de! afåens vandfik lov at løbe
igennem nødslusen, der ses i billedets venstre
side. Stedets første fisketrappe ses nederst til
højre.
» Tange. In 1920 the Gudenå between Tange and
Kongensbro (a bridge) was flooded after a

traversing dam was built. Supporting dams, and
the 700metremain dam seenfrom thepower sta¬
tion - a glimpse of the take behind the main dam.

Vandtrappe ved Tangeværket a/Finn smidt

Afgangsprojekt afarkitekt maa Finn Smidt, Afdelingen for bygningskunst D, Arkitektskolen i Aarhus. Projektemnet var bygning af en
fiske- og faunapassage med tilhørende bygningsanlæg samt landskabsarkitektonisk bearbejdning afområdet ved vandkraftstationen Tan¬
geværket. Kirsten Birch, arkitekt maa, var vejlederpå projektet.

Igennem mange år har vores landskab været
genstand for råstofudvinding, affaldsdepo¬
nier eller andre store menneskelige indgreb -
alle de steder, hvor vi i landskabet enten har
»trukket fra, udglattet eller lagt til«. Mange
af disse områder optræder nu som restområ¬
der i den forstand, at de har udfyldt deres
rolle og nu henligger som ubrugte arealer. I
stedet for at synliggøre disse indgreb i vores
landskab med beplantninger eller tilstræbte
naturtilbageføringer, ligger der en mulighed
i at omdanne nogle af dem til arkitektoniske
landskaber, hvor en friere bearbejning kun¬
ne finde sted, uanset om denne bearbejdning
har en beplantnings- eller bygningsmæssig
karakter. Det arkitektoniske landskab kan
blive stedet, hvor fremtidige rekreations- og
aktivitetsprojekter vil have mulighed for at
udfolde sig, uden at dette kræver nye inddra¬
gelser af mindre kultiverede områder. Det
arkitektoniske landskab kan imødekomme
kulturlivet og turismen samt krav til attrak¬
tioner og seværdigheder.
Mit projekt har til hensigt at udnytte de

kulturelle elementer i landskabet, der er op¬
stået i kølvandet på Tangeværkets anlæg og
heraf følgende opstemning af Gudenåens
vand. Ved at styrke dets kulturbaggrund
igennem en arkitektonisk landskabsbear-
bejdning vil stedet kunne tilføres kvaliteter
og ny identitet. Denne overvejende kunstne¬
riske udformning af landområdet vil være
udtryk for stillingtagen til og bearbejdning
af landskabet og ikke en egentlig reetable¬
ring af et stykke landskab, der er præget af
store indgreb.

Laksens tilbagekomst til Gudenåen giver
forhåbninger om en ny æra for Gudenålak¬
sen, der helt forsvandt med opførelsen af
Tangeværket. Det var skitseprojektets oprin¬
delige sigte at bidrage til genskabelsen af lak¬
sebestanden i Gudenåen - undervejs er det
blevet udvidet til en skitsering af en egentlig
faunapassage, der tillader alle fiskearter og
vanddyr at passere. Denne passage tænkes
baseret på størst mulig vandmængde fra
åen. Det forudsætter, at Tangeværket fort¬
sætter alene som arbejdende museum og
udelukkende producerer elektricitet til mu¬
seumsområdet. Faunapassagen vil sammen
med det eksisterende elmuseum og det kom¬
mende vandkraft- og elværksmuseum kun¬
ne udgøre en væsentlig attraktion i området.
Projektet tager tanken op om en ny Gu¬

denåsammenslutning bestående af bredejere
og lystfiskerorganisationer. Sammenslut¬
ningen forudsættes oprettet til sikring af re¬
etablering af laksebestanden samt til at vare¬
tage og forvalte kommende arbejde med
vand-, fiske- og miljøpleje. Sammenslutnin¬
gen får hjemsted ved passageområdet.

Introduktion til faunapassagen
Princippet for opbygningen af passagen ta¬
ger udgangspunkt i det grundlæggende krav
til fiskepas, at vandets hastighed og turbu¬
lens nedbringes mest muligt.
Åens mæandrering -'dens slangebugtnin¬

ger i landskabet - er underlagt vandets ero¬
derende kraft og de geologiske forhold.
Et vandløbs mæandre kan i deres forløb

sammenlignes med et stykke spændt fjeder¬

stål, der holdes i sine to yderpunkter. Uanset,
hvordan stålet holdes, og i hvilken afstand
de to endepunkter har, vil stålets elasticitet,
og den kraft, den påvirkes med, give det jæv¬
ne slangebugtninger. Slangebugtningernes
yderpunkter vil i åens tilfælde til stadighed
forrykkes af dens iboende elastiske og erode¬
rende kraft. Brinker vil erodere, materiale vil
aflejres i en uendelig proces. Et vandløbs leje
vil således konstant skifte position, hvis de
geologiske forhold ikke lægges hindringer i
vejen. Slangebugtningerne kan blive så spid¬
se, at de skærer sig selv over. Nye vil da dan¬
nes. Kraftens fænomen er indgået i betragt¬
ningerne omkring passagens udformning.
Naturens mæandrering er forsøgt over¬

ført til passagen som bærende princip for
vandets vej.

Passagen udformes som en rende, hvor
bunden er formet som et reliefmønster, der
leder og samtidig opbremser vandet på dets
vej fra overvandet til undervandet. Dette
særlige reliefs hydrauliske egenskaber ned¬
sætter vandets hastighed og turbulens og gør
det muligt for vanddyr og fiskearter at gen-
nemsvømme strækningen.

Passagen er projekteret som et skalaløst
modulprincip, der kan dimensioneres til
mangeartede forhold. Når variationerne er
fastlagt, kan passagens konstruktive be¬
standdele sektioneres og repeteres i nødven¬
digt omfang.
Passagen kan afstemmes, så den er passa¬

bel i intervalletmellem vandføringens medi¬
anminimum og medianmaksimum. Passa¬
gen kan optage de varierende vandføringer
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uden regulering. Passagen er selvrensende,
dens udformning sikrer, at risikoen for aflej¬
ringer og tilstopninger er reduceret mest mu¬
ligt, og den kan fungere uden hyppig manuel
eller mekanisk justering.
Den varierende vandføring vil ved lav

vandstand tørlægge og synliggøre dele af
passagens kanter og flader, og ved høj vand¬
stand vil passagen blive overskyllet af hurtigt
strømmende vand, som vil skabe uro i stop¬
bassinet. Ifølge sagens natur vil vandets tur¬
bulens blive påvirket ved de forskellige
strømhastigheder, men selv ved en konstant
vandføring har det været tanken, at forde¬
lingen af vandet i passagen skal skabe
strømhastigheder og turbulens af forskellig
art.

Projektets turistmæssige aspekter
Bjerringbro kommune vedtog den 27.4.92
lokalplan nr. F 418-1, som omklassificerer
arealet ved Tangeværket til fritidsformål i
form af nyt elmuseum (1200 m2)med forskel¬
lige museumsafsnit, undervisnings- og kur¬
susvirksomhed, restaurant og cafeteria, et
frilandsmuseum, arealer for udendørs ud¬
stillinger med parkeringsanlæg, adgangs¬
veje og stiforbindelser m.m. I 1991 påbe¬
gyndtes etablering af et golfcenter, som
er beliggende 3 km sydvest for elmuseet.
»Golfbaneinitiativet understøtter Tange

som et fremtidigt fritidsområde og er samti¬
dig med til at understøtte den turistmæssige
fremgang, kommunen oplever - primært
som følge af elmuseets aktiviteter og mar¬

kedsføring. Elmuseets udvidelsesplaner un¬
derstøtter og perspektiverer hele Tangeom¬
rådet som et egentligt fritids- og aktivitets¬
område med store turistmæssige potentia¬
ler.« (Udpluk fra lokalplanen). Som et så¬
dant område appellerer Tange til såvel kom¬
munens og egnens borgere som til turister.

Skitseprojektet ønsker at understøtte dis¬
se tiltag gennem en synliggørelse af stedets
eget liv samt at kvalificere turismen på en

måde, som bygger på lokale forudsætninger.
Samtidigt tilstræbes hensynsfuldhed over
for naturen og det lokale miljø.
Det foreslåede anlæg og dets tilknyttede

aktiviteter vil kunne bruges af den lokale be¬
folkning til ferier og daglig rekreation samt
af turister. Dette forhold samt en egentlig
lystfiskerturisme vil forlænge turistsæsonen
og give en bedre udnyttelse af såvel eksiste¬
rende overnatningsmuligheder som af øv¬

rige faciliteter, hvorved både beskæftigelses-
og indtjeningsmulighederne i regionen vil
blive forbedret.

Projektets arkitektoniske elementer
Projektets hoveddel udgøres af passagen,
der beskriver en ret linje fra Tangeværkets til-
ledningskanal og ned over bakken til våd¬
området, som er Gudenåens gamle leje.
Et eksternt bevægelsessystem i form af

ramper, trapper, stier, platforme og gang¬
broer spændes ud og sammenbinder de arki¬
tektoniske elementer, inklusive det lavere-
liggende vådområde, dæmningen og søen.
Dette bevægelsessystem med dets betragt-
ningssteder samt et undersøisk observatori¬
um og udstillingskammer, hvor de forskel¬
lige fiskearter kan iagttages, inden de force¬
rer passagen, vil være kernen i de mere
attraktive sider af projektet.

På modsatte side af tilledningskanalen
placeres søjlehuset, som er hjemstedet for
føromtalte Gudenåsammenslutning. På ta¬
get af dette søjlehus vil der være en udsigts-
platform, som er åben for publikum. Søjle¬
huset og passagen forbindes af en kørebro
over tilledningskanalen, og projektområdet
markeres via et rumdannede parallelforløb
af hække. Bevægelsessystemet kommer til at

indgå i et samspil med landskabet ogmed det
øvrige stisystem.

Skønsmæssig arealoversigt
Faunapassage 5000 m2
Stopbassin 600 m2
Observatorium og udstillings-
kammer 70 m2

Søjlehus, grundflade 70 m2

Passagen er i mit projekt dimensioneret til en
vandføring på maksimalt 25 mVsek., men
kan dimensioneres til mangeartede forhold.

Arkitektoniske inspirationer og intentioner
Tre amerikanske landskabskunstnere har in¬

spireret til projektet.
Mary Miss favner i sine landskabsarkitek-

toniske projekter den skulpturelle form og
den arkitektoniske rumlige form i et spæn¬

dingsfyldt spil med landskabet som en tre-
die, men vigtig aktør. Mary Miss kommer
gennem vertikalitet, stoflighed og håndværk
i sine rumlige konstruktioner tæt på arkitek¬
turens område.
Robert Smithson havde en konceptuel til¬

gang og sammenstillede industrielle materi¬
aler med naturens. Han var i sine earthworks
orienteret mod det horisontale, ofte som

fremhævning gennem modsætninger, et spil
mellem negativ og positiv form. Ligeledes
arbejdede han med at optage naturens form¬
mæssige love i kunsten.
Richard Serras landskabsskulpturer står

som klare, visuelle udtryk, der ved simple til¬
tag fortætter og responderer stedets lokali¬
tet. Serra strukturerer sine arbejder som en

integreret del af lokaliteten, de er tegnet til
stedet, som herefter redefinerer sin betyd¬
ning og identitet.
Fælles for kunstnerne er projekternes

integration af stedets lokalitet, der uden my-

1. Tangeværket, indløb. 2. Tangeværket, udløb. 3.+4. Strømningsforsøg med model udført på Ingeniørhøjskolen i Horsens. Høj og lav vandstand. 5.
Springende laks. 6. Laksefælde i Kalixelven, Sverige
m I. Tangeværket, inlet. 2. Tangeværket, outlet. 3. + 4. Flow experimentsperformed at Horsens College ofEngineering. High and low water level. 5. Jump¬
ing salmon. 6. Salmon trap at the Kalixelven, Sverige
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Nødslusen tigger ved den østlige ende af dæm¬
ningen og markerer sig ud over dæmningens top
ved sluseportene og det dertil hørende skur.
Nødslusen åbnes i kritiske situationer. Vandet vil
i såfaldstrømme ud og oversvømme vådområdet
undervejs mod Gudenåen nedstrøms Tangevær¬
ket. Stier og gangbroer i terrænet, stopbassinet
og passagens allernederste del, der er i berøring
med området, vil blive udsatforen kraftig vand¬
standsstigning.

En vandring langspassagen kan begyndespå lavesteniveau ved vådområdet, hvorstopbassinet og det
undersøiske observatorium og udstillingskammer er placeret. Herfra følges vandet mod strømmen.
En stigning begynder mod søjlehuset, som ligger på højeste niveau. Undervejs passeres forskellige
mindre arkitektoniske elementer, som sammen med hækkene alle er sætstykker i en større helhed, og
hvor landskabet har den dominerende rolle.
Rum og diagonalesynslinjer opstår ogforsvinder, attraktorerne (sætstykkerne) leder én rundt i om¬

rådet og udpeger nyepunkter, hjørner og afgrænsninger. De mindre arkitektoniske elementer tilhører
et eksternt bevægelsessystem, som i form af ramper, trapper, platforme, stier, køre- og gangbroer
spændes ud i et netværk, som sammenbinder de overordnede strukturer.
Projektets bevægelsessystem indgår i et samspil med landskabet samt det øvrige stisystem ved søen

og i plantagen. De parallelle rumdannende hække adderer stedets eksisterende træk og markerer
projektområdets topografi og kultur, inden arealets begyndende opløsning ned mod vådområdet,
hvor naturens gennemslagskraft dominerer.
A nalogt til barokhaven forsøger stedet at inddrage og forene menneskeskabt og naturlig skønhed,

idet det favner alle de naturlige elementer, vand, lys, luft, vækst og gør dem ti! en del afprojektet.

Oversigtsbillede af terrænmodel. På søens bund
ses det gi. ålejefrafør opstemming afsøen
■ Key illustration of terrain. On the bottom of the
lake, the old stream bed from before the dam¬
ming

Jlter-
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SØJLEHUS TILLEDNINGSKANAL INDLØBSELEMENT FAUNAPASSAGEN

Længdesnit i passagen ca. 1:1350 ■ Longitudinal section through passage, 1:1350

Længdesnit vest-øst igennem Tange Sø ca. 1:1350 ■ West-east section through Tange Sø, 1:1350

TANGE SØ HOVEDDÆMNING

Tværsnit syd-nord igennem vådområdet ca. 1:1350 m South-North section through wetlands, 1:1350

»Det oversvømmede bassin« ■ 'Flooded basin'

Stopbassinet er koblingspunktet mellem passagen og det gamle åleje. Stopbassinet er druknet - van¬
dets grænser overskrider dets kanter og dækker med vandspejlets bassinets volumen. Vandets rum
fremhæves af vandspejlets skyggespil mod kanter, flader og steder, hvor bunden ses. Stopbassinets
hvirvler og turbulens er kulminationen på vandets nedadgående bevægelse igennem passagen, bassi¬
net bøjer vandstrømmen afmod Gudenåens løb nedstrøms Tangeværket.

Vandstanden i stopbassinet vil, afhængigt afårstid og nedbør, variere mere end 1,5 meter, hvilket
ved høje vandføringer vil skabe yderligere oversvømmelse, turbulens og uro i vådområdet.

Søjlehus m House on pillars
Søjlehuset og det undersøiske kammer ved stopbassinet udpeger projektets arkitektoniske hoved¬
retning og er med den rumlige virkning, som de parallelle rækker af hække danner, den visuelle
sammenbindingmed det tabte landmod det vådområde, der blev afskåret ved udgravningen af tilled-
ningskanalen. Kørebroen og reguleringsbygværket er de fysiske elementer i denne sammenbinding.
Påprojektarealets højeste niveau ersøjlehusets udsigtsplatform placeret, 12 m over terrænet, og er

med placeringen områdets visuelle retningspunkt. Søjlehuset er billedet på den ældgamle teknik at
nedramme pælefor at tæmme vandet.
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STOPBASSIN

LÆNGDESNIT IGENNEM FAUNAPASSAGEN

VÅDOMRÅDE GUDENÅ

TV/ERSNIT SYD-NORD IGENNEM VÅDOMRÅDET

Aksonometrier: kørebroens landfæste, gang¬
broer i terræn

■ Axonometry; abutment ofbridgefor vehicular
traffic. Footbridges in terrain

Det undersøiske observatorium og udstillingskammer ligger i stopbassinets vandkant og stikker lige op over vandspejlet. Observatoriets adgangsplatform
er forbundet med terrænet via to ramper. Fra platformens vertikale elementer, elevatoren og spindeltrappen er der adgang til det undersøiske kammer.
Fra landskabetsåbne rum bevægerman sig ned i kammerets lukkede rum og konfronteres igennempanoramavinduetmedstopbassinets vand-rum, hvor

lyset filtreres og reflekteres i strømmens vandpartikler. Stopbassinet er stedet, hvor fiskearterne, bl. a. laksen, vil opholde sig i venten på den rette vand¬
føring, inden passagen forceres.
Montrer opstillet i kammeret fortæller om stedets natur- og kulturhistoriske baggrund samt om Gudenålaksens tilbagevenden.
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Projektområdet set fra Tange Sø, perspektiv m Project area seen from Tange Lake, perspective
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Platform i passagen ca. 1:200 ■ Terrace, a part of the passage, c. 1:200

Passagen er nederoderet i landskabet i kontrast til hoveddæmningen. Væg¬
fladernes krone er to steder i længdeforløbet knækket i vandret plan, hvor
knækpunkterne kan indskrives i et fladt cirkelslag. Denne polygone linje
udspringerfra terrænetpå tilledningskanalensmodsatte side vedsøjlehuset
for til sidst at hægte sig til stopbassinets linjer. Terrænets topografi langs
passagens vægge danner udkikspladser og afskærmninger i sammeforløb.
Nede ipassagens rum, imellem densparallelle vægge tætpå vandspejlet,

er indføjet en platform. Platformens lette metalkonstruktion og gittergulv
forstærker indtrykket af vandets kraft og hastighed. Platformen er med
adgangstrapper billedetpå erosionen og udskridningen, der gennembryder
passagens vægge. De afskærmende vægge opleves hernede som lydreflek¬
torer for vandet (vand-lyd-kraft).

Projektområdets topografi ■ Area topography

Indløbselementet erpassagens indløb, hvorforskudteplaner er dykket 50-100 cm under vandspejlet.
Ved indløbselementets lavvandede, ornamenterede bundparti vil alt svømmende eller drivende kunne
iagttages. Her tiltager vandhastigheden og retningsbestemmes mod indløbets sug.

Undervandsrelief. Brion Family Cemetery.
Scarpa
m Underwater relief. Brion Family Cemetery,
Scarpa

Plan, deludsnit 1:1250 ■ Plan, section ofpart, 1:1250
TANGE S®

Siddetrappen er kørebroens forlængelse og
fastholder reguleringsbygværket mellem hoved¬
dæmningen og søjlehusets bred. Siddetrappen
graduerer søens overgang mod delelementerne
ved passagen og stabiliserer hoveddæmningen.
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Reguleringsbygværket er placeret parallelt med
kørebroen over Tangeværkets tilledningskanal.
Bygværket regulerer vandtilstrømningen fra
søenmod kanalen ogpassagen. Bygværketer det
vertikale element mod vandspejlets horisontali-
tet og artikulerer overgangen mellem søen og til-
ledningskanalen. Reguleringsbygværket og kø¬
rebroen er overgangen fra stillestående til strøm¬
mende vand. Bygværket bryder hovedsynslinjen
fra passagen mod søjlehuset. Stedets komplek¬
sitet understøttes ved sammenfaldet af tre ho¬
vedretninger: passagens, hoveddæmningens og

tilledningskanalens retninger. Flydespærringen
markerer fra søen kanoernes gennemsejlings-
punkt under kørebroen og skaber en visuel bin¬
ding mod indslusningselementet. Flydespærrin¬
gen opsamler drivende emner og forhindrer ka¬
noer i at tage »turen ned« igennem passagen.
Fra kørebroen kan Tangeværket ses for enden

afden kurvede tilledningskanal. Imodsat retning
fra Tangeværket, kan indløb, stopbassin og søjle¬
hus skimtes, mens resten afprojektet liggerskjult
bag de rumdannede hække.

stik giver indlevelse og tilgang på det psyki¬
ske og spirituelle plan. Projekterne er per¬

ception af stedet i en slags tredimensionel
topografi.
Landskabskunst og landskabsarkitektur

er to interessante discipliner, som trods for¬
skelligheden har visse sammenfald. Land-
skabskunsten, som har rødder tilbage i land
art fra 1960'erne, arbejder med skulpturelle
former og udtryk, der forholder sig frit over
for de omgivende rum. Landskabsarkitektu¬
ren arbejder med rumlige former og udtryk,
som forholder sig til de omgivende rum.
Både landskabskunsten og landskabs¬
arkitekturen er objekter i kontekst - modsat
arkitekturen, som er rumkontekst omkring
et subjekt.
Mit projekts planopbygning tager ud¬

gangspunkt i en konceptuel, næsten banal
plan, hvor tre hovedretninger brydes mod
hinanden.
Hovedelementerne er planlagt i en tre¬

kantkomposition, hvor interaktionen mel¬
lem kompositionselementerne understøttes
gennem delelementernes placering.
Hovedsynslinjen er parallel med passa¬

gens hovedretning, der fra søjlehuset til ob¬
servatoriet og udstillingskammeret visuelt
overskærer tilledningskanalen til Tangevær¬
ket og herved sammenkobler landområ¬
derne på begge sider af kanalen.

De parallelle, rumdannende hække adde¬
rer til stedets eksisterende træk og markerer
projektområdets kulturdel inden arealets be¬
gyndende opløsning ned mod vådområdet,
hvor naturens gennemslagskraft dominerer.
Det har været skitseprojektets mål at be¬

handle problemstillinger omkring en ud¬
valgt del af vores kulturlandskab, der henlig¬
ger som restområde.
Tilgangen har været undersøgelser af,

hvordan arkitekturens form, med afsæt i
landskabskunsten, påvirker et område, og
hvordan skulpturel og rumlig form indvirker
på hinanden.

Projektideens fremtid
Passagens nye hydrauliske princip er blevet
modeltestet i den hydrauliske rende på Inge¬
niørhøjskolen i Horsens. Forsøgsresultatet
virkede lovende og understøtter tanken om
en viderebearbejdning af passagens hydrau¬
liske princip.
Der er oprettet en tværfaglig styrings¬

gruppe, bestående af repræsentanter fra in¬
stitutioner med tilknytning til vandmiljøet
og med undertegnede, i den hensigt at søge
projektideen realiseret som feltforsøg i fuld
skala, finansieret ved midler fra amter, fon¬
de, Miljøstyrelsen og Fiskeriministeriet.

Finn Smidt, arkitekt maa

Aksonometrier: principperfor analyse af opgaven

LANDSKAB 4 -1993

■ Axonometry; principlesfor analysing the task

2

1. Broken Circle. Robert Smithson. 1971

2. Perimeters/PaviUons/Decoys. Mary Miss.
1978
3. Shift. Richard Serra. 1970-72
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Samtale med landskabsarkitekt Torben Michelsen Af Karen Permin

En generation af landskabsarkitekter

Torben Michelsen er født 1934 i Odense,
hvor hans far var sparekassemand og mode¬
ren koncertpianist, uddannet på Konserva¬
toriet i Dresden. Efter preliminæreksamen
kom han i gartnerlære, blev havebrugskan¬
didat i 1958 og tog »Prøven for Havearki¬
tekter« på Kunstakademiets Arkitektskole i
1960. Som konsulent i Østifternes Havesel¬
skab arbejdede han et par år under havearki¬
tekt Eigil Kiærs faste lederskab. Var derefter
på Ole Nørgårds tegnestue, inden han i 1962
blev ansat som overgartner i Gladsaxe kom¬
mune.

I nært samarbejde med akademigartner,
lektor Georg Georgsen projekterede og teg¬
nede han udvidelsen og omlægningen af
Sorø nye Kirkegård og det nye stadion til
Sorø Akademi. Som akademigartner efter¬
fulgte Torben Michelsen i 1964 Georg Georg¬
sen og startede samtidig sin egen havear¬
kitekttegnestue i Sorø med kirkegårds-
planlægning og -rådgivning som speciale.
I fire år var han redaktør af »Vore kirke¬

gårde« og blev i 1973 kirkegårdskonsulent
for København og Helsingør stifter.
Med keramikeren og billedhuggeren Betty

Engholm har han delt tilværelse i mere end
30 år. På et mindre husmandssted på Krøje-
rup Overdrev bor de i et midtsjællandsk
landskab med skovomkransede åbne mar¬

ker. Her eksperimenteres og leges med form
og farve - dyr og planter - ler og glasur.
På gårdspladsens irgrønne græstæppe står
klippede buksbom og keramiske skulpturer i
varierende form og størrelse. Og fra bon¬
dehavens buksbomindfattede bede høstes
køkken- og krydderurter, som sammen med
markens fritgående høns og sortbrune får er
grundlaget for familiens naturaliehushold-
ning.

Uddannelse
Det var just ikke jord og planter, der optog
dine forældres hverdag. Hvorfor blev du
gartner og senere havearkitekt?

Lønarbejde og videreuddannelse
Da Torben Michelsen i 1958 som 23-årig blev
havebrugskandidat, var der ingen arbejds¬
løshed, og på havebrugsafdelingens opslags¬
tavle hang stribevis af stillingsopslag, som
de nybagte kandidater frit kunne vælge og

- Min far var i Sparekassen hele dagen, og
hjemme genlød huset afmusik framorgen til
aften, fordi min mor efterhånden havde be¬
grænset antallet af koncertrejser og i midten
af 30'erne startet musikskole i Odense.
Nok blev musik en del af mit liv - mere

eller mindre påtvunget -men i havens fjerne¬
ste krog blev kompostbunken og dens uane¬
de legemuligheder mit fristed. Der fik jeg øje
for havens form og planternes særegenheder
og begyndte på egen hånd at flytte rundt på
træer og buske.
Men bedst af alt var havearkitekt Peter

Wads have, hvor jeg legede som dreng og fik
én af sønnerne som fortrolig. Af Børge Wad
hørte jeg første gang om havekunsten som
kunstart - om havearkitektens arbejdsom¬
råde og om faderens og C.Th. Sørensens pro¬
jekter. Og langsomt modnedes beslutnin¬
gen, spørgsmålet var blot, hvordan man blev
havearkitekt. Med den gartneriske uddan¬
nelse blev Børge Wad min rådgiver, mens
C.Th. senere hjalp mig med at tilrettelægge
den teoretiske del.

Lyttede du til deres råd?
- Da adgangsbilletten til studiet på Land¬
bohøjskolen for ikke-studenter var fire års
praktisk gartnerlære, mente Børge Wad, at
det var klogest at have så bred en gartnerisk
baggrund som muligt. Og da jeg elskede det
nære arbejde med jord og planter, blev lære¬
tiden ikke en sur pligt, men en givtig periode
i mit liv.

Jeg behøver vel næppe at fortælle, hvad
C.Th. Sørensen anbefalede. Hans diagnosti¬
cering af os unge var legendarisk. Blot den
mindste naturvidenskabelige interesse måtte
efter C.Th.s opfattelse være adgangsbilletten
til studiet på Den Kgl. Veterinær- og Land¬
bohøjskole, mens »Prøven for Havearkitek¬
ter« på Kunstakademiets Arkitektskole, var
forbeholdt de kunstnerisk begavede elever.
Altså startede jeg på Landbohøjskolens

havebrugsafdeling, hvor Georg Georgsen
underviste i anlægsgartneri og havekunstens
historie, og i den udstrækning det lod sig
gøre, fulgte jeg sideløbende C. Th. Sørensens
eftermiddags- og aftenundervisning på Aka¬
demiet.

Akademihaven, 1961.
■ Academy garden, 1961

Akademihaven. Lauritz de Thurahs plan fra ca.
1747
■ Academy garden. Lauritz de Thurah's plan, c.
1747
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vrage imellem. For at kunne færdiggøre
studiet på Arkitektskolen, valgte Torben et
deltidsjob som konsulent i Østifternes Have¬
selskab - en ordning, der både gav arbejdsro
og økonomisk sikkerhed.

Hvad var dit afgangsprojektpåAkademiet?
- Kirkegårdsplanlægning - et emne jeg alle¬
rede havde dyrket på Landbohøjskolen
under Georgsens og Ingwersens kyndige vej¬
ledning, og som jeg på Arkitektskolen under
C.Th. Sørensens ledelse yderligere anspore¬
des til at fordybe mig i, debattere og studere
i forbindelse med en række verserende kon¬
kurrencer om centralkirkegårde - deres stør¬
relse og udformning.

Det undrer mig, at netop kirkegårdsplan¬
lægning optog dig så stærkt - ung som du
var ?
- Dybest set var jeg interesseret i alle former
for friarealplanlægning, men mener, at kir-
kegårdsinteressen, der har præget hele mit
professionelle liv, i særlig grad skyldes
familie- og miljømæssige påvirkninger fra
min tidligste barndom, hvor søndagsudflug¬
ten til Assistens Kirkegård i Odense med
ivrige di'skussioner om gravenes form og ind¬
retning, vegetationens forskelligartethed og
stedets rige fugleliv var en fast tilbageven¬
dende begivenhed i vores lille familie.
Tilfældigheder - eller seriøse overvejelser.

Hvad ved jeg.
Men givet er det, at mødet med Georgsen,

Ingwersen og C. Th. Sørensen blev udslags¬
givende for valg af faglig løbebane, og at jeg
derfor uden større betænkeligheder slog til,
da Georgsen tilbød mig tegnestuearbejde,
dengang projekteringen af Sorø nye Kirke¬
gård skulle i gang.

Frem og tilbage
- Men noget fast job var det ikke i Sorø, og
da jeg via C.Th. fik tilbudt job på Ole Nør¬
gårds tegnestue, som på højtryk arbejdede
med Teknikerbyen på Lundtoftesletten, tog
jeg tilbage til Hovedstaden.
Hos Nørgård var jeg et par år, indtil

Georgsen en dag ringede og sagde, at nu
skulle projekteringen af Sorø Akademis nye
idrætsanlæg igang. Igen tog jeg til Sorø og

hjalp Georgsen med projekteringen, lavede
økonomiske beregninger og planlagde hele
projektets praktiske gennemførelse.
Men da igangsætningstilladelsen af øko¬

nomiske grunde trak ud, blev jeg ansat som
overgartner i Gladsaxe kommune. På den tid

Esbjerg nye kirkegård og kapelkrematorium. Anlagt: 1975
Arkitekter: Guldbrandtsen, Harrild og Sand Birk. Entreprenør: Superfos

Spejldam i chausséstensbelagt adgangsgård. Vandskulptur 'Byen' afBetty Engholm. Foto 1976
■ Esbjerg new churchyard. 'Mirror pond' within chausséed approach yard. Water sculpture, 'The
City', by Betty Engholm. Photo 1976

en lidt blandet landhandel, hvor chefen selv
mødte op tidligt om morgenen for at sætte
folkene igang - stak ind om kontoret i ny og
næ, men var sikrest at træffe udendørs, når
han cyklede rundt til kommunens anlæg for
at holde den fåtallige arbejdsstyrke igang. Et
arbejdsjern var Pagh Andersen - stadsgart¬
neren i Gladsaxe - i hvis ledelsesperiode ar¬

bejdsstyrken voksede fra ganske få til ca. 8o
medarbejdere.
I Gladsaxe blev jeg på én gang projekte¬

rende og tilsynsførende havearkitekt. Spe¬
cielt husker jeg det kommunale stiprojekt
om Bagsværd sø, og hvordan vi i Smør- og
Fedtmosen lavede hængebroer af klude fra
Gyngemoseværket - udlagt i 3/4 meter tykt
lag henover dyndet, hvor der på grund af
bundforholdene ikke kunne piloteres. I dag
en uanvendelig metode, da kludene oplagt
indeholdt en række farlige tungmetaller.
Efter et par års ansættelse i Gladsaxe blev

jeg indirekte tvunget til at overveje mine fag¬
lige karrieremuligheder. Sagen var den, at
akademigartnerstillingen i Sorø og stads¬
gartnerstillingen i Gladsaxe, blev ledige sam¬

tidigt. Og da begge mine chefer (Georg
Georgsen og Pagh Andersen) ville indstille
mig som deres efterfølger, var gode råd dyre.
Men så løstes problemet ad politisk vej, fordi
et indflydelsesrigt t kommunalbestyrelses¬
medlem havde en anden kandidat til posten
som stadsgartner i Gladsaxe. Da jeg kom
under vejr med det, trak jeg følehornene til
mig og satsede på akademigartnerstillingen i
Sorø - en stilling, der har rødder tilbage til
midten af 1700'tallet, hvor Frederik den
Femte ansatte en urtegårdsmand til »at ryd¬
de op og planere omkring de ombyggede
skolefløje og senere anlægge haverne ved
Ingemanns og Molbechs huse«.

Akademihaven
Som forfatter og med Betty som illustrator,
udgav du i 1976 bogen »Akademihaven gen¬
nem 800 år«
- Efter at have gennempløjet al tilgængelig
litteratur om Sorø Akademis skole, byen og
dens omgivelser konstaterede jeg, at beskri¬
velsen af haven var særdeles mangelfuld.
Det til trods, at den er stærkt præget af euro-
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pæiske kulturstrømninger - skiftevis påvir¬
ket af middelalderen, renæssancen og ba¬
rokkens udtryksformer og den kinesiske og

engelske havekunsts særpræg.
Akademihavens sammensmeltning af alle

disse stilarter - inklusive den nuværende

»teknologiske stil« - betragtes af nogle som

stilforvirring, mens den efter min opfattelse
er et væsentligt bidrag til forståelsen af have¬
kunstens udvikling i Danmark.
I bogen om »Akademihaven gennem 800

år« har jeg forsøgt at dokumentere en sådan
påstand.

Et sidespring
Inden du går videre, kunne jeg godt lide at
høre lidt om Georg Georgsen som lærer og
chef?
- Som lærer på Landbohøjskolen var

Georgsen på én gang en øretæveindbydende
provokatør og en gudbenådet inspirator. En
blændende forelæser, skribent og teoretiker.
Som chef var hans ord lov - og gud nåde

og trøste den arme gartner, der ikke gjorde,
hvad han sagde. Så faldt der brænde ned, og
truslen om afskedigelse svirrede i luften.
Men lige så hurtigt kunne han fortryde sin
opførsel, give synderen en cigar og bede ham
glemme optrinet.
Forholdet mellem Georgsen og mig var

ligefremt og godt - men præget af tidsånden
og generationskløften mellem os.

Akademigartner
Gartnerboligen i Sorø ligger inden for Klo¬
sterporten i havens nordvestlige hjørne. Blev
den murstensrøde villa også rammen om dig
og din families hverdag?
- Både ja og nej. For allerede i 1960 havde vi
købt et lille husmandssted nogle kilometer
uden for Sorø, hvor Betty havde keramisk
værksted, og vi tilbragte alle vore fridage og
ferier sammen der med vore tre små piger.
Indtil Georgsen havde fundet et andet sted

at bo, flyttede vi til Krøjerup med alt vort
habengut. Derefter blev tjenesteboligen i
Sorø i 12 år rammen om vort familieliv og
mit arbejde som akademigartner, kirke-
gårdsinspektør og privatpraktiserende land¬
skabsarkitekt, mens Betty fortsat brugte
værkstedet på gården.

Mange jern i ilden
Akademigartner, kirkegårdsinspektør,prak¬
tiserende landskabsarkitekt. Hvordan kla¬
rede du alt det på én gang?
- Denmodel arvede jeg efter Georgsen, som
både var lektor, senere professor på Landbo¬
højskolen i København og akademigartner
og kirkegårdsinspektør i Sorø. Akademi-
gartnerstillingen alene kunne man ikke leve
af. Dertil kom, at årtiers interne stridigheder
om haven og de tilhørende kirkegårdes fag¬

lige og kulturelle standard gjorde fremtiden
økonomisk og ansættelsesmæssig usikker.
Men når jeg, i overensstemmelse med an¬

sættelseskontraktens ordlyd, arbejdede som

jeg skulle, kunne jeg bruge fritiden som det
passede mig. Og at der var nok at tage fat
på, kan bedst illustreres med nogle konkrete
eksempler.
Fra Georgsen arvede jeg konsulentjobbet

som rådgiver og tilsynsførende for en række
menighedsråd i Roskilde, Helsingør og Kø¬
benhavns stifter.

På Filadelfiakolonien - en særforsorgs¬
institution for epileptiske og psykiatriske li¬
delser - havde jeg det arkitektoniske over¬

opsyn med parken og den lokale kirkegård,
indtil kommunalreformen i 1970 fastlagde
den kommunale og amtskommunale byrde¬
fordeling, og amterne overtog sygehusledel¬
sen.

I samarbejde med arkitekterne Eva og
Niels Koppel projekterede jeg friarealerne
ved toldkammerbygningerne i Næstved,
Vordingborg og på Stignæs, samt idrætsan¬
lægget til Vordingborg Statsseminarium.

I begyndelsen af80'erne sagde du din stilling
som akademigartner op, hvad var årsagen?
- Rivalisering og uenighed om den økono¬
miske styring af Sorø Akademis skole, park
og skove havde længe bølget frem og tilbage
mellem skovfolkene og Københavns Univer¬
sitets kurator.
For medarbejderne var det mærkbart og

for mig særdeles foruroligende, da den loka¬
le skovrider foreslog at lægge akademigart-
nerstillingen under hans ansvarsområde.
Efter alenlange forhandlinger mellem

skolens rektor, Skovstyrelsen, Undervis¬
ningsministeriet og Akademiraadet, blev en

fagkyndig person pålagt at besigtige forhol¬
dene i Akademihaven og fremkomme med
et fagligt og juridisk bindende forslag til
Akademihavens bedste.
Men det kom der ikke noget godt ud af.

Tro det eller lad være. »Synsmanden« stil¬
lede ikke krav til akademigartnerens fremti¬
dige status, men tilbød personligt at påtage
sig overopsynet med Akademihaven og i
øvrigt lade gartnerformanden klare det dag¬
lige arbejde. Bestyrelsen tog ikke mod til¬
budet, og jeg sagde min stilling op.

Polemiker og kritiker
Ved en gennemgang af Havekunst/Land¬
skap/Landskab, har du siden 1964 kun of¬
fentliggjort tre anlæg, mens du til gengæld
har. været en ivrig polemiker i bladets spal¬
ter. Hvordan hænger det sammen?
- Af natur er jeg en beskeden mand og sær¬
deles tilbageholdende, når det gælder omta¬
le af egne projekter, der ofte er udviklings¬
projekter, som strækker sig over mange år
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Egen have, Krøjerup Overdrev
1. Indkørsel. 2. Beboelse, tegnestue, væksthus. 3.
Urtehave. 4. Græsmark med får. 5. Skulptur¬
have.
De indre haverum er indkapslet i et større park¬
rum, der igen ligger iet større landskabsrum, osv.
Deforskellige rumstørrelser skat oplevesfrafor¬
skellige stadier; de mindste siddende, derefter de
større gående, cyklende, og de største bilende,
m Torben Michelsen's own garden, Krøjerup
Overdrev.
1. Drive. 2. House, office, greenhouse. 3. Vege¬
table patch. 4. Field with sheep. 5. Garden with
sculptures.
Interna! space is enclosed in a large park which
again is part of a vast landscape, etc. Different
sizes are to be experienced from different per¬
spectives; the smaller while seated, the larger
while walking or riding a bike, the very largest
when in a car.
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Sorø nye Kirkegård
■ Sorø new churchyard

Sorø nye kirkegård. Gravsten i græs
■ Sorø new churchyard. Gravestones in grass

Sorø nye kirkegård. Hækportaler
■ Sorø new churchyard. Hedge portals

og sjældent egner sig til at blive anbragt i
»udhængsskabet«.
Derimod har jeg tit givet mit besyv med i

den faglige debat.
Fra årene som konsulent i Østifternes

Haveselskab, kritiserede jeg deres publika¬
tioner og efterlyste Haveselskabernes mere
bevidste holdning til haveplanlægning og
forskningsteknik.
Som deltager i kirkegårdskonkurrencer og

medlem af dommerkomitéer, forslog jeg
bedre programanalyser og omhyggeligere
valg af fagdommere, mens jeg kun havde
ukvemsord og sarkasme tilovers for plante¬
handlernes discountbutikker, der som pad¬
dehatte skød op i byernes yderdistrikter.
Og galt var det på mange andre fronter.

Værst inden for byggeriet, hvor boligmange¬
len og omstruktureringen i samfundet kræ¬
vede byggeri af hidtil ukendte dimensioner.
Stadig brænder det på. Højaktuelt er vore

anlægs pleje- og vedligeholdelsesniveau,
som af økonomiske årsager ligger milevidt
fra den nødvendige standard.

Kirkegårdskonsulent
I 1973 oprettede Kirkeministeriet en rådgiv¬
ningsinstitution, der omfatter landets 10
stiftøvrigheder, og som til rådighed har en
sagkyndig konsulentgruppe, der rådgiver
stifter, provstiudvalg og menighedsråd.
Ifølge Kirkeministeriets vejledning 1992

for menighedsråd kan folkekirkens kon¬
sulenttjeneste deles i to grupper. Den ene
omfatter de kongelige bygningsinspektører,
Nationalmuseet og Akademiet for de Skøn¬
ne Kunster. Altså sagkyndige i arkitektoni¬
ske, kulturhistoriske og kunstneriske spørgs¬
mål. Mens den anden gruppe består af en
række konsulenter, hvis rådgivning er be¬
grænset til snævre fagområder. Til denne
gruppe hører kirkegårdskonsulenterne, hvis
råd og vejledning især vedrører kirkegården.
Eksempelvis handler det om ændring og

regulering af kirkegården. Nyplantning og

fældning af træer og buske. Dræning, belys¬
ning og befæstelser på kirkegården. Men
også de bygninger, der har med kirkegårdens
daglige drift at gøre, så som mandskabs- og
værkstedsbygninger og toiletter, hører under
kirkegårdskonsulentens ansvarsområde.
Danmark har i dag otte kirkegårdskonsu-

lenter: Mogens Andersen, Valdemar Carl¬
sen, SusanneGuldager, I.P. Junggreen Have,
Torben Michelsen, Erik Heeser Nielsen,
Charlotte Skibsted og Gunver Vestergaard.

Så vidt jeg husker, var den norske kirke-
gårdskonsulentordning med kun en konsu¬
lent for hele Norges land model for det
danske Kirkeministerium?
- I første omgang fulgte ministeriet den
norske model, hvor projektering og rådgiv¬

ning var underlagt én og samme person.
Men i Akademiraadet - Statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål - blev oplægget
underkendt og erstattet af en stiftinddelt
rådgivende konsulenttjeneste, hvor konsu¬
lenten ifølge Kirkeministeriets instruks kun
undtagelsesvis må påtage sig projekterings¬
opgaver i det stift, hvor han eller hun selv
skal vurdere fremsendte projekter.

Hvilke konsekvenser fik ordningen?
- Som konsulent i Helsingør og Køben¬
havns stifter, måtte jeg give afkald på en
række planlægningsopgaver, som jeg før
konsulentordningens ikrafttræden havde
igang i netop dette område. Det opvejedes
dog i nogen grad ved, at jeg i de øvrige stifter
frit kunne arbejde som projekterende land¬
skabsarkitekt og i eget stift udarbejde lokale
registreringsopgaver og bistå menighedsrå¬
dene med ajourføring eller fornyelse af kir-
kegårdskortene.
Erfaringsmæssigt er det kortmateriale,

som menighedsrådene har for hånden, sjæl¬
dent i overensstemmelse med virkeligheden.
Affolkningen i landkommunerne og over¬

gangen fra kiste- til urnebegravelser, har
ændret kirkegårdenes udseende totalt. Ned¬
lagte kistegrave tilsås med græs eller udlæg¬
ges med grus i takt med gravfredens ophæv¬
else, og kun hist og her står enkelte gravmin¬
der tilbage. De to provstier på Bornholm,
som hører til mit konsulentområde under
Københavns stift, har jeg anbefalet at gen¬
nemføre en registrering af samtlige øens kir¬
kegårde, som basis for udarbejdelse af kort¬
materiale, hvor eksisterende grave, vegeta¬
tion og veje indtegnes.
Foreløbig har fem menighedsråd givet

grønt lys for udarbejdelse af kortmateriale
efter min registreringsmodel, mens de re¬
sterende femtens holdning er uafklaret, da
menighedsrådene selv, og ikke stiftet, skal
betale for arbejdets udførelse.

Hvilke beføjelser har kirkegårdskonsulen-
ten?
- Stort set ingen. Kirkegårdskonsulenten er

rådgiver - et langt stykke hen ad vejen gør

menighedsrådene, hvad de vil uden at søge
denne rådgivning. Bedre bliver det ikke, når
jeg fortæller, at stadig færre kirkegårdskyn-
dige landskabsarkitekter har projekterings¬
opgaver på landets kirkegårde. De opgaver
får de rådgivende arkitekter, som fast er

knyttet til provstiudvalgene, mens lokale
anlægsgartnere eller kirkegårdsgravere kla¬
rer de mere »beskedne grønne problemer«.
Afde sager, som indsendes til godkendelse

i Helsingør og København stifter, er over
halvdelen summariskog mangelfuldt udar¬
bejdede. Dette til trods har vi ingen sank-
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Svaneke kirkegård. Udviklingsplan. Eksempelpå udviklingsplan, der optages i kirkegårdsvedtcegten
for at sikre karakteristiske afsnit. Izone 1 omkring kirken bevaresflest mulige grave, og der anlægges
ikke nye. I zone 2 anlægges nye grave, og disse indordnes i strukturen, hvor gravrammer udgøres af
hække eller granitsten. Zone 3 giver plads for nye gravtyper, der harmoniseres med overordnede
plantninger.
m Svaneke churchyard. Development plan. An example ofhow a development plan is integrated into
formal statutes in order to preserve notable sections. Within zone 1 around the church the large
majorityofgraves have beenpreserved, andno new oneswilt beestablished. Withinzone2, new graves
will be laid out, indeed integrated into a structure defined by hedges or boulders. Zone 3 has room for
new types ofgrave to harmonise with overall planting.

Svaneke kirkegård
■ Svaneke churchyard

Ibsker kirkegård. Begravelsesplan
m Jbsker churchyard. Burial plan
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Amtsgården i Sorø
Anlagt: 1980-83
Arkitekter: Søren Lotz og LeifMadsen samt
Tegnestuen a/s i Slagelse
Anlægsgartner: Poul Malmos
Brolægger: P. Gyde Carlsson
Fontæner: Betty Engholm

Indre gård med fontæner. Chausséstensbrolæg-
ning og kugleflint. Bede med Cotoneaster dam¬
men og Lonicera henryi på pergolakubus. Foto
1993
u Internal courtyard with fountains. Chaussée
paving and flint nodules. Beds of Cotoneaster
Dammeri and Lonicera Henryi on pergola cube.
Photo 1993
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tionsmuligheder, men kan kun henstille til
myndighederne, at planlægningsopgaver -
uanset størrelse og målestoksforhold - ud¬
føres af kyndige landskabsarkitekter.

Den procentvise stigning i urnebegravelser
må vel betyde, at kirkegårdsudvidelser og
etablering af nye kirkegårde, er betragtelig
minimeret?
- Ja, på landsplan er der begravelsespladser
nok, også selv om befolkningen fritstilles og

begraves, hvor i landet de måtte ønske.

Stigningen i tallet af urnebegravelser tvivler
jeg på holder stik?
- Måske er der i landets rigeste kommuner
og blandt den økologisk bevidste del af be¬
folkningen en tendens til at foretrække kiste¬
begravelser, men på landsgennemsnit har det
ingen betydning.

Hvad gøres der ved kirkegårdenes over-
skudsarealer?
- Tid efter anden vil de få parkstatus, og på
ét og samme sted dække nærmiljøets behov
for gravpladser og friarealer til leg og hvile.
I glidende overgange og med respekt for be-
gravelsesområdet laves i byerne integrerede
legepladser og opholdsarealer til solbadning
og stille udendørs sysler. Men på landsby¬
kirkegårdene breder »græsørkenen« sig.

Redaktør
Som afløser for havearkitekt Tholle, til¬
bød bestyrelsen for Foreningen for Kirke¬
gårdskultur Torben Michelsen stillingen som
ansvarshavende redaktør af »Vore kirkegår¬
de«. Det blev til fire års tidkrævende arbejde,
hvor redaktøren som oftest selv måtte skrive

hovedparten af artiklerne. Da bestyrelsen af
økonomiske grunde reducerede årsudgivel-
sen fra fire til et nummer, trak Torben sig til¬
bage, efter at have redigeret førsteudgaven af
»Årsskrift for kirkegårdskultur«.

Brolæggerprisen 1991
Brolæggerprisen, der årligt uddeles til en

bygherre eller projekterende rådgiver som
anerkendelse og påskønnelse af prismodta¬
gerens udnyttelse af de kreative muligheder,
som brolæggerhåndværket byder på, blev i
1991 tildelt Torben Michelsen med bl.a. be¬
grundet med følgende uddrag: »Torben Mi¬
chelsen står for nytænkning og kunstnerisk
udnyttelse afgranitmaterialer og stiller i sine
projekter krav til den håndværksmæssige
kunnen. De opgavetyper, han arbejder med,
giver brolæggerlauget troen på, at deres
gamle håndværk vil få en sikker plads i frem¬
tidens udendørs arkitektur«.
Med prisen fulgte en rejsecheck og en

chaussésten med inskription til minde om

dagen.

Blev du gladfor den hædersbevisning?
- Ja, på samme vis, som da Dansk Havear¬
kitektforenings formand for mange år siden
en sen aftenstund ringede på min dør og for¬
talte, at jeg var blevet medlem af foreningen,
hvis optagelsesprocedure dengang var meget
streng, og ifølge foreningens vedtægter fra
1965 lød som følger: »Nye medlemmer kan,
når deres optagelse skønnes at gavne for¬
eningen (Dansk Havearkitektforening) og
dens formål, indvælges på den ordinære ge¬

neralforsamling. Ansøgning herom, anbefa¬
let af to af foreningens medlemmer, må være
formanden i hænde senest 1. januar og skal
være bilagt planer og beskrivelse af to af an¬
søgerens arbejder. Dette materiale gennem¬

gås og forelægges generalforsamlingen af et
af bestyrelsen nedsat udvalg på 3 medlem¬
mer. Ansøgeren navngives på dagsordenen -
og medlemsoptagelse kræver 2/3 majori¬
tet«.

Samarbejdet med Betty Engholm
Betty og Torben mødtes første gang på de
havearkitektstuderendes opmålingsrejse til
Firenze i 1960, hvor C.Th. Sørensen havde in¬
viteret arkitekten Jørgen Vesterholt med
som lærer og maleren Palle From og kerami¬
keren og billedhuggeren Betty Engholm som

inspiratorer og illustratorer.
Knap hjemkommen fra rejsen besluttede

de at flytte sammen og købte ejendommen i
Sorø, hvor de nu har boet i over 30 år, om¬
givet af kunst inden- som udendørs.
Med sin ægtefælle samarbejder Torben

om hverdagens praktiske gøremål - aldrig
om det kunstneriske. Der har de begge nogle
tærskler, som ikke skal overskrides.

Torben Michelsen: Akademihaven 800 år.

Eget Forlag. 1976. 143 s., ill. Pris 50 kr. +
porto.
Torben Michelsen: Kommentarer til Es¬

bjergkonkurrencen og kritisk debat. Land¬
skap 1969, s. 52 og 172.
Torben Michelsen: Østeuropæiske kirke-
gårdstyper. Landskap 1972, s. 120.
Torben Michelsen: Tyvelse præstegårdsha-
ve. Landskap 1973, s. 85.
Torben Michelsen: Skælskør gigthospital.
Landskap 1974, s. 113.
Torben Michelsen: Fri os fra centralkirke¬
gården. Landskap 1975, s. 78.
Torben Michelsen: Legetøjshaven. Land¬
skap 1975, s. 159.
Torben Michelsen: De hængende haver på
Rådhuspladsen. Landskap 1980, s. 28.
Torben Michelsen: Om Brorfeldes tilbli¬
velse, dets pleje og fremtid. Landskab 1984,
s. 130.
Torben Michelsen: Keramik og haveanlæg.
Landskab 1985, s. 173.

Karen Permin

Industriens hus i København

Anlagt: 1979
Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue
Anlægsgartner: Knud Riise Bundgård
Fontæner: Betty Engholm

Fontænegården medefeubede overgarageanlæg.
Foto ca. 1980
■ Fountain courtyard with a bed of ivy above
garage. Photo c. 1980
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Staven og Trekanten
Den vældige hækflade tager som en vinge imod, og sluser den ankommende ind i hækskulpturen. Hækhøjderne er 8 og 6 m.
Trekanten er som en port. Et snævert, dramatisk rum, hvor blikket føres opad mod den trange himmeltrekant, som hækken afskærer.
Tegninger: Sonja Poll
m The Staff and The Triangle
The hedge, a mighty plane, welcomes visitors like a wing, guiding them into its sculpture. Hedges are 8 and 6 m tall.
The TTiangle is like a gate. A restricted dramatic space inside which one's gaze is led upwards towards a narrow celestial trangle cut off by the hedge.

De geometriske haver i Herning
AfSonja Poll

Som en markering af Landskabsarkitekt¬
foreningens 50-års jubilæum i 1981 beslutte¬
des det at søge C. Th. Sørensens fine kompo¬
sition af forskelligt formede hækrum i varie¬
rende højder genskabt et sted, hvor anlægget
kunne få en blivende placering og en naturlig
sammenhæng med omgivelserne.

Ved Herning Kunstmuseum syntes disse
muligheder at være til stede.

1 1983 påbegyndtes anlægget, og nu er det
ved at tage form. Efter en stilfærdig begyn¬
delse er hækkene og skoven omkring dem i
god vækst, og om få år vil hækskulpturen
kunne opfattes eksteriørt, og rummene vil
kunne anvendes.

Udformningen af adgangsstier og anlæg
inde i rummene er derfor aktuel, og det
skitseprojekt, som udvalget for de geometri¬
ske haver har arbejdet med igennem længere
tid er nu færdigt og præsenteres med plan¬
tegninger, perspektiver og en kort forklaren¬
de tekst i et nyligt udkommet hefte.
Siden anlægget blev påbegyndt, har ud¬

viklingen i Angli-området taget fart og der¬
ved givet haverne en endnu mere central pla¬
cering, end det så ud til fra begyndelsen. I de
forløbne år har Kunstmuseet styrket sin
position og er netop nu igang med en spæn¬
dende udvidelse. Desuden er en væsentlig del
af det bygningsbånd af skoler og institutio¬

ner, som dengang var under projektering,
kommet til udførelse. Og med afslutningen
af konkurrencen om Herning Handels- og
Ingeniørhøjskole er områdets videre udbyg¬
ning mod syd og sydøst fastlagt og kan for¬
ventes fuldført inden for en rimelig tid.
Med udbygningen af området følger fær¬

diggørelsen af det overordnede stisystem.
Hovedstien mellem Herning og Hammerum
vil passere gennem den lyse egeskov, som

omgiver både de geometriske haver og den
runde skulpturpark, og fra stien vil der være

udsyn til dem begge samt gode offentlige
adgangsforhold. Det er næsten mere, end vi
turde drømme om for ti år siden, hvor
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Plan over videre udbygning mod syd og sydøst
Projekt for Herning Handels- og Ingeniørhøjskole udarbejdes afHenning Larsens Tegnestue.
Kommunens stisystem er angivet,
m Plan ofprojected extension
Towards the south and southeast, the projected Herning' Business and Engineering College by
Henning Larsen's practice. The system of walkways financed by the council has been sketched in.

mulighederne for at give de geometriske
haver en social og brugsmæssig sammen¬
hæng med omgivelserne var tungtvejende
grunde for den valgte placering. Nu ligger de
der -midt i dette spillevende område, som er
i stadig udvikling, og det er meget glædeligt
at mærke, at det endnu ufærdige anlæg
følges med forventning og allerede nu op¬
fattes som et meget væsentligt element i den
store helhed, som Angliområdet danner.
Indholdet i rummene må lægge op til den¬

ne centrale placering. Den store hækskulp¬
tur skal stå uantastet i sit græsrum omgivet
af skoven, men når man trænger ind gennem
åbningerne i hækkene, skal det helst blive en
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lystvandring gennem et helt system af sale,
som ved enkle anlæg får hver sit karakteristi¬
ske udtryk.
Bortset fra det store bassin i det cirkulære

rum, findes der ikke fra C. Th. Sørensens
side præcise anvisninger på, hvordan rum¬
mene kunne udformes. Men der blev talt
meget om mulighederne og leget med for¬
skellige tanker om klippede buksbom, blom¬
sterhaver, legepladser, placering af skulptu¬
rer og lignende, og det synes egentlig ikke
vanskeligt at videreføre disse tanker til det
aktuelle sted ved Herning Kunstmuseum,
hvor det naturligt nok er museets mulighe¬
der for at anvende rummene, der har den
største aktualitet, samtidigtmed at naboska¬
bet til de forskellige skoler og institutioner
gør det ønskeligt, at haverne kan blive ynde¬
de, daglige opholdssteder med muligheder
for oplevelse og for afvekslende brug.
Vi har i projektet søgt at fastholde en for¬

enkling, som modsvarer hækskulpturens
stærke eksteriøre virkning, og som giver mu¬
ligheder for oplevelse af kunst. Vi har for¬
søgt at inspirere til skabelse af kunstværker
som integrerede dele af haverummene, og vi
har også søgt at skabe tomme rum, som kan
nydes i ensomhed eller give plads for oplevel¬
ser, hvor mange mennesker er sammen.
Projektet er udarbejdet i et nært samar¬

bejde med Herning kommune, som har det
daglige tilsyn med anlægget, og som også
garanterer den fremtidige vedligeholdelse af
det færdige anlæg.
Det nu udsendte hefte om de geometriske

haver, har vi arbejdet meget med, og det er
blevet en nok så præsentabel publikation, på
smukt papir, trykt hos Poul Kristensen i Her¬
ning. Det giver oversigt over hele området,
samt en gennemgang af de enkelte anlæg i
hækrummene.
Det er vores håb, at det gennem denne ind¬

gående præsentation af projektet vil være

muligt at inspirere til donationer til de nød¬
vendige anlægsudgifter. Men det er også tan¬
ken, at heftet skal fortælle besøgende på
kunstmuseet og andre interesserede om det
fremtidige anlæg.
I denne sommer er det 100 år siden C. Th.

Sørensen blev født. Vi lader dette færdige
projekt, med alle dets drømme og forhåb¬
ninger, være en hilsen til dagen og håber, at
dets virkeliggørelse vil blive muliggjort in¬
den for de allernærmeste år.

Sonja Poll, landskabsarkitekt null.

De geometriske haver
Længden på Staven og på hækrummenes yderste kant er 11 m. Ellipsens længdeakse er 51 m.
■ Length ofStaff and each outer rim: 11 metres. The longitudinal axis of the Ellipse is 51 m.

Heftet er udgivet afForeningen afDanske Land¬
skabsarkitekter, Udvalget for de geometriske
haver ved Sonja Poll, I. P. Junggreen Have og
Lars Borgen.
Det kan rekvireres gennem Herning Kunstmuse¬
um, Uldjydevej3, 7400 Herning. Tlf. 97121523.
Pris 50 kr. + forsendelsesomkostninger.
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Sekskanten
Et gammelt kinesisk mønster, som C. Th. Sørensen var meget optaget af, benyttes her i en næsten klassisk parterrehave. Bedene som tætte puder,
tre træer med klar grenbygning. Krukker eller skulpturer i de modstående hjørner. Hækhøjden er 6 m.
■ Hexagon
An old Chinese pattern much favoured by C. Th. Sørensen, is used to create a near classicparterre garden. Beds are cushions, hedges 6 m tall.
Three trees with distinct branch structure. On each opposite corner: a bowl or a sculpture.
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Museumplein i Amsterdam AfSven-Ingvar Andersson

Museumplein er et meget betegnende navn
for det areal, der ligger mellem Rijksmu-
seum og Concertgebouw. Betegnende fordi
fleremuseer ligger op til arealet, og ydermere
fordi ordet 'plein' så præcist beskriver den
åbne slette.
Sletten er et signifikant træk i bybilledet.

Den er enestående i Amsterdam, ligesom
den ville være det i enhver anden europæisk
by af en sådan størrelse og alder. Beliggende
nær, ved byens travle centrum kontrasterer
arealet slående til den lille skala og de intime
dimensioner, som iøvrigt udgør billedet af
Amsterdam.
Hvis man kommer til området fra Rijks-

museum eller fra de Lairessestraat, får man
en følelse af frihed og trækker straks vejret
lettere ved synet af den grønne, åbne fælled
foran sig. Denne følelse forstærkes af, at der
kun skimtes få og små elementer på arealet.

Der er den flade slette, de mægtige grupper
af træer placeret i Stram orden, og de store
bygninger skjules mere eller mindre af be¬
plantningen. Intet andet. Arealet gennem¬
skæres kun af en bred boulevard med trafik
i begge retninger, og idag er altfor mange
store busser parkeret langs gader og under
træer.

Nogle vigtige ændringer til denne situa¬
tion er fastlagt i et notat om Museumplein
fra juni 1992..
Således skal både StedelijkMuseet og Van

Gogh-Museet udvides, og der skal etableres
underjordisk parkering for et stort antal
biler. Endvidere nedlægges den gennemskæ¬
rende boulevard.

Disse ændringer vil få indflydelse på
Museumplein, og det er formålet med den
stillede opgave at gøre disse ændringer posi¬
tive.

Min første hensigt er at bevare og forstær¬
ke udtrykket af frihed og åbenhed. De nye

museumsbygninger vil selvsagt optage en del
af arealet, men jeg vil bede arkitekterne om
at bibringe bygningerne en sådan abstrakt
form, at de i højere grad kan opfattes som
landskabselementer end som ordinære et-,
to- eller treetages huse. Og, hvad der er
det væsentligste, vil sletten ligge samlet og
ubrudt, idet boulevarden nedlægges.
Fremover vil demonstrationer, festivaler

og andre store begivenheder fortsat kunne
afholdes her, men uden konflikter med tra¬
fikken.
Den underjordiske parkering for biler og

busser vil have negativ såvel som positiv
virkning. En del træermå fjernes. Jeg håber,
at de fleste af dem kan genplantes i nye møn¬
stre og med ny virkning, for eksempel ved
Concertgebouw. Heldigvis er det lindetræer,
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T.v. Museumplein. Rijksmuseum ses øverst i bil¬
ledet, den store bygning nederst i billedet er Con-
certgebouw. Herimellem ses øverst i venstre side
Van Gogh-Museet, dernæst Stedelijk-Museet.
m Left. Museumplein, Amsterdam. Above, the
Rijksmuseum. On the left, first the Van Gogh
Museum, next the Stedelijk. The tall building
below is the Concertgebouw.

og de kan lettere end andre træer flyttes. For¬
modentlig vil den kedeligste følgevirkning
være forvirringen i byggeperioden.
En anden følge af parkeringskældrene

bliver nedgangene hertil. Ligesom parke¬
ringskældrene vil disse blive omhyggeligt
formgivet for at øge bilisternes velvære, selv
når de har forladt deres biler.
Imidlertid vil den største fordel ved parke¬

ringskældrene være, at de minimerer parke¬
ring i de tilstødende gader.
Det er stadig for tidligt at sige noget defi¬

nitivt om stedets fremtidige udformning og
om hvilke funktioner, der yderligere vil kom¬
me. Men det vil dog nok være passende at
indrette steder, der kan rumme en mere intim
brug af parken. Men sådanne installationer
må ikke forringe hovedindtrykket af den
åbne slette. Her skal være stille, stor himmel,
værdighed og ro - i modsætning til stemnin¬

gen i Vondelpark. Ved særlige lejligheder
skal det dog være muligt at omdanne stedet
til en myldrende markedsplads, et kæmpe¬
mæssigt teater, en mægtig festplads eller
scene for store stævner.

Den åbne fælled vil altid være fyldt af lys,
og som enhvert andet frit område vil den ref¬
lektere skiftende vejrlig. Solskin, regn og sne
vil opleves mere nærværende her end noget
andet sted i Amsterdam. Alt dette vil gøre
'plein'en til selve attraktionen. Den vil over¬
tage Rijksmuseums dominerende rolle.
I løbet af de seneste måneder har jeg prø¬

vet at fornemme stemningen i byen, på dette
sted og blandt folk i Amsterdam. Forskellige
indtryk har langsomt smeltet sig sammen.
Ideer er dukket op og forsvundet, så dukket
op igen i en ny version, og nu mener jeg, at vi
har fundet en løsning, der kan præsenteres,
diskuteres og udvikles yderligere.
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1. Den største kvalitet vedMuseumplein er uden
tvivl den simple kendsgerning, at det er en åben
fælled. Kontrasten til det overfyldte bycenterfår
den til at fremstå som en unik attraktion i
Amsterdam.
2. Brandvæsenet må have adgang gennem det,
der før var Honthorststraat. Men kørende trafik
vil i fremtiden blive et særsyn på Museumplein.
Udover brandvæsenets køretøjer vil Museum¬
plein værefrit for biler og busser, også iparkeret
tilstand.
3. Bassinet foran Rijksmuseum vil være hoved¬
attraktionen i denne del af Museumplein. På
sommerdage vil det være et tiltrækkende soppe¬
bassin for børn. Vandet vil glimte mellem skyg¬
gerne afplatantræer, og spejle himlen. Ved kun¬
stigt at fryse vandet om vinteren kan bassinet
anvendes som skøjtebane i adskillige måneder.
Således vil stedet året rundt være centrum for
rekreative aktiviteter. I tilgift markerer bassinet
aksen op imod Rijksmuseum, uden at den som i
dag forlænges så langt væk, at den i mangel på
fokuseringspunktfortabersig i enfjern horisont.
4. + 5. Den underjordiskeparkeringfor busser er
placeret, hvor den kan betjene flest, og hvor det
vil skade færrest træer. To pavilloner med rulle¬
trapper betjener de besøgende og ersamtidig ind¬
rettet som kiosker. Disse aktiviteter skaber en
koncentration af folk og bevirker, at arealet
mellem Rijksmuseum og bassinet, dvs. ovenpå
busparkeringen, bliver et torv.
6. Cykelsti.
7. Ramper til busparkering.
8. Den kommende metro vilfå station i den eksi¬
sterende Tekenschool-bygning. Denne beliggen¬
hed, i nærheden afboliger, kontorer og kulturelle
institutioner, vitaliserer området.
9. Formentlig har det oprindelig været tanken, at
Rijksmuseum var formet som en borg med
voldgrav omkring. Hvadderskulle have været en

smal bro over kanalen blev afpraktiske grunde et
bredt adgangstorv, men uden torvets kvaliteter. I
voresforslag snævres indgangsområdet ud imod
Stadhouderskade, mens det befæstede forareal
vides ud, således at forarealet bliver en slags
adgangsfoyer.
10. Den åbne passage gennem Rijksmuseum til¬
ladergående at gåfra det travle Singelgracht-om-
råde til den rolige Museumplein.
11. Den Lange Linie, som løber hele vejen over

Museumplein, ender i en fontæne mellem pla¬
tantræerne foran Rijksmuseum. Set ud fra hele
områdets rumlige struktur vil fontænen være et
anticenter på Museumplein.
12. Museumsstrøget overtager den rolle, somMu-
seumstraat har idag. Istedet for biler og busser
midt på sletten vil fodgængere spadsere, dvæle
ellerslentre langs 'plein'ens vestlige grænse. Stien
vil knytte den travle Van Baerlestraat til det
ærværdige Rijksmuseum, løbe forbi Stedelijk-
Museet og Van Gogh-Museet og danne interak¬
tion mellem parkens aktiviteter og museernes.
13. Van Gogh-Museets udvidelse vil få stor ind¬
flydelsepåMuseumplein. Men Kisho Kurokawas
projekt har en passende abstrakt karakter og er
en selvstændig bygning i forhold til det eksiste¬
rende museum. Højde og volumen må ikke øges,

og det er vigtigt, at Museumsstrøget kan forløbe
imellem de to bygninger.
14. Den underjordiske parkering har to centralt
placerede adgange for gående, en nordlig og en

sydlig.
15. En underjordisk parkering for 600-700 biler
placeres langs den vestlige side afMuseumplein.
Den dækkesafgræs, og man kommer ned tilpar¬
keringen fra Van Baerlestraat gennem en spalte,
som om en kæmpe havde løftet et hjørne afgræs¬

tæppet op. Parkeringfinder sted i 2 etager. Langs,
parkeringskældrenesøstlige side gives gående en
sikker sti med dagslys gennem taget. ■

16. I projektet foreslås taget på den kommende
udvidelse afStedelijk-Museet dækket med græs¬
tæppe, som om det var en del afMuseumplein.
17. Den Lange Linie er en sølvstreng, der stræk¬
ker sig diagonalt hen over den åbne slette. Linien
deler ikkeMuseumplein i todele, menfremhæver
dens længde. Det slyngedeforløbforan Concert-
gebouw vil understrege det faktum, at Museum¬
plein er ganske flad.
18. Van Baerlestraat er den vigtigste forbindelse
mellem byen og Museumplein. Et bredt fortov -
med granitbefæstelse i to grå nuancer - danner
grænsen til Museumplein.
19. Trafikstrukturen omkring Concertgebouw-
plein ændres for at forbedre forholdenefor bus¬
passagerer og besøgende. Pladsen gives identitet
ved en fontæne - svarende til den i den anden
ende afDen Lange Linie - og ved to lindealléer,
der flyttes hertil fra Museumplein, samt af den
stribede befæstelse, som også findes på Mu¬
seumsstrøget.
20. Hjørnet af Van Baerlestraat og GabrielMet-
sustraat er etafbrændpunkterne iMuseumplein.
En eksisterende bygning flyttes og erstattes afen
ny bygning afhøj arkitektonisk kvalitet, derpas¬
ser til beliggenheden og til Concertgebouw.
21. Denprægtige lindealléer en afde eksisterende
kvaliteter, som der skal hæges om. I lindearka¬
dens point de vue anbringes Van Ravensbruck-
monumentet.

22. En ring af lamper, placeret med gradvist
større interval, synes at hænge som en glorie i
lindealleen.
23. Mellem lindearkaden og USA's konsulat pla¬
ceres en blomsterhave. Stauder i blåt og lyserødt
sættes i rækker, man kan gå imellem.

Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt
null, lar, prof. ved Landskabsafdelingen,

Kunstakademiet i Kobenhavn
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A. Rijksmuseum. B. Van Gogh Museum. C. Stedelijk Museum. D. Concertgebouw.
1. Den åbneslette. 2. Øst-vestgående brandvejsforbindelse og cykelsti. 3. Bassin og skøjtebanemellem lund afeksisterendeplataner. 4. Plads over under¬
jordisk garagefor busser. 5.1 hjørnerne to adgangspavilloner. 6. Cykelsti. 7. Ramper til busparkering. 8. Metrostation. 9. Museets forplads - vides ud i
begge sider, men indsnævres mod Stadhouderskade. 10. Fodgængerstrøg med billetkontor, boghandel etc. 11. Springvand, et anticentrum på Museums-
plein og endepunktforDen Lange Linie. 12. Museumsstrøget. 13. Van Gogh-Museets udvidelse. 14. Nedgang til underjordisk parkering. 15. Underjordisk
parkering i to etager. 16. Stedelijk-Museets udvidelsesamt - modsyd - nedkørsel tilparkering. 17. Den LangeLinie - grænseliniefor underjordiskparke¬
ring og dagslyslinie herfor samt lysstribe på 'plein'en om natten. 18. Fortov langs Van Baerlestraat. 19. Plads ved Concertgebouwmed springvand, linde¬
træer og speciel befæstelse. 20. Detskarpehjørne, en ny bygning, hvor Van Baerlestraat ogGabrielMetsustraat mødes. 21. Denprægtige lindealléog monu¬
mentet Vrouwen van Ravensbruck. 22. Ring af lamper. 23. Blomsterhave.
■ A. Rijksmuseum. B. Van Gogh Museum. C. StedelijkMuseum. D. Concertgebouw. 1. Open field - the Plein. 2. East-west connection for thefirebrigade
and bicycle path. 3. Pond - skating rink between existing plane groves. 4. Plaza above an underground bus garage. 5. Two entrance pavilions. 6. Bicycle
path. 7. Rampsfor bus terminal. 8. Metro. 9. Entrance square wide on each side, narrow where itfaces the Stadhouderskade. 10. Openpassageforpedestri¬
ans-ticket offices, bookstore etc. 11. Fountain, 'the anticenter' oftheMuseumplein, endpoint ofthe Long Line. 12. Museum Path. 13. The van GoghMuse¬
um extension. 14. Pedestrian access to undergroundcarpark. 15. Two storey undergroundgarage. 16. Extension ofthe StedelijkMuseum and - at the south
end - entrance for cars to the garage. 17. The Long Line - bordering the underground garage, daylight line to the garage, string of light in the night. 18.
Straight path along the Van Baerlestraat. 19. Concertgebouw Square with fountain, lindentrees and characteristic paving. 20. The sharp corner - a new
building where Van Baerlestraat and GabrielMetsustraat meet. 21. The magnificent linden avenue and Vrouwen van Ravensbruck monument. 22. Circle
of lamps. 23. Flower garden.
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Summary
Water Steps at Tangeværket Power Sta¬
tion, p. 73
By Finn Smidt
Exam paper by Finn Smidt, architect MAA,
Division af Building, Aarhus School of Ar¬
chitecture. His subject was the construction
of a passage for fish and fauna, and land¬
scaping of the area surrounding Tangevær¬
ket, a power station. Kirsten Birch, architect
MAA, tutored.
My objective was to make use of those

cultural elements spontaneously created
around the station, and following the subse¬
quent damming of the waters of Gudenå.
The area will gain quality and new identity
by the strengthening of its cultural back¬
ground, the result of landscape architectural
treatment. This shaping of the area, pre¬
dominantly artistic, rather than a full scale
reestablishment, will express my views of the
landscape in itself.

A Conversation With Landscape Ar¬
chitect Torben Michelsen, p. 80
By Karen Permin
Born in Odense in 1934, Torben Michelsen
became a horticulturist in 1958, and in 1960
at the Royal Academy of Fine Arts passed
the test for landscape architects. He worked
as a consultant, with tough, demanding Eigil
Kiær, for Østifternes Haveselskab and was a
member of Ole Nørgård's practice until, in
1962, he became chief gardener for Gladsaxe
council.
In close collaboration with academy

gardener and lecturer Georg Georgsen he
projected and designed the expansion and
alteration ofSorø new graveyard and the new
stadium for Sorø Academy, a prestigious
boarding school. Torben Michelsen in 1964
succeeded Georgsen as academy gardener
and at the same time established his own

practice in Sorø, specialising in advisory
tasks concerning graveyards, and planning.
For four years he edited the Vore kirkegårde
(Our Graveyards), and in 1973 became
cemetery consultant for the deaneries of
Copenhagen and Elsinore.
Mr Michelsen for more than 30 years has

lived with Betty Engholm, a sculptor and
ceramicist. They live in central Zealand, in a

smallholding surrounded by fields ringed by
woodland. Experiments are made here, with
form and colour, animals and plants, clay
and glazing.
Mr Michelsen in 1991 received The

Paviours' Award, presented once yearly to a
contractor or active advisor in appreciation
of the awardee's use of the craft's creative

potential.

96

Geometrical Gardens in Herning, p. 88
By Sonja Poll
Tomark the 50th anniversary of the Associa¬
tion ofDanish Landscape Architects in 1981,
the decision was made to try and recreate C.
Th. Sørensen's fine composition of hedges
of different shape and height on a location
which would permanently and naturally ac¬
commodate it.

These possibilities seemed to be in evi¬
dence near the Herning Museum of Fine
Arts. Work began in 1983, and the composi¬
tion is now taking shape. After a quiet begin¬
ning, hedges are developing, as is the sur¬

rounding woodland; in a few years a sculp¬
ture composed of hedges will be perceptible
from the outside, and spaces within will be
put to use.
Since the implementation was com¬

menced, the area's development has acceler¬
ated, placing the gardens more centrally
than they would first appear. In recent years,
the Arts Museum has strengthened its posi¬
tion and is presently being expanded.
Moreover, a considerable number of project¬
ed schools and institutions have now been
built. And what with the completed com¬

petition concerning Herning Business and
Engineering College, the area's further ex¬

pansion towards the south and southeast has
been agreed upon, and may be executed
before long.
The actual content of C.Th. Sørensen's

spaces is an explicit expression of its centrali-
ty. The large sculpture must be unassailable
within its grassy space surrounded by wood¬
land, but whenever visitors step through
openings they must face a joyful walk
through a system af halls, each given its par¬
ticular expression.
Landscape designers have worked in close

collaboration with Herning council. The
council will handlemaintenance, now and in
future years. C.Th. Sørensen was born 100
years ago this summer. We dedicate this
project, complete with dreams and hopes, to
his anniversary, hoping that its final realisa¬
tion is within view. A leaflet has been pub¬
lished by the Association of Danish Land¬
scape Architects, Committee for the Geo¬
metrical Gardens by Sonja Poll, I. P.
Junggreen Have, and Lars Borgen. It may
be obtained through Herning Kunstmuse¬
um, Uldjydevej 3, 740 Herning, phone +45
97 12 15 23. Price DKr. 50 plus postage.

Museumplein'i Amsterdam, p. 92
Af Sven-Ingvar Andersson
Museumplein is a very adequate name for
the area between Rijksmuseum and Con-
certgebouw. The name is right because of the
museums that surround the Plein, and even
more so because the word 'plein' so distinct¬

ly fits the open field. This field is an out¬
standing feature. It is unique in Amsterdam,
as it would be in any European town of this
size and age. Situated close to the crowded
centre of the city, it contrasts efficientlywith
the small scale and intimate dimensions
which otherwise create the image of Amster¬
dam. Approaching from the Rijksmuseum
or from de Lairessestraat you get a feeling of
freedom and you breathe more deeply with
the green open field in front of you. This
feeling is strengthened because very few
small elements are to be seen. The flat Plein,
the large groups of trees in strict order, and
tall buildings more or less hidden by the
trees. Nothing else. Only a broad avenue cut¬
ting right through the field, with carsmoving
in both directions, and with toomany too big
coaches parked along the streets and under
the trees.

The Stedelijk and the Van Gogh museums
are to be extended. An underground garage
for a great number of cars will be built and
the main street has to be closed. These

changes will have an impact on the Museum¬
plein. It is the aim of this project to make the
changes positive.
My first ambition is to preserve and to en¬

hance the expression of freedom and open
space. The new museum buildings will cer¬
tainly take up some of the space, but I will
ask the architects to give the buildings such
an abstract form that they can be perceived
as landscape elements rather than as mere
one-, two- or three-storeyed houses. And,
most importantly, the central field will be
whole and unbroked when the street is gone.
The underground garages for cars and

busses will have a negative as well a some

positive impact. A number of trees must be
removed. I hope that most of them can be
replanted in new patterns with new effects,
for instance at'the Concertgebouw.
However, the most positive effect of the

garages will be that they make it possible to
minimize parking in surrounding streets.
It is still too early to say anything definite

about the design and about the addition of
functions that may come. However, it would
be adequate to add facilities for a more inti¬
mate use of the park. But such arrangements
must not reduce the main impression of the
open field. It should be quiet, open to the
sky, dignified and calm, - contrary to the at¬
mosphere of the Vondelpark. But on certain
occasions it will be possible to transform the
field into a crowded marketplace, an enour-
mous theatre, a spectacle, a kermess, an un¬
broken dynamic field of fun.
All this will make the field itself the

predominant feature, giving it the impor¬
tancewhich today is a property of the Rijks¬
museum. Ellen M. Pedersen
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DL arrangementer
Høstkonference afholdes
8.-9. oktober på Toruplund
nær Hundested.

Jylland
13. august: Prisopgaven Frem¬
tidens bypark. Havekulturfon¬
dens konkurrence. Vinderfor¬

slagene gennemgås, og der af¬
holdes seminar omkring
emnet.

1. oktober: Kunst, kultur og
uddannelse. Status over De
Geometriske Haver; planerne
for Herning Handels- og Inge¬
niørhøjskole; Kunstneren Ing¬
var Cronhammar fortæller om
sit projekt 'Elia'.

Yderligere oplysninger fra
DL-Jyllandsafdelingens repræ¬
sentant Steen Gelsing, Herning
kommunes parkafdeling, tel.
9721 20 00 l. 4506.

Arrangementer på Fyn
Mandag 30. august kl. 19.30 på
Sanderumskolen: Landsbyen
Sanderum v. arkivleder Alex
Andersen.

Tirsdag 14. sept. kl. 19.30 på
Ubberødgårdsvej 6: Land-
brugstur til Ubberødgård v.

landmand, gårdejer Peter
Østbjerg. Med støtte fra pro¬

jekt Odense Grøn Kommune er

anlagt en sti gennem bedriften
for at give byboere mulighed
for at se marker, dyrket med og
uden sprøjtemidler, og skov,
hvor tamgrise og vildsvin sør¬

ger for foryngelse af træbe¬
standen.

Onsdag 6. okt. kl. 19.30 på
Odense Rådhus: De frisattes

by.
Yderligere oplysninger tel.

66 13 13 72 L 2115

Konferencer, messer mm.
Nordisk kongres for landskabs¬
arkitekter, Island. 5.- 7. august.
Which Nature? Whose Art ?

Internationalt symposium. Tic-
kon. Langeland. 28. august - 1.
sept. Tel. 62 51 35 05.
European Conference of

Landscape Architectural
Schools. Sweden. 27. - 29. au¬

gust. Tel. +46 40 41 50 00.
Nordisk kongres for kirke¬

gårdskultur. Sandefjord, Nor¬
ge. 31. august - 2. september.
Tel. 03 99 56 03.

Sommarblommor i offentlig
miljo. Alnarp. 14. - 15. sept.
Movium.
International konference om

historiske haver. Tallinn, Est¬
land. 15.-17. september.
Tel. 372 444292, fax 372
440666/444292.

Stad och Land i samverkan.

Exemplet Ystad. Ystad. 23. -
24. sept. Movium.
IFLA konference i Cape

Town, Sydafrika. 20. - 25. sept.
Mod en grøn fremtid med

åbne grænser. Nordisk kongres
for LDA, NAML og STAF.
København. 30. sept. - 1. okt.
Tel. 31 74 94 00.

Vildparker. Alnarp. 28. - 29.
sept. Movium.
Studieresa Stuttgart. IGA.

30. sept. - 3. okt. Movium.
Landskabsøkologiske proble¬

mer i kystzonen. Tværfagligt
seminar. København. 8. okto¬
ber.

Areal. International fagmes¬
se for anlæg og vedligehold af
grønne områder. Køln. 27. -
30. oktober. Intermess. Ib

Kroghdal. Tel. 31 26 14 11.
5th Annual Golf Course Ex¬

hibition and Conference. Paris.
1. - 3. december. Tel.
33143365151.

Back to Nature. IFLA/ICO-
MOS konference. Fulda, Tysk¬
land. 14.-18. juni 1994.

Modtagne publikationer
m.m.

Giinter Nitschke: Japanese
Gardens. Taschen. 1993. 240 s.,
ill.
Herbert Keller & Elisabeth

Gerke-Puck: Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau.
Paul Parey. 2. opl. 1993. 132 s.,
ill.

161 frågor & svar om land¬
skap, park och kyrkogård. Stad
& Land nr. 110. 1993. 146 s., ill.
Åsa Ahrland: Trådgårdsre-

staurering. Tre europeiska
exempel - Het Loo, Nordkir-
chen och Painshill Park. Stad
& Land nr. 112. 1993. 79 s., ill.
Lulu Salto Stephensen: Tra¬

dition og fornyelse i dansk ha¬
vekunst. G.N. Brandt og de
første årtier af 1900-tallet.

Frangopani. 1993. 240 s., ill.
318 kr.

Sorter af plænegræsser.
Grøn Viden nr. 117. 1993.

Landsplanafdelingen, Miljø¬
ministeriet: Eksempler på visu¬
elle vurderinger i forbindelse
med cirkulære om planlægning
og administration af kystområ¬
derne. 1993. 28 s., ill.

By- og Bygningsministeriet,
Miljøministeriet i samarbejde
med Søllerød kommune: Kom¬
muneatlas Søllerød. 1993. 44

s., ill. 120 kr.
By- og Bygningsministeriet,

Miljøministeriet i samarbejde
med Ringkøbing: Kommune¬
atlas Ringkøbing. 1993. 60 s.,
ill. 150 kr.
Thorkild Høy og Jørgen

Dahl: Danmarks søer. Søerne i

Vestsjællands amt. Strandbergs
Forlag. 1993. 184 s., ill. 368 kr.
Ilse Hoger-Orthner: Gam¬

meldags roser. Skarv i samar¬
bejde med Det Danske Have¬
selskab. 1993. 112 s., ill. 178 kr.
Michael Lohmann: Den fro¬

dige vandhave. Skarv i samar¬
bejde med Det Danske Have¬
selskab. 1993. 112 s., ill. 178 kr.
Lotte Moller: Havens natur.

Lindhardt og Ringhof. 206 s.,
ill. 298 kr.
Klaus P. Mortensen: Him¬

melstormerne. En linie i dansk

naturdigtning. Gyldendal. 1993.
322 s. 260 kr.
AB 92. Almindelige betin¬

gelser for arbejder og leveran¬
cer i bygge- og anlægsvirksom¬
hed. Håndværksrådets Forlag.
1992. 15 s. 25 kr.

BPS-publikation 108: typiske
beskrivelsesafsnit belægninger
i terræn. Fliser, belægningssten
og græsarmeringssten af beton.
1992. Vejledning (med diskette)
58 s., ill. og eksempler 31 s.,
400 kr. + forsendelse.

BPS-publikation 110: typiske
beskrivelsesafsnit indendørs

beplantning. 1993 Vejledning
(med diskette) 46., ill. 250 kr.
+ forsendelse.
Ivor Ambrose og Pia Dyre-

gaard: Evaluering af Blang-
stedgård i brug. Resultater af
undersøgelser 1989-92. SBI.
1993. 76 s., ill. 200 kr.
Læsere, der har lyst til at an¬

melde en eller flere af ovenstå¬
ende bøger, opfordres til at
kontakte redaktionen.

Normer for Anlægsgartner-
arbejde 1992
Normer for Anlægsgartnerar-
bejde 1992 er en revision af ud¬
gaven fra 1986. En del faglige
publikationer er udgivet siden
da og har haft indflydelse på
den reviderede udgave. Det er
især BPS-publikationerne ved¬
rørende anlægsgartnerarbejde,
DS/R 1136, brolægning og

Pleje af grønne områder.
Normer for Anlægsgartnerar¬
bejde er opstillet letoverskue-
ligt og på en skematisk form,
og publikationen er en oversigt
over eksisterende fagtekniske
regler samt et supplement til
disse. Krav der alene findes i
Normer for Anlægsgartner-
arbejde er markeret med en
stjerne.
Normerne indeholder des¬

uden en god liste over referen¬
cer, en kort gennemgang af re¬
ferencerne samt en ordforkla¬

ring.
Normerfor Anlægsgartner-

arbejde 1992. LDA. 1993. 28 s.,
ill. 95 kr.

Nogle BPS-publikationer
BPS-publikation 74, 2. udgave:
typiske beskrivelseafsnit, an¬
lægsgartnerarbejde
I marts 1989 udkom den første

udgave med typiske beskrivel¬
sesafsnit for anlægsgartnerar¬
bejde. Den omfattede fire byg¬
ningsdele i rammen af arbejds¬
beskrivelsen, nemlig forberedt
træn, jordbehandling, beplant¬
ning og græs.
Formålet med at gennemføre

projektet i to faser har været at
afprøve beskrivelsesafsnittene
blandt landskabsarkitekter og
anlægsgartnere, som var to nye

samarbejdspartner i BPS-sam-
arbejdet.

I projektets anden fase er

indarbejdet mange gode erfa¬
ringer, og 2. udgave er udvidet
med beskrivelse af befæstelser,
terrænmure, trapper og terræ¬
ninventar, så der nu findes vej¬
ledning og eksempler for ar¬
bejdsbeskrivelse og beskrivelse
af i alt otte bygningsedele.
Publikationen indeholder

dermed beskrivelsestekster for
alle de typiske bygningsdele
som normalt behandles inden
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DEN KGL.VETERINÆR- |^1#1
OG LANDBOHØJSKOLE ■% W L

Professor i
Landskabsarkitektur
Ved Den Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole, Institut for
Økonomi, Skov og Landskab er et professorat i land¬
skabsarkitektur ledigt til besættelse fra den 1. januar
1994 eller snarest derefter.

Ansættelsesområdet er Undervisningsministeriet med
tilhørende institutioner med tjeneste for tiden ved KVL.
Professoratet er tilknyttet Sektion for Landskabsarkitek¬
tur, som varetager undervisning og forskning, der om¬
fatter det landskabsarkitektoniske fagområde.
De landskabsarkitektoniske discipliner omfatter land¬
skabsplanlægning, anlægsgartneri, planteanvendelse,
nutidig landskabsarkitektur, havekunstens historie og
friarealforvaltning.
Sektionens undervisning og forskning er koncentreret
om planlægning, projektering og forvaltning af fri¬
arealer, d.v.s. haver, parker, områder ved bebyggelser,
veje m.v. samt grønne områder og naturområder.
Professorens opgave er at videreudvikle det samlede
fagområde i et samspil med offentligheden, erhvervet
og KVL og specifikt at forske og undervise i faget plan¬
teanvendelse.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøge¬
rens dokumenterede videnskabelige kvalifikationer og
selvstændige forskning inden for landskabsarkitektur
med hovedområdet planteanvendelse. Der lægges
yderligere stor vægt på, at ansøgeren har projekterings-
erfaring, da de designmæssige aspekter er væsentlige i
fagområdet landskabsarkitektur.
Ved bedømmelsen lægges desuden vægt på pæda¬
gogiske kvalifikationer, hvorfor ansøgningen skal inde¬
holde oplysninger og dokumentation for pædagogisk
uddannelse, undervisningsvirksomhed, forfatterskab
af pædagogisk art samt deltagelse i undervisningsplan¬
lægning.
Stillingen er en tjenestemandsstilling i lønramme 37.
KVL er indstillet på at optage forhandling med vedkom¬
mendes faglige organisation om ydelse af et personligt
tillæg.
Bedømmelsesudvalgets indstilling vil i sin helhed blive
tilsendt samtlige ansøgere. Nærmere oplysninger om
stillingen kan fås hos lektor Per Stahlschmidt på tlf.
35 28 22 56. Retningslinier for udarbejdelse af udvalgs-
indstilling kan fås på tlf. 35282022.
Ansøgning (mærket 6210/0391) med publikations- og
bilagsliste samt de arbejder, som ønskes inddraget ved
bedømmelsen alt i 6 eksemplarer, stiles til Dronningen
og skal være Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
administration, Bulowsvej 13,1870 Frederriksberg C, i
hænde senest den 1. september 1993 kl. 12.00.
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har ca. 3.000 studerende på
6 uddannelsesretninger med dyrlæge- og agronomstudierne som
de største. Der er ansat ca. 1.500 medarbejdere. Omsætningen
udgør ca. 440. mio kr. årligt.

for faget. Begreber og termino¬
logi er i overensstemmelse med
Normer for Anlægsgartnerar-
bejde.

BPS-publikation 106: kvalitets-
sikringsblanketter - med ek¬
sempler
Publikationen består af et fæl¬
les sæt af kvalitetssikringsblan-
ketter, 20 i alt, samt eksempler
på udfyldte blanketter med an¬

givelse af hver blankets formål
og anvendelsesområde samt en
kort specifik brugsanvisning.
Blanketterne skal sikre kom¬

munikation og dokumentation
mellem byggesagens forskellige
parter. Halvdelen af dem bru¬
ges i planlægningsfasen, mens
resten anvendes under udfø¬
relsen.

De 20 forskellige blanketter,
der hver fylder en A4 side er
benævnt således:

Nøgleområder
Detaljering og behandling af
nøgleområder
Eksterne projektforudsæt¬
ninger
Disposition af kvalitetsplan
Note

Projektgranskning, - plan¬
lægning
Projektgranskning, - emner
Projektgranskning, - resul¬
tater

Projektkontrol
Tilsynsplan. Udbudskontrol-
plan. Kontrolplan
Procesgranskning
Modtagekontrol
Kontrol A (modtage-,
proces- og slutkontrol)
Kontrol B (som A, men med
plads til skitse)
Aftaleseddel

Tilsynsrapport
Logbog
Oversigt over prøver
Prøveresultater

Ansøgning om godkendelse
De 20 blanketter er lige til at
kopiere og anvende i den kon¬
krete byggesag.
Projektgruppen bag BPS-

kvalitetssikringsblanketter om¬
fatter repræsentanter for
Bygge- og Boligstyrelsen, Byg¬
geriets Arbejdsgivere, Entre¬
prenørforeningen, Foreningen
af Rådgivende Ingeniører,
Håndværksrådet, Praktise¬

rende Arkitekters Råd og

Murerfagets Oplysningsråd,
suppleret med personer der har
særlig indsigt i emnet og stor
erfaring fra byggesektorers
praktiske liv. Det betyder, at
det er repræsentanter for både
planlægning og udførelse af
byggeri, der står bag resultatet.

BPS-publikation 108: typiske
beskrivelsesafsnit, belægninger
i terræn

På baggrund af et behov for
entydige beskrivelsestekster
vedrørende »betonbelægnings-
sten« blev der nedsat en pro¬

jektgruppe og følgegruppe,
hvis arbejde er resulteret i typi¬
ske beskrivelsesafsnit for be¬

lægninger i terræn - fliser, be-
lægningssten og græsarme-

ringssten af beton.
I projektets faglige afgræns¬

ning er belægninger behandlet
som en helhed herunder bund,
bærelag, afretningslag og selve
overfladen. Derudover har pro¬
jektgruppen fundet det relevant
at udarbejde et eksempel på
prøvningsmetoder og kompri-
meringskontrol for de ubundne
lag.
Referencematerialet i projek¬

tet har især været DS 400 stan¬

darderne, DS/INF 40, Vejdi¬
rektoratets vejregler, normer
samt anvisninger fra brancher
og leverandører.
Typiske beskrivelsesafsnit

foreligger som en vejledning i
udarbejdelse af beskrivelser i
forbindelse med udbud af

bygge- og anlægsopgaver.
Sammen med vejledningen

leveres en publikation med fem
eksempler:
• Arbejdsbeskrivelse, belæg¬
ninger i terræn, - med fire
tilhørende bygningsdelsbe-
skrivelser

• Bundsikrings- og grusbæ-
relag

• Fliser af beton med bånd af

belægningssten
• Belægningssten af beton
• Græsarmeringssten af beton
Projektet er gennemført med

støtte fra Brolæggerlauget,
Bygge- og Boligstyrelsen,
Dansk Beton Industriforening,
LDA og Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd.
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LANDSKABSARKITEKT
med erfaring i skitsering, projektering og brug af AUTOCAD
søges. Tiltrædelse snarest.

Skriftlig ansøgning fremsendes til undertegnede senest den 15.
august 1993. Charlotte Skibsted
Landskabsarkitekt MDL. MAA • Løjesøvej 13 • 3670 Veksø

BPS-publikation 109: typiske
beskrivelsesafsnit, betingelser
for kvalitetssikring - total¬
entreprise
Denne publikation er resultatet
af et BPS-projekt, der er gen¬
nemført i samarbejde med
Entreprenørforeningen, For¬
eningen af Rådgivende Ingeni¬
ører og Praktiserende Arkitek¬
ters Råd med det formål at
formulere typiske beskrivelses-
afsnit for betingelser for kvali¬
tetssikring i totalentreprise.
Projektets formål har været

at udarbejde beskrivelsesafsnit
for de krav til kvalitetsstyring,
som bygherren stiller total¬
entreprenøren i udbudsgrund-
lagt. Disse kvalitetssikringsak-
tiviteter er behandlet i sin hel¬
hed for projekteringsydelser og
for udførelsen.

Projektets resultat kan be-
tragtets som en videreudvikling
af BPS-publikation 82: »Betin¬
gelser for kvalitetssikring«, og
erstatter denne for så vidt an¬

går totalentreprise.
De typiske beskrivelsesafsnit

er ikke en standard, men er

tænkt som et forslag til tekst¬
formuleringer af de krav, der
stilles til kvalitetssikring ved
udbud i totalentreprise.
Referencematerialet i projek¬

tet har været Byggestyrelsens:
»Byggeherrevejledning«, »Cir¬
kulære -« og »Vejledning om

kvalitetssikring«, samt hjælpe¬
midler inden for området kva¬

litetssikring, herunder publika¬
tioner fra organisationer, bran¬
cher og virksomheder. »AB
92« er også anvendt som refe¬
rence.

BPS-publikation 110: Typiske
beskrivelsesafsnit, indendørs-
beplantning.
En BPS projektgruppe med
Torben Dam som faglig sekre¬
tær har sluttet det arbejde, der
er resulteret i BPS-publikation
110.

Projektgruppens indsats er

suppleret med bidrag fra en
indbudt høring blandt prakti¬
serende arkitekter, indretnings¬
arkitekter og udførende inden
for branchen.
Som andre af BPS-centrets

typiske beskrivelsesafsnit er

denne også struktureret som
fælles beskrivelsesprincipper
med de mange fordele, det
indebærer.
Publikationen består af en

vejledningsdel + eksempler på
arbejdsbeskrivelse og på to
bygningsdelsbeskrivelser, be¬
plantning i løse - og i faste
kummer.

Vejledningen er opstillet i tre
kolonner, emne/specifikation
og reference samt arbejdsgrup¬
pens noter. Procesrækkefølgen,
som anvendes i andre typiske
beskrivelsesafsnit, er også søgt
udnyttet i denne, både i for¬
skrifter for produkter og udfø¬
relse.
En beskrivelse af arbejdet

med indendørsbeplantning ef¬
ter de fælles beskrivelsesprin¬
cipper betyder, at relationer til
andre arbejder og samarbejdet
med andre udførende afklares

tidligt i projekteringsfasen.
Vejledningen fungerer som

en huskeliste - med de mange
informationer i emne/specifi¬
kations-kolonnen.
Herudover indeholder publi¬

kationen et gennemarbejdet
eksempel, som brugeren kan
viderebearbejde frem til en
projektspecifik beskrivelse,
enten ud fra publikationens
papirudgave eller som tekst¬
behandling med brug af den
diskette, der følger med.
Eksemplet omfatter dels en

arbejdsbeskrivelse, dels to byg¬
ningsdelsbeskrivelser »faste
kummer« og »løse kummer«,
med forskrifter for produkter
og udførelse.
Publikationen afsluttes med

en fyldig litteraturliste med be¬
skrivelse af både dansk og
udenlandsk litteratur vedrø¬
rende emnet indendørsbeplant¬
ning.

Publikationerne kan bestilles:
BPS-centret. Tel. 42 86 52 24.
Fax 45 76 66 65.

FOTO TORBEN DAM

Ved tilførsel af kompostmuld gen¬
skabes og vedligeholdes det na¬
turlige miljø:

DAN-GRO, A er fyldt med mikro¬
organismer, der medvirker til at
skabe omsætning i jorden.

DAN-GRO, A indeholder en mæng¬
de naturlige næringstoffer, der vir¬
ker som gødning.

DAN-GRO, A indeholder Mykhorriza-
svampe, der forsyner væksterne
med de vigtige, uorganiske næ¬
ringssalte - især fosfor.

DAN-GRO, A har et højt husmus-
indhold.

DAN-GRO, A er drøj i brug. 5m2
ødelagt jord kan renoveres med
bare lm3 kompostmuld.

Munkeruphus
Fra 24. juli til 3. oktober ud¬
stillingen 'Fremmed i Dan¬
mark'.

Munkeruphus. Munkerup
Strand >2j 78. Dronningmølle.
Tel. 49 71 79 06.

Dansk Jordforbedring

Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6, Vadsby
2640 Hedehusene
Telefon 42 99 50 20

Dansk Jordforbedring leverer produkter udelukkende baseret på naturens egen kompost.
Produkterne er 100% genbrug i en meget høj kvalitet.
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Hasle klinker
Hasle Klinker har igennem
årene leveret mange belæg-
ningssten i Danmark og også i
Tyskland. Nu er interessen sti¬
gende for de meget holdbare
klinker. Bl.a. anvendes klinken
til byfornyelsesprojekter i
Ålborg, i bymidter i Odense og
Ringe, på fortorve i Køben-

Codanhuset, Odense

havn, Hasle, Rønne og på for¬
pladsen ved Københavns Råd¬
hus, hvor der nyligt er lagt nye
Hasle-klinker, efter at de gamle
havde ligget der henved 100 år.
Hasle udendørs klinker fås

som standard i to nuancer. An¬
dre formater, farver eller speci¬
elle formstykker kan også leve¬
res.

Fortov og cykelsti i Flensborg i to
farver

Fortov i Kiel

Yderligere oplysninger:
Hasle Klinker. Nyker Strandvej
2. 3790 Hasle, tel. 56 96 51 80
og IngolfSvendsen, tel.
86 28 50 80.

Fagmesser i Køln
I efteråret afholdes fem fag¬
messer inden for fritid og ser¬

vice, fysisk parallelt under hen¬
syntagen til, at de besøgendes
interesser grænser til hinanden.
SPOGA, International fag¬

messe for sportsartikler, cam¬
pingudstyr og havemøbler af¬
holdes parallelt med, GAFA,
International havefagmesse, fra
den 5. til den 7. september.

Tre-i-en-messen afholdes fra
den 27. til den 30. oktober. Det
er:

fsb, International fagmesse
for fritids-, idræts- og svømme¬
anlæg med international kon¬
gres,

areal, International fagmesse
for arealplanlægning og areal¬
pleje samt
IRW, International fagmesse

for vedligeholdelse, renholdelse
og service.
Konceptet med at samle mes¬

seemner har i årevis betydet sti¬
gende udstiller- og besøgstal på
fagmesserne. Det gælder navn¬
lig de to messer på have- og
fritidsmarkedet, GAFA og
SPOGA.

Tre-i-en messen, der afholdes
hvert andet år, er primært ret¬
tet mod professionelle brugere
i det offentlige og i det private
erhvervsliv, mod myndigheder,
industri, håndværk og service.
Af de ca. 20.000 fagbesøgende,
der i 1991 blev registreret på
hver af de tre messer, kom i
gennemsnit ca. to tredjedele fra
erhverslivet og en tredjedel fra
myndigheder og kommuner.
Hovedvægten på fsb, den

mest internationale med en ud¬
landsandel på 40 pet., omfatter
produkter og serviceydelser til
idræthaller, udendørs idræts¬
anlæg, svømmehaller, fritids¬
anlæg og legepladser - fra
planlægning til indretning og
valg af redskaber.
Maskiner og redskaber til

pasning af pladser, landskab og
golfbaner, anlæg af grønne
arealer, kirkegårdsteknik, bio¬
logiske og kemiske produktér
er nogle af hovedemnerne på
areal. Beskyttelse af miljøet
ved rigtig vedligeholdelse med
miljøvenlige midler står i for¬
grunden på IRW.

Fra de skandinaviske lande

regnes der med, at ca. 16 virk¬
somheder fra Danmark, Fin¬
land og Sverige deltager,
nogenlunde jævnt fordelt på de
tre messer. På besøgssiden for¬
ventes flest fra Sverige. For to
år siden blev der registreret ca.
5.000 besøgende på hver af
messerne, herunder gennem¬
snitlig over 210 fra Sverige, 180
fra Finland, 170 fra Danmark
og 140 fra Norge.
De fagbesøgende på Tre-

i-en-messen præsenteres i Køln
for det store produkt- og servi¬
ceprogram samt for et bredt
rammeprogram med kongres¬
ser, konferencer og særudstil¬
linger. En væsentlig del af fsb
er den 13. internationale kon¬

gres laks - Internationaler Ar-
beitskreis Sports- und Freizei-
teinrichtungen - der i år afhol¬
des under temaet »Anlægskon-
cepter til oplevelsesorienteret
idræt«. Særudstillinger om
legepladsindretning og præ¬
miering med 4. AIKS-AWARD
for forbilledlige idræts- og fri¬
tidsfaciliteter afrunder udbud¬
det på fsb.
På areal demonstrerer udstil¬

lingen »Genbrug og økologi«
bl.a. metoder til jordbehand¬
ling og decentral biologisk spil-
devandsbehandling.
Centralt på IRW står den in¬

ternationale fagkongres »Ved¬
ligeholdelse«.
Kilde: Koln Messe v. Inter-

mess. Tel. 31 26 14 11.

Nye produkter fra Veksø
Veksø har i mere end 40 år le¬

veret inventar til udemiljøet,
torve, parker og andre udeare-
aler.
Hos Veksø tænkes der hele

tiden i produktudvikling, og
det har resulteret i 12 nye pro¬
dukter inden for det sidste år.
Veksø har tæt kontakt til ar¬

kitekter, landskabsarkitekter
og elever fra f.eks. Kunsthånd¬
værkerskolerne, og det er med
til at give inspiration til de 60
mennesker, der er ansat hos
Veksø.
Blandt de sidste nyheder fra

Veksø har Lotte Westphal, som
industriel designer fra Kunst¬
håndværkerskolen i Kolding,

1. Papirkurv v. Jeremy Dean, maa,
mdl. 2. Slyngplantestativ v. Helle
Valsted, maa og Gunnar Moos,
mdl. 3. Bænk v. Lotte Westphal,
idd.

designet en smuk bænk i kraf¬
tigt mahognitræ.

Veksø stiller store krav til
sine produkter. Naturens egne
materialer er fremtrædende i

samtlige produkter. Form og
funktion går op i en højere en¬

hed, for udover at produkterne
tager sig smukt ud, er der også
tænkt på at sikre dem mest
muligt mod hærværk.
Veksø's produkt-program er

omfattende, det strækker sig
lige fra bænke, stole og borde
til plantestativer, affaldsstati-
ver, cykelstativer, pullerter,
overdækninger også special¬
opgaver udføres.

Kilde: Veksø Taulov a/s,
Taulov Kirkevej 60, DK-7000
Fredericia. Tlf 75 56 22 99.
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

L D A

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

Veksø Sverige
Box 212 ■ S-442 23 Kungalv

Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62

Veluø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60 • DK-7000 Fredericia
Hf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15
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ARCHITECTURA 15
Arkitekturhistorisk årsskrift

Indeholder udelukkende afhandlinger om arkitekturhistoriske emner.
Det udgives af Selskabet for Arkitekturhistorie med økonomisk støtte
af Kulturministeriet, Bergiafonden, Ny Carlsbergfondet og Skov- og

Naturstyrelsen.

ARCHITECTURA 15 er helliget Kay Fisker i hundredåret for hans
fødsel og indeholder følgende seks afhandlinger:

Jørgen Hegner Christiansen
GUDHJEMBANENS STATIONSBYGNINGER
Fisker og Rafns entré i dansk arkitektur

Poul Erik Skriver
BOLIGBYGGEREN KAY FISKER

ARCHITECTURA er ikke alene væsentlig for arkitekturhistorisk in¬
teresserede, men har værdi for alle, der vil vide noget om dansk kultur¬
historie.

Alle artikler er baseret på selvstændige studier og er illustreret med et
billedmateriale, der stort set ikke tidligere har været publiceret.

ARCHITECTURA 15 er på godt 180 sider i format 21 X27 cm med 272
illustrationer, hvoraf mange i farver. Sats fra Hansen & Winther Foto¬
sætteri ApS, reproarbejde fra F. Hendriksen's Eftf., trykt i Bianco
Lunos Bogtrykkeri og i kommission på Arkitektens Forlag.

Ved indsendelse af nedenstående kupon til Arkitektens Forlag kan bo¬
gen leveres til kr. 228,- inkl. moms.

Urs Item
KRAVET OM ET ANONYMT ARKITEKTURSPROG

Steffen Fisker
VERDENSUDSTILLINGEN FOR DEKORATIV
KUNST I PARIS 1925

Kay Fisker som udstillingsarkitekt

Iben Brown
KAY FISKER SOM FORMGIVER

Nogle områder af en multikunstners virksomhed

Poul Kjærgaard
KAY FISKER TIL SØS

Skibsapteringer i 1930'rne

Arkitektens Forlag
Nyhavn 43, 1051 København K

Undertegnede bestiller hermed ARCHITECTURA 15 til 228 kr. inkl.
moms, ekskl. forsendelse. Ved fremsendelse vil girokort være indlagt.
Skriv venligst med blokbogstaver.
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