
L A.N D S.K A B 1/99
Landscape



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

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

O
3>

Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

AASkælskør Planteskole s-& Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENQRER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 ■ Slagslunde, 3660 Stenløse
48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE ■ GÅRDSANERINGER • SPORTSANLÆG

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

TELEFON 39 63 36 80

TELEFAX 39 63 36 61

J

1

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE mi

]
Vi bygger grønt r0>

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

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

Aflæg planteskolen
et besøg

HOLM
Farremosen 4 - 3450 Allerød Tlf. 48 17 31 26* - Fax 48 14 09 86 E-mail: birk-holm@lnternet.dk



LA.NDS.KAB 1/99
landscape

Februar 1999

Redaktør
Annemarie Lund,
landskabsarkitekt MDL

Melvillevej 16, 2900 Hellerup
Tel. 39 69 06 33
Fax 32 83 69 40
e-mail landskab@inet.uni2.dk

Redaktionsudvalg
Jeppe Aagaard Andersen, fmd.
Marianne Borup (suppl.)
Søren Bøgeskov
Susanne Guldager
Steen Høyer
Rita Larsen
Lulu Salto Stephensen

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Strandgade 27 A
1401 København K
Tel. 32 83 69 00
Fax 32 83 69 41
e-mail eksp@arkitektens-forlag.dk
Giro 9 00 31 34

Abonnementspriser for 1999
Danmark 560 kr. inkl. moms.
Resten af verden ekskl. forsendelse 448 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms: Norge, Sverige,
Finland, Island og Færøerne 35 kr.;
Europa 60 kr.; øvrige udland 115 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms: •
Grønland 145 kr.; Europa 75 kr.,
øvrige udland 130 kr.
Løssalgspris pr. hæfte 75 kr. inkl. moms.
Landskab udkommer med 8 numre om året.

Landskab udgives af
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag. Landskab udgives med støtte
fra Statens Kunstfond og Kulturministeriets
bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Danske Landskabsarkitekter
Hauser Plads 32, 3. sal
1127 København K
Tel. 33 33 82 10

Landskabs artikler og illustrationer må ikke
gengives helt eller delvis i andre blade og' ,

tidsskriftet uden tydelig kildeangivelse.

Repro F. Hendriksens Eftf. A/S
Tryk Poul Kristensen Grafisk Virksomhed
•Forside Hedeland
ISSN 0023-8066

Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Tusindårshaverne, 1

Jette Hansen-Møller og Erik Skoven

Vejplantninger i Ikast kommune, 8
C.H. von Bliicher

Landskabsplan for Amager Fælled, 14
Peter Thorsen

Bogomtale, 20
Monografi om Geoffrey Jellicoe
Topos 21
To forskningsrapporter fra SBI

Summary, 24
Martha Gaber Abrahamsen

Diverse, A2, A3, A6, A7, A8

Al



Generalforsamling i DL
DL afholder generalforsamling
fredag 19. marts kl. 15.00 i
Kvartercenter Nordvest,
Dortheavej 61, 2400 Kbh. NV.
Se også:
http://home6.inet.tele.dk/kvarter/
Yderligere oplysninger:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32, 3.
1127 Kbh. K.Tel. 33 33 82 10.

Forårsmøder i DL
DL arrangerer en række forårsmø¬
der med foredrag og ekskursioner
på onsdage og i København.
Første møde er onsdag 7. april, og her
vil være et foredrag om håndtering af
forurenet jord.
Nærmere oplysninger om tid og
sted:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32,3.
1127 Kbh. K.Tel. 33 33 82 10.

3-dages kursus:
Økologiske aspekter i
landskabsarkitektens praksis
Kunstakademiets Arkitektskole på
Holmen tilbyder 5.-7. maj 1999 et
efteruddannelseskursus med titlen

Økologiske aspekter i landskabs¬
arkitektens praksis.

Kurset ledes af lektor Peter Holst.

By- og Boligministeriet og Miljømini¬
steriet samt den offentlige debat
focuserer stadigt kraftigere på den
økologiske bevægelse, som præger
tiden. Inden for økologisk planlæg¬
ning og landskabsarkitektur har det
knebet med debat og arkitektonisk
kvalitet. Kurset fokuserer derfor på,
om der er en landskabsarkitektonisk

disciplin inden for dette område.
Findes den ubevidst, og/eller er den
ved at danne sig?

Kursets præsentation af byøkølogiske
projekter gennemgår de sidste årti¬
ers tiltagende bevidsthed om dette
arbejdsfelt.
Der tages udgangspunkt i 3 type¬
områder: brokvartererne, ydre bro¬
kvarterer og forstæderne.
Kurset deles ligeligt mellem fore¬
læsninger og ekskursioner.

Program
1. Brokvartererne, Vesterbro:
Byøkologisk gårdfornyelse - Hede¬
bygade, Gasværksvej og Eriksgade.
2 . Ydre brokvarterer: Kvartersfor-

nyelse - Kgs. Enghave, Ydre Nørre¬
bro og Holmbladsgade.
3. Forstæderne: Vestegnen, Alberts¬
lund og Ballerup.
Oplæg ved:
Karen Attwell, landskabsarkitekt
mdl, seniorforsker SBI; Torben Dam,
landskabsarkitekt mdl, lektor KVL;
Peter Holst, landskabsarkitekt mdl,
lektor KA; Steen Høyer, landskabs¬
arkitekt mdl, professor KA; Peter
Nielsen, Skælskør Planteskole og
Anlægsgartneri: Jon Pape, land¬
skabsarkitekt mdl, parkchef Køben¬
havns Kommune: Henrik Pøhlsgaard,
landskabsarkitekt mdl; Per Schultze,
arkitekt maa, Kvarterscenter Nord¬
vest: Torben Zinn, landskabsarkitekt,
Ballerup Kommune.
Antal: Højst 15 deltagere.
Tilmelding: 7. april 1999.
Tid: 5.-7. maj 1999, kl. 9-16.
Sted: Arkitektskolen, Holmen.
Pris: 6.800 kr.

Tilmelding og information:
Efteruddannelsessekretariatet,
tel. 32 68 60 21, fax 32 68 60 31
E-mail: efu@karch.dk

Arrangementer fra
Havebrugshistorisk Selskab
Allerede afholdt af forårets foredrag er:
Renæssance- og barokhaver i Spanien
v. Jette Abel.

Hvidløget-det varme løg
v. cand. pharm. Hanne Nedergaard!

Tirsdag, den 23. marts kl. 19.30
Generalforsamling og foredraget:
Haven ved Cathrinesminde Teglværks-
museum

Efter generalforsamlingen vil etnolog
Anette Tonn-Petersen fortælle om

sit arbejde med haver for Cathrines-
minde Teglværksmuseum ved Flens¬
borg Fjord. Museet har indrettet et
oprindeligt'arbejderhus med bolig¬
interiører fra tre perioder: 1890erne,
1930rne og 1960erne. I tilknytning
til disse boliger skal der nu anlægges
tidstypiske haver. Teglværksarbejder¬
ne hørte til underklassen på landet,
og deres brug af haverne var uløseligt
forbundet med nyttehensyn: Så stor
en grad af selvforsyning som muligt.

Anlæggelsen af museumshaverne
bygger på en blandet buket kilder:
Erindringer, tegninger og fotos fra
teglværksarbejderne samt optegnel¬
ser om traditionel have- og mad¬
kultur på egnen.

Havebrugshistorisk Selskab har netop
udgivet Fra Kvangård til Humlekule
nr. 28,1998, bl.a.med artikler om
Hofmansgave på Fyn og Louisenlund
i Schleswig-Holsten.

Havebrugshistorisk Selskab,
Dokumentationsafdelingen, DVJB.
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C.

First European Biennial
on Landscape
The College of Architects of Catalonia
(COAC) in conjunction with the MA
in Landscape Architecture of the
Department of Urban and Regional
Planning (DUOT) of the Polytechnic
University of Catalonia (URC) and
with the University of Architecture
of Barcelona (ETSAB) are organizing
the I European Biennial on Landscape,
to be held in Barcelona from the
25th to the 28th of March, 1999.
This year's Biennial will focus on the
topic 'remaking landscapes' and it
will gather the most significant
landscape projects and research in
Europe from 1994 to 1998.
'Remaking landscapes' will be the
motif of the two exhibitions present¬
ed in the biennial:
Built Work 1994-98 and Visions on

Landscape Architecture, projects
and research.
The biennial will start with four

introductory conferences during the
months before the dates of the cen¬

tral event to 'trigger off' the debate
on landscape: Martha Schwartz in
Barcelona, George Descombes in
Girona, Sven Ingvar Andersson in
Lleida and Marco Zagari in Tarragona.

Symposium, provisional programme:
25th March

Intervening from ecology, a different
approach on the regional scale.
Presentation of the day's theme by,
Bet Figueras, Catalonia.
Conference by Meto Vroom, Univ. of
Wageningen, Holland.
Project presentation by Enric Batlle,
Catalonia; Antoni Montseny; Catalo¬
nia; Dirk Sijmons de H+N+S, Holland;
Gerd Aufmkolk, Germany; Mariå
Martf and Josep Mascaro, Catalo¬
nia, and Peter Latz, Germany.
Round table by José M.AIonso
Fdez.-Aceytuno and participants:

26th March

Designing Landscapes, the tools of
invention.

Presentation of the day's theme by
Manuel Ruisånchez, Catalonia.
Conference by Christophe Girot, France.
Project presentation by Anna Zaho-
nero, CRPP, Catalonia; Zheng Shiling,
China; Marieke Timmermans, B+B,
Holland; Alfred Fdez. de la Reguera,
Catalonia; Kim Wilkie, England, and
Joan Roig, Catalonia.
Round table by Rosa Barba and
participants

27th March
Visions and theories on Landscape
Architecture,
Presentation of the day's theme by
Bet Galf, Catalonia.
Conference by Adriaan Geuze,
West 8, Holland.
Project presentation by Ramon Torra,
Catalonia; Olga Tarraso, Catalonia;
Gabrielle Kiefer, Germany; Stig L.
Anderson, Denmark; Gilles Clément,
France.
Round table presented by Jordi Bell-
munt and participants:
Conclusions round-table of the I
Biennial de Paisage de Barcelona
with the Col.legi d'Arquitectes of
Catalonia and the Universitat Poli-
técnica of Catalonia.

Day 4: Optional visit to relevant
projects in Catalonia.
The events of the Biennial will take

place in the Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya (COAC) building and
the Escola Técnica Superior d'Arqui-
tectura de Barcelona (ETSAB) build¬
ing and will be simultaneously
translated into Spanish and English.
The COAC building is located at
Plaga de la Catedral, in the very
centre of the Gothic quarter, and
will hold the exhibition Flemade

landscapes, built work 1994-98.
The ETSAB building is in the Zona
Universitåria, at the University cam¬
pus and will hold the exhibition
Visions on Landscape, projects and
research 1994-98.
Information: Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Plaga nova, 5.08002
Barcelona. Tel +34 93 301 50 00,
fax+34 93 412 67 95.
E-mail: biennal©coac.net

www.coac.net/biennal

Oversigt over naturvejledere
Der er udgivet en oversigt over natur¬
vejlederne: 'Her er din naturvejleder'.
Den er opbygget geografisk og oply¬
ser om navn, adresse, telefonnum¬
mer, træffetid m.m.
Desuden fortælles det hvilke opga¬
ver de forskellige naturvejledere
påtager sig.
Oversigten kan også ses desuden på:
WWW.sns.dk/friluft/natvejl/oversigt.htm
Kilde: Essens 1/1999. Skov- og
Naturstyrelsen..



BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:
24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
"'Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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JACOBSEN
Genoptrykkes nu for tredje gang!

560 sider - 598 kr.

Rigt illustreret
Arkitektens Forlag

Send kuponen i dag
eller bestil bogen på
tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkitektens-forlag.dk
Strandgade 27A
1401 København K

Pressen skrev:

"En stor bog. I enhver henseende. s

... Med denne mesterlige bog har
Arne Jacobsen fået et monument af
største betydning."
Politiken

"Et monument af informationer."

Jyllands Posten

"Et hovedværk i nyere arkitektur¬
formidling."
Berlingske Tidende

En til bristepunktet pakket kuffert af
en bog ... smittende i sin begejstring
efter at se og forstå ... fængslende,
nuanceret og velformuleret.
Weekendavisen

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
ARNE JACOBSEN af Carsten Thau og Kjeld Vindum

Pris 598 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Navn:

Stilling: Tlf.:

Gade/vej:

Postnr.: By:

Underskrift:' •

Evt. boghandler:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( (Eurocard
( (VISA ( ) Dankort

(Mastercard ( ) JBC

5 post}—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1045 København K
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Kortnummer: Udløbsdato:



TUSINDARSHAVERNE Jette Hansen-Møller og Erik Skoven
— ti landskabelige hilsener fra det 20. århundrede og ti til det 3. årtusinde

Landskab 1/99

Som hilsen til det tredje årtusinde markeres ti plus ti Tusindårs-
haver i det danske landskab ved plantning af en række af ege¬
træer i et kvadrat. Kvadraterne er 5 km lange og 5 km brede.
De ti sorte kvadrater indeholder særligt karakteristiske eksem¬
pler på landskabelige forandringer fra dette århundrede.
De ti tomme kvadrater reserveres til udpegning med hundrede
års mellemrum indtil år 3000

Om knapt et år skal vi byde et nyt årtusinde velkomment.
Overalt på jorden arbejdes der allerede nu med at plan¬
lægge begivenheden. Mange mennesker vil kunne huske
den resten af livet, og derfor er det vigtigt, at den mar¬

keres også i Danmark og på en måde, der rækker langt
ud over øjeblikket.
I begyndelsen af dette årtusinde byggede danskerne

kirker for at sikre sig en plads i evigheden. Ved slut- .

ningen ombyggede vi landskabet for åt opfylde beho¬
vet for brød på bordet her og nu. På kun hundrede år
ændrede vi landskabet mere end i et helt årtusinde.

Konsekvenserne heraf kunne ingen forudse. Nu disku¬
teres de vidt og bredt. Vi har med andre ord fået
overskud til at forholde os til vort forhold til naturen.

Vi forsøger at se os selv udefra. Med de andres øjne.
Fra den anden side af kloden og fra kommende gene¬
rationers synspunkt. Og at vise det, er nu blevet vig¬
tigere end en plads i evigheden. Derfor foreslår vi, at
det nye årtusinde bydes velkomment ved markering
af ti plus ti særligt karakteristiske udsnit af det danske
landskab. Hvert felt skal være fem kilometer langt og
fem kilométer bredt og markeres af hundrede egetræer

langs hver side.
Tusindårshaverne har vi døbt dem, da have betyder

et hegnet sted, og fordi ti af dem indeholder karakte-

Herover. Solitære ege ved gården
Benzondal, Ishøj. 1998
• Facing: Solitary oaks at the
Benzondal farm, Ishøj. 1998

• To welcome the third millennium,
ten plus ten "millennium gardens"
will be created in the Danish land¬

scape when oaks are planted around
a square, measuring 5 x 5 km.
The 10 black squares contain char¬
acteristic examples of changes to
the landscape this century.
The 10 empty squares will be
reserved for use at intervals of a

century until the year 3000



Egekrat i Kærgård Klitplantage. 1987
• Oaks, Kærgård Dune Plantation.
1987

Læhegn og marker, Ovstrup. 1978
• Hedges and fieids, Ovstrup. 1978

ristiske kulturtekniske anlæg fra dette århundrede, og
ti andre vil blive reserveret til hvert af de kommende

århundreder i det næste årtusinde.

Tusindårshaverne placeres spredt ud over det danske
landskab med UTM-nettet som indbyrdes reference.
UTM-nettet blev i det 20. århundrede det fælles globa¬
le, men usynlige kartografiske orienteringssystem.
Fremover vil det kunne erkendes i det danske land¬

skab som tyve store kvadrater på fem gange fem kilo¬
meter omkranset af egetræer.
Da kvadraterne af egetræer hverken forholder sig

til de eksisterende ejendoms- og markskel eller til

naturtypernes beliggenhed og form, vil de tydeligt
kunne erkendes såvel ved færdsel i landskabet som

ved overflyvning.
Da træerne desuden foreslås plantet med en afstand

på 50 meter, vil trærækkerne hverken ligne levende
hegn eller alléer. Derimod vil de fremtræde som en

helt ny type plantning, der understreger vor epokes
forhold til landskabet som billede. Desuden vil de

ikke være til væsentlig gene for almindelig landbrugs¬
drift. Og efterhånden som træerne vokser til, vil den,
der træder ind i et felt omkranset af store egetræer, fa
en oplevelse af at træde ind i et andet århundrede.

Landskab 1/99



På den måde er der skabt en ny ramme, som svarer

til vort natursyn.
På et synligt sted i hvert felt rejses desuden en sten,

hvori indhugges en kortskitse med alle felternes pla¬
cering og en forklaring af ideen med plantningerne.

Baggrund
Som nævnt af kulturministeren ved åbningen af Sta¬
tens Museum for Kunst har staten i de seneste år sat

projekter i gang for at forbedre forholdene for vigtige
kulturbærende institutioner. Nationalmuseet, Statens
Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek far
nye rammer til opbevaring og formidling af og forsk¬
ning i kulturarven. Anderledes forholder det sig med
den del af kulturarven, der udgøres af det danske
landskab.

Antropologiske og arkæologiske fund, malerier og
bøger opbevares og udstilles uden større problemer.
Efter en tilsvarende model er de landskaber, vi i dette
århundrede har fundet truede og beskyttelsesværdige,
søgt bevaret og gjort offentligt tilgængelige gennem
fredning. Imidlertid har det vist sig, at det ikke var en
tilstrækkeligt god strategi, fordi naturtyper og -elemen¬
ter ikke som en bog på en hylde bliver ved med at
være, hvad den er, bare den lades i fred. Natur er dy¬
namisk. Derfpr må landskaberne plejes, hvis vi ønsker
at fastholde dem i en bestemt tilstand. Det svarer
stort set til, at museerne konserverer de opbevarede

kulturgenstande, og det er der for så vidt ikke noget
mærkværdigt ved. Det, der er anderledes nu, er vores
opmærksomhed om, hvorfor vi gør det.
Omkring begyndelsen af dette århundrede indledte

kunstnere og videnskabsmænd et samarbejde for at
beskytte truede naturelementer og landskaber, fordi
de fandt dem æstetisk smukke og betydningsfulde ud
fra en forskningsmæssig interesse.
Med den voksende miljøbevidsthed i sidste tredje¬

del af århundredet blev det almindeligt at argumentere«
for fredning af hensyn til naturen selv.
Men i dag er vi blevet klar over, at det er os, der

vælger, hvad det er for en natur, vi vil have og vil efter¬
lade os. Det er altså ikke for naturens, men for kultu¬
rens skyld, vi musealiserer den. Vi prøver at se os selv
udefra. Med de andres øjne. Fra den anden side af
jorden eller fra kommende generationers synspunkt.
I landskabet kan man bare ikke se forskel.
Rammerne er stadig de samme, selv om der ikke

mere er tale om en enkel relation mellem kultur og
natur, men om kulturens forhold til sig selv.
Netop i det perspektiv giver årtusindskiftet os en

lejlighed til at vise, hvad der i særlig grad optager os.

Beliggenhed og indhold
De ti Tusindsårshaver, der repræsenterer karakteristi¬
ske forandringer i dette århundrede, har følgende
indhold.

Udsigt fra Skjernbirk mod vest ad
Skjern Å. 1984
• West from Skjernbirk overlooking
the Skjern River. 1984

Landskab 1/99
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Måger på engen ved Søndre Dyb,
Vest Stadil Fjords naturfredede
område. 1995
• Gulls on a meadow at Søndre Dyb,
a protected area on Vest Stadil Fjord.
1995

Højspændingsledning mellem
Grøftebjerg og Duedal Huse,
Vissenbjerg. 1981
• High-voltage cables between
Grøftebjerg and Duedal Huse,
Vissenbjerg. 1981

Kærgård Klitplantage ved Henne Strand tjener som
eksempel på landbrugets kamp mod sandflugten.
Et hegnslandskab ved Billund er eksempel på an¬

strengelserne for at højne produktiviteten på de magre

hedejorder.
Et udsnit afSkjern Å, der har været det største prestige¬

projekt både, hvad angår vandløbsudretning og -retab¬
lering, belyser denne problematik.

Søndre Dyb nord for Ringkøbing Fjord eksemplifi¬
cerer diskussionen om muligheden af at vælge mellem
forskellige biotoper ved gennemførelse af pleje.

Kyndbyværket med vindmøllepark i Hornsherred
illustrerer atomkraftmodstandens indvirken på energi¬
debatten.

Et udsnit af transportkorridoren tværs over Fyn tje¬
ner som eksempel på betydningen af kommunikation
og distribution af energi, personer og varer.

Hedeland syd for Roskilde viser industrikulturens
fritidslandskab.

Kystlandskabet ved Løkken eksemplificerer indsatsen
for at bevare Danmarks kyster uspolerede og dobbelt-
bosætningsproblematikken.
Området ved Kongskilde Friluftsgård vest for Tystrup

Sø er et eksempel på naturparktanken, der aldrig blev
til noget i Danmark og på initiativer til naturformid¬
ling, og endelig er Vestskoven det første eksempel på
skovrejsning til ikke-produktive formål.
Det er kun de særligt karakteristiske træk, der er

synlige i disse landskabsfelter ved udgangen af år 1999,
der bevares uændret for eftertiden. Almindelig land¬
brugsdrift og -byggeri vil altså kunne fortsætte uhindret,
og da mange af områderne allerede enten er offentligt
ejede eller fredede, er det især rammen, kvadratet af
egetræer, der betinger, at meningen med indholdet i
felterne kommer i fokus.

De ti andre kvadrater, der også indrammes af en
række egetræer, ligger spredt ud over landet og inde¬
holder ganske almindelige landbrugslandskaber.
I dem sker der ingen ændringer eller rådighedsind¬

skrænkninger før visse karakteristiske træk i dem,
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et ad gangen, med hundrede års mellemrum, fastfryses
som repræsentative for et bestemt århundrede.
At alle tyve felter foreslås omkranset af egetræer, har

at'gøre med, at egen er det længstlevende træ i vor
klimazone. I Danmark har vi relikter af disse træer,

der er mere end tusind år gamle. Nogle af deres frug¬
ter er allerede blevet til nye planter. Margretheegen
ved Kongskilde Friluftsgård er en af dem.
Nu foreslås denne idé fulgt yderligere op med plant¬

ning af 8000 træer som en velkomsthilsen til det tredje,
årtusinde og ved henvisning til det danske landskab
som have.

En falles begivenhed
Plantningen af egetræerne bør finde sted samtidig over
hele landet for at gøre installationen til en fælles be¬
givenhed landet over, og finansiering af træerne kunne
gøres til et folkeligt anliggende.
De familier, der ønsker sig et 'stamtræ', kuhr\e feks.

mod betaling af et rimeligt beløb få udstedt et kort
med markering af, hvor netop deres træ er plantet.
Plantning og vedligeholdelse af træerne kunne også
gøres til et folkeligt anliggende med udgangspunkt i
skoler eller foreninger i lokalområderne. Derved Vil
de gamles fortællinger om det 20. århundrede og
ansvaret for træernes fortsatte vækst blive uløseligt
forbundet.

Et minde for eftertiden og en attraktion for besøgen¬
de fra andre egne af kloden.

Tre eksempler
Her beskrives tre af felterne, der indeholder kultur¬
tekniske anlæg fra dette århundrede, mere indgående.
Tørlægning af søer og fjorde har været en af de

arealmæssigt mest omfattende kulturtekniske foran¬
staltninger i dette århundrede. I de fleste tilfælde var
formålet at skaffe mere jord til landbrugsproduktion.

Vest Stadil Fjord, der ligger umiddelbart inden for
klitrækken nord for Ringkøbing Fjord, blev derfor
afvandet i 1950erne bortset fra Søndre Dyb, der nu
er fredet. Da de omkringliggende gårde blev bygget i
forrige århundrede, var vandstanden højere end i dag.
I forbindelse med pleje af det fredede område rejste
der sig derfor en diskussion om, hvad der var den mest

'naturlige' og den mest hensigtsmæssige vandstand i
forhold til hvad.

Myndigheder og befolkning blev derved bevidste
om, at det nu er os mennesker,-der kan og skal vælge,
hvilken naturtype vi vil have. Valget stod mellem en
sø til svømmefugle, en lavere vandstand til vadefugle
eller en eng, der kunne tjene som rasteplads for grå¬
gæs. Dybet er således et af de første eksempler på, at
afvanding kunne bruges som redskab også i biologi¬
ens og æstetikkens tjeneste og på den forandring i
synet på natur og landskab, der hører vor tid til.
Feltet udpeges som eksempel på denne problematik,
og da de særligt karakteristiske elementer allerede er

fredede, vil der ikke ske andre ændringer i området
end plantningen af egetræerne.

Hedeland. Udsigt mod syd over
Fiskesøen mod skibakken. 1998
• The heaths. South overlooking
Fiskesøen and the ski slope. 1998
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Udsigt fra klitten mod øst over
Furreby, Løkken Kommune. 1985
• East from the dunes overlooking
Furreby, Løkken Municipality. 1985

Syd for Billund bevares strukturen
i det karakteristiske vestjyske
hegnslandskab ved udpegning af
en Tusindårshave
• South of Billund, the structure of
the characteristic west-Jutland

landscape with hedges will be
preserved in a Millennium Garden

Anderledes forholder det sig i et område syd for Bil¬
lund. I dag er Fyn endnu præget af syrenhegn, Stevns
af pil og Djursland af røn. Tilsvarende er Vestjylland
karakteristisk for sine hvidgranhegn. De opdeler land¬
skabet i klart afgrænsede, lukkede rum og udgjorde i
forrige århundrede en af de mest omfattende kultur¬
tekniske indsatser for at øge produktiviteten og hindre
sandflugten på de tidligere hedejorder. I dag er hvid¬
granerne imidlertid gamle og syge. Derfor, og for at
give bedre levemuligheder for vilde planter og dyr,
skiftes hvidgranerne nu mange steder ud med tre- og
femrækkede løvhegn med samme artssammensætning
som alle andre steder i landet. Om kort tid vil et af

de mest iøjnefaldende egpskarakteristiske træk fra
vort århundrede derfor være forsvundet.

For at undgå det, og for at sikre at det for vor tid
typiske vestjyske hegnslandskab kan opleves i det
mindste blot ét sted både fra vejene og fra luften, er
der udpeget et felt sydøst for Billund ved Vandel Flyve¬
plads, som det fremgår af illustrationen. Inden for
dette felt bevares hvidgranhegnenes nuværende struk¬
tur for eftertiden ved genplantning i det nuværende
mønster, men i den nødvendige afstand fra de eksiste¬
rende hegn, efterhånden som disse dør. Desuden bør
det overvejes, om og i hvilket omfang eventuelle byg¬
ninger, veje og andre kulturtekniske anlæg i netop
dette område bør tilstandsfredes.

Som et tredje eksempel på et karakteristisk indgreb
i landskabet fra dette århundrede kan nævnes de anlæg,
der er nødvendige for transport og kommunikation.

Hurtigere og hurtigere må udvekslingen af varer, per¬
soner og beskeder foregå, og med stadig større hast må
energi bringes derhen, hvor der er brug for den.
Det har altid været et vigtigt element i byplanlæg¬

ningen at sikre en sådan distribution, og da planlæg¬
ning blev udstrakt til også at omfatte det åbne land,
tog amterne det på sig at udpege transportkorridorer.
Transportkorridorer er arealreservationer til anlæg af
motorveje og jernbanespor og til placering af store el-
ledninger, naturgasnet mm. Ved at samle alle disse
anlæg inden for bestemte zoner opnår vi dels, at led¬
ningsføringerne placeres så rationelt som muligt i for¬
hold til behovet for forsyninger, dels undgår vi en
spredning, hvorved mange flere landskaber kunne
risikere at blive skæmmet af de ofte meget domine¬
rende anlæg.
Øst- og Vestdanmark forbindes tværs over Fyn af

en transportkorridor, som lidt vest for Odense er

særligt tydelig. De synlige strukturer i korridoren som

elmaster, transformerstationer og kørebaner bevares
uændret som relikter for eftertiden, hvor andre trans-

port- og energiformer sandsynligvis vil afløse dem.

Med disse omtaler af indholdet i tre af de ti felter, der
foreslås at skulle repræsentere dette århundrede i det
kommende årtusinde, er der givet konkrete eksem¬
plerne på, hvorledes vor tids syn på landskabet ikke
mere forstås som en relationen mellem kultur og
natur, men som kulturens syn på sin forestilling om
natur.
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Museet og laboratoriet må komme til landskabet
Da landskaber imidlertid ikke som andre kulturpro¬
dukter kan opbevares i et museum, må museet kom¬
me til landskabet. Det symboliserer Tusindårshaverne.
Her afmærkes, bevares og formidles nogle spor af den
danske kulturarv fremfor andre ligesom på National¬
museet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige
Bibliotek.

Da det heller ikke lader sig gøre at eksperimentere
med landskaber i et laboratorium, må laboratoriet
komme til landskabet. Det symboliserer Tusindårs¬
haverne også. Ved etablering af dem skabes der nemlig
mulighed for, at der også kan sættes en videnskabelig
overvågning i gang af, hvad der sker i områderne ikke
blot af naturvidenskabelig og miljømæssig interesse,
men også af samfundsvidenskabelig og humanistisk
interesse.

Dermed er der med projektet skabt lige så gode
rammer for at bevare og skaffe sig viden om denne
del af den danske kulturarv, som der for nylig er til¬
vejebragt for etnografika, kunst og litteratur. Og sam¬

tidig har vi vist, hvad vi anser for værdifuldt at give
videre til generationerne i det tredje årtusinde.
Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt mdl,
phil. dr., lektor
Erik Skoven, arkitekt maa, kontorchef

Fotos: John Jedbo

Udsigt mod øst over Tystrup Sø mod Næsbyholm Storskov og Bavelse Sø. 1983
•East overlooking Lake Tystrup towards Næsbyholm Forest and Lake Bavelse. 1983

Miljøminister Per Stig Møller taler 17. maj 1992 ved indvielsen af Hakonsøen, anlagt til minde om •
redaktør Hakon Stephensen, der ved en kronik i Politiken 1966, 'Lad os plante et træ', rejste en stemning
blandt folk for at anlægge Vestskoven
• Per Stig Møller, Minister of the Environment, speaking on May 17,1992, at the inauguration of
Hakonsøen, a lake created in memory of Hakon Stephensen, who began a popular movement to plant
the Vestskoven forest when he wrote "Let Us Plant a Tree" in Politiken in 1966
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VEJPLANTNINGER I IKAST KOMMUNE
C.H. von Bliicher

endnu erfor tidligt at udtale sig om resultatet. Her er
mange forskellige faktorer, som spiller ind, og mange
forsøgsmæssige plantemåder, hvis resultat vi endnu ikke
kender.

Forudfor udvælgelsen afårets prismodtager havde ju¬
ryen bl.a. besigtiget byrum og vejplantninger rundt om i
landet.

Ikast kommune harforstået at udføre sine vejplant¬
ninger, så de fra starten er et positivt sårkende for byen
og indkørslerne til denne. Vejplantningerne er bevidst
tilpasset deforskellige vejtyper med hver sit udtryk og med
ét ret varieret artsvalg - fra den brede, trafikerede ind¬
faldsvej til den smalle boligvej, hvor pladsen til træer
kun har ladet sig gøre ved hjælp aftinglyste servitutter i
deprivate forhaver. Også dette er blevet gennemført.

Charlotte Skibsted, medlem afVejprisjuryen
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'Vejdirektoratets vejprisjury tildeler Ikast Kommune Vej¬
prisen 1998 ved borgmester Kjeld Broberg Lind og an¬

lægschefC.H. von Bliicherfor kommunens vejplantnin¬
ger, som er gennemført med kunstnerisk nerve og stort

plantekendskab. Resultatet afvejplantningerne vidner
om en bevidst, langsigtet ogpositivpolitisk holdning til
at afsætte defornødne ressourcer, der kan sikre den
plantningsmæssige høje kvalitet afdet offentlige rum.'

Dette var ordlyden, da vejdirektør Henning Christiansen
overrakte vejprisen til Ikast kommune i november 1998.

Vejprisjuryen havde modtaget mange projekterfor ud¬
førte arbejderfra kommuner og rådgivningsfirmaer til
bedømmelse for årets vejpris, heri bl.a. vejplantninger i
Ikast by.
Der er i de seneste år udført talrige vejplantninger i

hele landet, afstørre og mindre udstrækning, hvor det
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Hovedvej beplantet med tre rækker
popler, Populus trichocarpa O.P. 42
• Main road planted with three rows
of poplar, Populus trichocarpa O.P. 42

Den 26. nov. 1998 fik Ikast kommune overrakt Vej¬
direktoratets vejpris for 1998. I juryens begrundelse
hedder det bl.a.: 'Vejprisen gives til Ikast Kommune,
fordi den gennem 30 år, bevidst og med stor faglig dyg- '
tighed, har plantet og plejet karakterfulde træer i vej¬
rabatterne, også på privat grund - efter aftale med
grundejerne, hvor pladsen har været for trang. Træ¬
plantningerne vidner om kunstnerisk nerve, idérigdom
og lyst til at afprøve nye, atypiske plantninger. Vej¬
plantningerne udgør et frodigt netværk i Ikast by og
binder bydelene sammen. Kommunen har med disse
vejplantninger tilført byen en særlig, offentlig human
æstetik, som er blevet et særkende for byen.' •

Hvad har vi så gjort for at få denne hæder?
I tresserne tog byudviklingen i Ikast voldsomt fart,

og der blev udstykket både nye industriområder og
nye boligområder.
De nye industriområder kendetegnedes først og

fremmest ved en såkaldt 'græsplæneindustri', tekstil¬
virksomheder, som ligger på store grunde og uden
større forurening eller udendørs oplag.
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Hovedvej beplantet med popler og eg,
underplantet med stauden storke¬
næb, Geranium platypetatum
• Main road planted with poplar
and oak, underplanted with storks-
beak, Geranium platypetatum

Villavejene og de nye boligudstykninger blev anlagt
med stamveje og boligveje foruden cykel- og gangstier.
Her var plads til at plante træer, og hvor det var mu¬
ligt, også buske som underplantning — især ved forde-
lingsvejene og de overordnede veje.
Teknisk forvaltning udarbejdede ikke en stor for¬

kromet plan eller en strategiplan for vejplantningerne,
men håndhævede den helt enkelte regel, at de nye

udstykningsplaner skulle forelægges for parkafdelingen,
som så sørgede for vejplantningerne. Såfremt byplan¬
afdelingen af en eller anden grund havde glemt at af¬
sætte plads til beplantningerne, skulle planerne laves
om, eller der måtte findes en anden løsning.

Ved industriområderne sikrede man sig igennem af¬
taler, at der måtte plantes træer langs vejene på det
areal, der ikke var udlagt som byggefelt. Ved private
udstykninger sikrede man sig arealet til træplantninger,
men politikerne ville foreløbig ikke pålægge udstykke¬
ren, at der også skulle plantes træer. Ved de kommu¬
nale udstykninger blev beplantningerne indregnet i
salgsprisen og gennemført i det omfang, områderne
blev færdige.
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Hovedvej beplantet med elm, Ulmus
hollandica 'Commelin'
• Main road planted with elm,
Ulmus hollandica 'Commelin'

Vi delte vejene op i tre kategorier:
Langs hoved- og indfaldsveje til Ikast by valgte vi

store træer eller i det mindste træer, der blev store, f.eks.

typer af vintereg, poppel og elm, undtagelsesvis også
lind.

Fordelingsvejene blev tilplantet med Acer platanoides,
spidsløn, og underplantet med Acer ginnala, ildløn.
Boligvejene blev tilplantet med Sorbus thuringiaca,

en røn, der får store og spiselige frugter, anvendelige
til fremstilling af gelé (men det vidste kun stadsgart¬
neren) eller med forskellige andre former for Sorbus
og desuden med paradisæbler. I begyndelsen af 70erne
tegnede paradisæblesorten Malus hybr. 'John Downi'
godt, men den er sidenhen udgået af vores sortiment.
Endvidere har vi anvendt forskellige tjørh, dog kun
undtagelsesvis rødtjørn, som viste sig at stå dårlig på
roden i den evige blæst. Og en enkelt vej blev der, på
baggrund af et massivt beboerpres, plantet japanske
kirsebær.

I byen, ved torve og parkeringspladser, bruger vi
lind, meget ofte Tilia cordata 'Green Spire', en små¬
bladet lind, eller i de seneste år ask af typen Fraxinus

excelsior 'Westhof's Glorie'. Enkelte udvalgte steder
anvendes også hestekastanie, både den almindelige
Aesculus hippocastanum med frugter og rød heste¬
kastanie, Aesculus carnea 'Briotii'. Men der skal ikke
være mulighed for, at frugterne falder ned på bilerne,
det giver ballade.
Et forsøg med regulære frugttræer podet på almin¬

delig grundstamme viste sig ikke at falde i borgernes
smag, frugterne faldt ned på bilerne og lå på vejene
og så 'uordentlige' ud. Så det opgav vi.
Nogle boligveje er tilplantet med Corylus colurna,

tyrkisk hassel, med Acer platanoides 'Globosum', den
kugleformede spidsløn, og i de seneste-år en pæresort,

Pyrus communis 'Caucasica'. Jeg var en af de første i
landet, der anvendte dette træ, som jeg egentlig lærte
at kende i USA. Men typen, som voksede der, Pyrus
calleryana, var ikke velegnet under jyske forhold. I en
tysk planteskole faldt jeg over typen 'Caucasica, og
det viste sig så, åt Kortegaards planteskole på Fyn
også havde taget den op i sit sortiment. Det er et lille
smukt træ med en megen formstabil krone, dejlige
blomster om foråret og fine frugter til syltning. Løvet
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Fordelingsvej beplantet med
spidsløn, Acer platanoides,
og ildløn, Acer ginnala
• Distribution road planted with
Norway maple, Acer platanoides
and Amur maple, Acer ginnala

: R

får en meget smuk gulorange høstfarve. Bevares, frug¬
terne kan virke generende, men det må man finde sig i.
Nogle træer har vi underplantet med Rosa rubiginosa,

æblerose, som er meget dejlig og ikke kræver ret meget,
men hvis man ikke formår at fjerne udkrudtet, bliver
det med tiden problematisk. Andre steder har vi plan¬
tet blålilla bånd under vores allétræer med stauden

Geranium platypetatum, storkenæb. Den oprindelige
idé var egentlig at så morgenfruer hvert år, men det
virkede ikke rigtig, så efter en del overvejelser og eks¬
perimenteren valgte vi Geranium, som ikke kræver den
store indsats, men danner et dejlig opmuntrende farve¬
bånd i sommerhalvåret.

Og så valgte vi, noget dristigt måske, i 1974 at plante
plataner foran rådhuset på vores torv. Træerne havde
det lidt svært i starten, blæsten var hård ved dem, men
nu er de godt i gang.
Et problem, som vi selv skabte med lidt for stor op¬

timisme i midten af 70erne, er en to km lang allé be-
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Øverst. Boligvej beplantet med kugleahorn,
Acer platanoides 'Globosum'
Midte. Boligvej beplantet med tyrkisk hassel,
Corylus colurna
Nederst. Boligvej beplantet med paradisæbler
• Above. Residential street planted with Norway
maple, globular, Acer platanoides 'Globosum'
Middle. Residential street planted with Turkish filbert,
Corylus colurna
Below. Residential street planted with
Siberian crab apple

stående af Ulmus hollandica 'Commelin', en bred,

kraftigvoksende elm. Denne art skulle efter de davæ¬
rende oplysninger være resistent mod elmesyge. Men
sådan er det ikke helt. Enkelte er angrebet, og resten
vil vel blive det lidt efter lidt. Foreløbig observerer vi
og har ikke truffet nogen beslutning om, at træerne
skal erstattes. Det er ærgerligt, men hvis man ikke
prøver noget nyt, så kommer man heller ikke videre.

Vi er glade for Vejprisen, især fordi vi har fået den for
vores træplantninger langs vejene og ikke for ingeniør¬
mæssigt vejbyggeri.
Hvad motivet har været til at plante? Ja, det er egent¬

lig ret enkelt: Træer kan leve uden mennesker, men
mennesker kan ikke leve uden træer. Og for øvrigt så
synes jeg, at der skal plantes flere træer.
C.H. von Bliicher, stadsgartner i Ikast Kommune
Fotos: C.H. von Bliicher
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LANDSKABSPLAN FOR AMAGER FÆLLED
Peter Thorsen

Fugleperspektiv af den fremtidige Amager Fælled, set fra syd

Fugleperspektiv af den
fremtidige Amager Fælled
- set fra syd
•A bird's-eye view of the
future Amager Commons,
seen from the south

Amager er gennem årene blevet maltrakteret med
mange af storbyregionens miljøbelastende anlæg —

lufthavn, lossepladser og motorvejsanlæg. Senest har
Ørestaden lagt beslag på en værdifuld del af fælleden.
Tilbage er dog stadig størstedelen af Amager Fælled
og det åbne Vestamager. Disse områder skal i årene
fremover plejes til glæde for de omkringboende og
københavnerne i almindelighed - og til sikring af natur-
og landskabsværdierne.
Amager Fælled - den bynære del af Vestamager,

nord for Sjællandsbroen, er som værn mod byudvik¬
ling fredet ved kendelser fra årene 1990-94.
Ifølge fredningsbestemmelserne skal Københavns

Kommune, som naturforvaltningsmyndighed, ud¬
arbejde en samlet landskabs- og plejeplan for hele
det fredede område. Denne planlægning, som blev
gennemført afmin tegnestue med Parkafdelingen

som opgavestiller, er nu færdiggjort og endeligt god¬
kendt i efteråret 1998.

Opgaven fordrede et tæt samarbejde med kommu¬
nens plan- og miljøafdelinger. Under processen har
der endvidere været løbende kontakt til lokale bruger¬
grupper og institutioner, herunder naboerne Køben¬
havns Universitet og Ørestadsselskabet - samt oriente¬
ring af de foreninger, interesseorganisationer og lokalråd,
som i henhold til fredningsbestemmelserne skulle have
mulighed for at udtale sig om plejeplanen.
Det ca. 230 ha store planlægningsområde ejes i 'sam¬

eje' af staten og Københavns Kommune.
Området omfatter, udover den ubebyggede fælled,

Nokken og de fremtidige havneparkarealer langs Syd¬
havnen, haveforeningerne Bryggen, Sønderbro og
dele af Faste Batteri samt vandrerhjemmet og moto¬
cross- og speedwaybanerne ved Vejlands Allé mod syd.
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Øverst. Den åbne fælled med spredt krat - gammel losseplads
Nederst. Eksisterende græsningsområde - gammel strandeng
• Above. The open commons with scattered scrub
- old garbage dump
Below. Existing grazing area - old coastal meadow

Det eksisterende landskab på den vestlige del afAma¬
ger Fælled er resultat et af en omskiftelig og dramatisk
landskabsudvikling.
Tidligere strandengs- og fladvandsområder er ved

afvanding og opfyldning gradvis inddraget til militært
skydeterræn og til byformål. Senest er hele den syd¬
vestlige del af den nuværende fælled indvundet ved
inddigning og opfyldning i perioden 1956 til 1973.

Selv om mere end 2/3 af planlægningsområdet så¬
ledes er gammel losseplads og delvis registreret som
affaldsdepot, har tilgroningen med tiden skabt stedvis
frodighed. Dette gælder naturligt nok især den nord¬
lige, ikke opfyldte, del af fælleden, hvor der findes
frodige småskove, krat, eng og vådområder.
Hertil kommer, at også visse dele af de sydlige

opfyldte områder præges af kratbevoksning og begyn¬
dende træopvækst, som breder sig fra nord mod syd.
I det sydlige område begynder også visse af de plante¬
de skovbælter, hegn og krat at få frodighed og fylde.

Selv om naturgrundlaget således er af svingende
karakter, og mange steder kræver direkte genopret¬

ning - findes der inden for området væsentlige land¬
skabs- og naturværdier. Landskabs- og plejeplanen
søger at bevare disse eksisterende landskabsværdier og
fastlægger plejeretningslinier for de særligt værdifulde
områder og naturtyper.

Landskabs- og plejeplanens hovedformål
Det er planens generelle sigte at udbygge områdets
samlede naturværdier og landskabelige og rekreative
anvendelighed, herunder:

— at bevare og pleje eksisterende værdifuld flora, fauna
og træbevoksning og forbedre de biologiske vækst-
og levevilkår, ikke mindst på de opfyldte arealer,
- samt at øge områdernes landskabelige variation og
rekreative anvendelighed, herunder at udvide de '

praktiske brugbare arealer og etablere flere
landskabelige attraktioner som bakker, udsigter,
støttepunkter o.lign.

omridets Hovedtræk og historie • Main features and history
— Oprindelig kystlinie • Original coastline

Opfyldningsetaper • Landfill stages
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Planens indhold

Udover plejeanvisninger, som skal fastholde og udvikle
de eksisterende naturværdier, fastlægger planen hoved¬
retningslinierne for den fremtidige udbygning af om¬
rådets samlede landskabelige, naturmæssige og rekrea¬
tive kvaliteter.

Planen tilsigter, med skov og krat i varierende høj¬
de og tæthed, at danne et oplevelsesrigt mønster af
'landskabsrum' - fra store åbne flader til mindre og
helt små rum.

Den centrale 'fælled' udgør således en stor åben slette
med vide udsigter mod city, Ørestaden og Vestamager.

Fra sletten og dens centrale høje' er der visuel og
landskabelig kontakt:

— til Ørestadsarealerne, formidlet af åbninger gennem
den eksisterende bevoksning samt ved bibeholdelse/
nyplantning af øst-vest orienterede træ- og krat¬
bevoksninger og

— mod byens historiske tårne og Vestamager, gennem
akser mod nord og syd.

I tilknytning til den 'åbne fælled' danner overdrevs-
arealer og opholdsgrønninger mindre rum med varie¬
rende landskabskarakter. De mindste 'rum' udgøres af
smågrønninger, passager og lysninger i skov- og krat¬
bevoksninger - velegnede til f.eks. solbad og picnic.

Blandt andre væsentlige landskabelige elementer
skal nævnes:

- at skabe kiler med stiforbindelser gennem Nokken for
at sammenbinde Amager Fælled med Havneparken,

- at bevare og udbygge en visuel 'grøn bufferzone'
med store træer mod erhvervsbebyggelsen ved Artilleri¬
vej og at markere indgangene til fælleden med
'porte' af markante træplantninger, f.eks. søjlepopler,
- at etablere enkelte nye udsigtsbakker, 'de centrale
høje', på den sydlige fælled og udsigter fra stien
langs grænsen mod Ørestaden,
- at oprense og forbedre eksisterende vådområder og
etablere ejikelte søer,

- samt at Lossepladsvej foreslås renoveret med en

mere landskabelig vejtræplantning i stedet for den
eksisterende allé.

Nye rekreative anlæg
Landskabs- og plejeplanen omfatter forslag til ind¬
arbejdning af en række rekreative anlæg. Disse anlæg
omfatter først og fremmest:

- nyttehaver, ca. 7 ha
- campingplads, ca. 5,5 ha
- boldfælleder, ca. 4 ha
- udvidelse af Islands Brygge Skole, inden for 2 ha.

Nye 'akser' hugget gennem
fælledens tjørnekrat giver
kig mod byens tårne
og nye opholdsmuligheder
• New axes, cut through the
commons' hawthorn scrub,
provide a view of the city's
towers and new recreational
facilities
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Island:;

Gryygo
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Landskabelige hovedtræk • Main features in the landscape

■ Højere skov-, lund- og hegnsplantninger
■ • Higher plantings of forests, groves, and hedges
~"ter M.
Fælled, overdrev, grønne kiler

•'
* Common, greens, and green wedges
Eks. og nye sø- og vådområder
• Common, greens, and green wedges
Port (trægruppe] li
• Gateway (group of trees)

II

® Udsigtspunkt
•Vantage point

Visuel forbindelse
•Visual links
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Havneparken set fra den
høje støjvold syd for have
foreningen Sønderbro
• The harbor park seen
from the high baffle wall
south of the Sønderbro
allotment society

Snit i Lossepladsvej,ved
nyttehaver øst for Nokken
og ved boldbaner øst for
haveforeningen Sønderbro
• A section of Losseplads¬
vej with vegetable gardens
east of Nokken and ball
fields east of the Sønderbro
allotment society m

m

Nye græsningsområder
med får, heste eller krea¬
turer skal pleje dele af
fælleden og give børn og
voksne nye oplevelser
• New grazing areas
with sheep, horses, or
cattle will maintain parts
of the commons and give
children and adults new

experiences

Desuden omfatter planen mulighed for etablering af
naturskole og naturstøttepunkt eller naturinformati¬
on, kondisti, placering af toiletter, mindre udvidelse
af vandrerhjemmet samt flytning af Parkafdelingens
materialeplads.
Planen indeholder endvidere en skitse til udform¬

ning af hovedtræk i den fremtidige 'Havnepark' ved
Sydhavnen.
Realisering af planens forslag til nye anlæg og akti¬

viteter kræver inden for størstedelen af området, at
der forudgående gennemføres afværgeforanstaltninger
og naturgenopretning.

Disse nødvendige arbejder omfatter bl.a. udlægning
af afdækningsjordlag over opfyldningsmaterialer og
stedvis etablering af ventileringssystemer mod metan-

gasforekomster.
Landskabs- og plejeplanen indeholder en oversigt

over anlægs- og plejeopgaver, som kan udføres i den
førstkommende 5-års periode.
Udover pleje af eksisterende bevoksninger og udvi¬

delse af afgræsningsarealerne, forventes 1. etape, at
kunne omfatte følgende arbejder:

- Anlæg og forbedring af veje og stier, især i den syd¬
lige del af området, samt ændring af Lossepladsvejs
tværprofil.
- Terrænarbejder og jorddækning primært ved frem¬
tidige have-, boldspils- og campingarealer samt
opbygning af'de centrale høje', påbegyndt i 1998.
- Nyplantningsarbejder, specielt langs områdets øst-

og sydgrænse og ved 'Havneparken', samt omkring
fremtidige havearealer, boldbaner og campingsplads.

Som et væsentligt aspekt fastlægger planen desuden
retningslinier for de praktiske plejearbejder, opdelt på
'generelle retningslinier for hele området' og 'pleje-
retninglinier for enkeltområder'.
Landskabs- og plejeplanen søges realiseret over en

årrække, i takt med Parkafdelingens ressourcer.
Behovet for naturprægede nærrekreative områder

er påtrængende for de omliggende byområder, Islands
Brygge og det indre Amager - og i øvrigt for hele det
centrale storbyområde.
Peter Thorsen, landskabsarkitekt mdl

Planen foreligger i rapportform og som poster og kan
rekvireres hos Københavns Kommunes Parkafdeling
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n n P n l\ ATA I r" Sir Geoffrey Jellicoe på
d U bUIVIIALt Sutton Place

• Sir Geoffrey Jellicoe on
the site at Sutton Place

Monografi om Geoffrey Jellicoe
Sheila Harvey (red.): Geoffrey Jellicoe. Landscape
Design Trust monographs no 1. 1998. 13a West Street,
Reigate, Surrey, United Kingdom RH2 9BL.
e-mail: LDT@landscape.co.uk. ISBN 0 95183773 7.

, 176 s., ill. Pris i Europa £24.00.

Landscape Design Trust har med denne første mono¬

grafi taget hul på en serie monografier om outstan¬

ding internationally respected landscape architects'.
LDT lægger ud med Sir Geoffrey Jellicoe (1900-

1996). Nu skulle man tro, at alt var skrevet og fortalt
om Jellicoe, men sigtet med denne serie er et andet.

Bogen er først og fremmest beregnet til unge land¬
skabsarkitekter og studerende som en indledning til
fordybelse. Bogen har en række gode registre og en
fin bibliografi. Desuden er der en række nye vinklin¬
ger på Jellicoes arbejde og specielt hans liv, som er
beskrevet afmennesker, der har været tæt på ham.
Sir Peter Shepheard har skrevet forordet, og der er
bidrag af Hal Moggridge, Rick Rowbotham, Anna¬
bel Downs, Sheila Harvey, Ian Kitson, Kristine Mil¬
ler, John Stuart-Murray, Tom Turner og Kathryn
Moore. Som del af et bibliotek kan bogen bestemt
anbefales.

Lars Fleng Vestergaard

Typisk Jellicoesk tegnemåde,
Atlanta Historical Gardens,
Georgia, 1992-93
• Atypical Jellicoan design,
the Atlanta Historical Gardens,
Atlanta, Georgia, 1992-1993 '

Tv. Magritte Walk,
Sutton Place, 1980-86
• Left. Magritte Walk at
Sutton Place, 1980-1986
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Topos 21
Topos. European Landscape Magazine. Profiles in
landscape architecture, nr. 21, dec. 1997.
Robert Schåfer (red.). Med tysk og engelsk paralleltekst.
Callwey, Munchen. ISBN 3-7667-1297-7. 132 s., ill.
Enkeltnummer 58 DM. Topos udkommerfire gange

årligt.

Topos 21 har valgt at opridse en række profiler af
vidt forskellige landskabsarkitekter, som har udført
projekter i Europa.
De beskrevne landskabsarkitekter er algier-tyskeren

Kamel Louafi, amerikansk-franskmanden Kathryn
Gustafsson, østrigeren Andrej Cejka, hollandske
Marieke Timmermans, svenske Tiina Sarap Quist,
berlinske Birgit Hammer, belgiske Chris Vermander,
danske Charlotte Skibsted, svejtsiske Walter Vetsch,
spanske Beth Galf og fotografen Margaret Motrach,
alle beskrevet af kompetent skrivende landskabsarki¬
tekter, kunsthistorikere og en fotograf.
Robert Schåfer spørger i forordet, om landskabsar¬

kitektur nødvendigvis skal være anonym. Svaret giver
han selv. Det har bl.a. været TOPOS stoi;e opgave i.
de forløbne fem år at trække landskabsarkitekturen .

frem og formidle den til os selv og lægfolket. Dette
nummer viser med al tydelighed, at landskabsarkitek¬
turen bestemt ikke er anonym og da slet ikke i frem¬
tiden.

Man får et godt indblik i den grafiske forskellighed
og faglige formidling, de forskellige tegnestuer anven¬

der. Der er en god spændvidde over de udvalgte land¬
skabsarkitekter, som bruger inspiration fra deres for¬
skellige baggrunde meget aktivt.

I Kamel Louafis inspirerende og fabulerende skitser
ses den arabiske arv kombineret med den tyske virke¬
lighed. Han former frit og ser sig selv mere som kunst¬
ner end som arkitekt - han har endda et slagord, der
hedder: 'OK - can do', hvis der er noget, der af uvis¬
se grunde ikke lige kan lade sig gpre i hans projekter.
Han har tolv ansatte, alle freelance, han bruger dem
til inspiration og har ligeså gerne kunstnere som arki¬
tekter ansat.

Den karismatiske Kathryn Gustafsson, der med en

fortid i modedesignbranchen, er amerikansk ærlig og

siger det ligeud: 'I love to move masses of earth' -
hun arbejder i lermodeller og inspireres stadig af stof-
ferog af sin barndoms udsigt mod Rocky Mountains
i Yakima, Washington. Hun ser landskabet som en

krop, og den modellerer hun på og genfortolker.
Hendes design for 1'Oreals have er da også en for¬
tolkning og omtegning af den kvindelige krop.
Dette leder naturligt videre til kvindetegnestuen

med den ambitiøse Andrej Cejka i spidsen. Allerede i
sine teenageår i Stockerau ved Donaus bredder havde
hun ambitioner om at blive 'borgmester', så hun
kunne bestemme og bygge byer og landskaber 'på en
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anden måde'. Hendes projekter betoner da også vig¬
tigheden af landskabsarkitekturen i by som på land.
Som hun selv siger: 'Landskabsarkitekturen er en ab¬
solut nødvendighed for at bevare'de urbane kvaliteter
og den langsigtede overlevelse af de landlige områder.'
I samme spændingsfelt bevæger Marieke Timmer-

mans sig rundt i Holland. Hun arbejder med bybyg-
ning og prøver at afuniformere de nye boligområder i
Holland. Hun indarbejder naturen som ubeskyttet i
sine bebyggelser og lader vidt forskellige boligtyper
ligge i samme kvarter. Hendes grafiske fremstilling er
i stærke farver og rene former.
Form er også en hjertesag for Tiina Sarap Quist;

form i undervisningen. Tiina underviser på Malmøs
Universitet, hvor hun gennemfører en meget tværfag¬
lig undervisning. Hun inspirerer således både ingeni¬
ører og læger med sin øvelser i landskabsforståelse, og
skal man tro forfatternes spådom om hende, så ender
hun såmænd nok som undervisningsminister om et

par år.
Birgit Hammer er også tværfaglig i den forstand, at

hun ofte tager kampen op med og mod bygningsarki¬
tekterne. Hun får dem til at forstå, at bygningen hæn¬
ger sammen med uderummene i byen, hvor hun har
haft de fleste af sine projekter. De mange vinderpro-
jejtter med arkitekter og byplanlæggere taler da også
deres tydelige sprog.

I projekterne fra belgiske Chris Vfermander for¬
nemmes stærkt en dansk tradition. Han tilbragte fire
år i Danmark hos Sven Hansen ogWilly Rosseel i
Aalborg. Han har i sine havedesigns de næsten obliga¬
toriske danske slyngede former i stier og hække — en
stærk erfaring fra Danmark. Han driver i dag både
tegnestue og galleri i den fabrikshal i Gent, hvor han
grundlagde sin tegnestue, da han vendte hjem fra
Danmark.

Og en dansk repræsentant — Charlotte Skibsted,
som med grøn inspiration fra Harald Giersing samt

blomsterglæde og erfaringer fra egen staudehave, i
sine projekter viser dyb indlevelse og forståelse for,
hvad mennesker sætter pris på. Der sættes også pris
på Charlotte Skibsteds arbejder med en række priser
for godt design og håndværk.
Walter Vetsch, som bruger rejser til inspiration,

kalder det sine kolde og varme bade. Han bruger rej¬
sen som kulturchok for bedre at kunne se sit eget

land og være kreativ og foran i sit hjemland. For tiden

tegner han udvidelsen til zoologisk have i Ziirich —

en kun lidt anderledes opgave end at tegne for men¬
nesker. Den nødvendige viden er faktiske større.

Beth Gali er landskabsarkitekt, men foretrækker at
kalde sig arkitekt. Hun er modstander af den Opdeling
af landskabsarkitekter og bygningsarkitekter, der
finder sted på de skoler, hun kender. Hun har i dag
projekter i Frankrig, Tyskland og Holland. Og undrer
sig i øvrigt over, at de nordeuropæiske lande ikke
bruger flere penge på de offentlige rum.
Danske landskabsarkitekters projekter og arbejder

har ofte været præsenteret i TOPOS, i numrene 1, 2,
4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22 og 23 - en

ganske flot repræsentation i et tidsskrift, der dækker
hele Europa. 3.000 fagligt interesserede udover hele
verden abonnerer på TOPOS, og fra og med nr 22
skulle der også være en japansk/engelsk version og et
dermed endnu større oplag.
TOPOS er et fagtidsskrift på meget højt intellek¬

tuelt og fagligt plan, altid inspirerende læsning og
information om 'de andre'. Der er således mange

gode grunde til at abonnere på TOPOS.
Lars Fleng Vestergaard

Illustrationer fra Topos 21.
Fossar de la Pedrera, Barcelo¬
na, Spanien.
Stedet er en mindelund for ofre
for Francos regime.
Modstående side viser grav¬
stedet for Lluis Companys,
Cataloniens præsident.
Landskabsarkitekt Beth Gali
1985-86.
• Illustrations from Topos21
Fossar de la Pedrera memorial,
Barcelona, Spain.
The site is a memorial to victims
of the Franco regime.
On the opposite page, the grave
of Lluis Companys, president of
Catalonia.
Beth Gall, landscape architect,
1985-1986
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III. fra 14 byhaver.
Enghave Plads, Flensborggade,
Kongshøjgade, Haderslevgade, Kbh.
Opført 1988, landskabsarkitekt
Københavns Komune, Gårdrydnings-
kontoret
• Illustrations from 14 byhaver.
Enghave Plads, Flensborggade,
Kongshøjgade, Haderslevgade,
Copenhagen.
1988, Copenhagen Municipality,
courtyard renewal office, landscape
architects

III. fra 15 friarealer. Solkær, Brøndby.
Opført 1958-60, landskabsarkitekt
C.Th. Sørensen.
Renoveret 1994, landskabsarkitekt
KBI v. Anne Varnum
• Illustrations from 15 friarealer.
Solkær, Brøndby. 1958-1960,
C.Th. Sørensen, landscape architect.
Renovated in 1994, KBI (Anne Varnum),
landscape architécts

To forskningsrapporter fra SBI
SBI ved Karen Attwell, Jens Schjerup Hansen og Katrine
Thuesen for Bygge- og Boligstyrelsen, Boligministeriet:
14 byhaver. Gårdanlæg i byfornyelsen. 1996. 80 s., ill.
150 kr.

SBI ved Karen Attwell, Jens Schjerup Hansen, Elisabeth
Sonne Olesen og Katrine Thuesen for Bygge- og Boligsty¬
relsen, Boligministeriet: 15 friarealer. Friarealrenovering
i etageboligområder. 1998. 96s., ill. 150 kr.

Vurdering afundersøgelsen om 14 byhaver
I rapporten 14 byhaver er der foretaget en oversigtlig
vurdering af knapt 200 gårdanlæg i tætte bydele, og
af 54 analyserede anlæg er udvalgt 14 til nærmere be¬
skrivelse. De 14 gårdanlæg er udført i perioden 1983-
1994.

De 14 projekter er udvalgt, så de dækker 4 forskel¬
lige temaer: grønt i tæt byggeri, karréer medgodplads,
privat ogfalles, samt et byøkologisk tema, og de udvalg¬
te projekter er vurderet i forhold til arealets zonering,
funktioner, byøkologisk indhold, driften, det oplevel¬
sesmæssige indhold og beboernes prægning.
I valget af projekter er også indgået forskellige form-

givningsprincipper. Der er dels en funktionalistisk til¬
gang med en organisering af gården i en række funk¬
tionsopdelte rum underlagt bygningernes form, dels
en fri formgivning, hvor funktionerne underordner
sig formen, og dels en miljøpædagogisk tilgang, der
lægger op til diskussion om natursynet.
I forholdet mellem private haver og fælles friareal

hævder og viser rapporten, at gårdanlæg i provinsby¬
ernes lave karréer har et stort areal udlagt som private
haver, mens arealet i københavnske gårde især er ud¬
lagt som fællesareal og opgangsarealer.
Det byøkologiske er især fremtrædende som frodig

plantevækst. Kun i 9 af de næsten 200 registrerede
anlæg er der tale om byøkologiske anlæg i form af
nedsivning, kompostering, dyrehold o.lign., og det er
lidt overraskende, når byøkologi har været omtalt i
snart mange år. De byøkologiske anlæg er som regel
statsstøttede demonstrationsprojekter.
Vedrørende beboernes indflydelse på projekterne

kunne man ønske sig en belysning af eventuelle for¬
skelle mellem planlæggerens, administrationens og
beboernes natursyn. Er den gennemgående interesse
for frodig, varieret plantevækst og græs, som eksem¬
plerne er udtryk for, selv i små gårde, et fælles over¬

gribende ønske, når der ellers er stor forskel på gård¬
rummenes og bygningernes kvalitet. Jeg kunne savne
den smukke stenbelagte gård med enkelte skyggegiven-
de træer, som man kan finde i gamle købmandsgårde.
De meget formgivne, tegnede gårde, hvor'bcplantnin-
gen understøtter formen, virker arkitektonisk mindre

overbevisende end de gårde hvor formen opstår ved
den frodige vegetation.
Hvert eksempel indeholder oplysninger om friareal¬

størrelse, etableringsår og udgifter til anlæg og drift.
Driftsudgifterne svinger mellem 10 og 112 kr./kvm,
afhængig af gårdstørrelse og udformning. Endvidere
er der oplysninger om lovgivning og financiering af
gårdanlæg.
Rapporten har et smukt, let tilgængeligt layout.

Efter en klar sammenfatning er hvert anlæg beskrevet
på to opslag. Det første opslag har sort/hvide planer
og informationer og det andet fine farvebilleder. Hvert
gårdanlæg er forsynet med en blikfangstekst som
'byrum med landskabstræk' eller 'to niveauer og en

trappe', hvilket virker lidt poppet.
Rapporten tenderer i retning af et parkpolitisk ind¬

slag med gode eksempler i forhold til de opstillede
parametre. Man sidder tilbage med stor lyst til at vide
noget om de fravalgte anlæg.
Hvorfor blev de fravalgt? Den analyse kunne have

været lærerig.
t

Vurdering afundersøgelsen om 15 friarealer
I den anden rapport, 15 friarealer, er der oversigtligt
vurderet ca. 250 friarealer ved etagehusbebyggelser,
hvoraf ca. halvdelen har faet støtte til friarealrenove¬

ring, 60 af disse er analyseret og 15 udvalgt til nær¬
mere beskrivelse. Friarealerne er oprindeligt anlagt i
perioden 1940-1980 og renoveret fra 1989-1998.
Det hævdes i rapporten, at friarealer var lavt priori¬

teret i 60erne og 70erne, hvilket imidlertid ikke er

min opfattelse, hvad angår mange boligselskaber og
progressive bygherrer. Der blev faktisk ofret mange
tanker og penge på emnet dengang, og derfor er det
et stort problem for faget, at professionelt projektere¬
de og anlagte friarealer allerede må renoveres efter 20
år, hvilket er tilfældet for mange af de beskrevne pro¬

jekter. Heldigvis er der også gode eksempler fra 40rne
og 50erne, der kun behøver småjusteringer.
Det karakteristiske for den funktionalistiske plan¬

lægning, som rapporten er skeptisk overfor, var rum,
dannet af grønne, rammedannende elementer, som
man håbede, at beboerne selv ville fylde ud. Det skete
imidlertid ikke af flere grunde, f.eks. den administra¬
tive fremmedgørelse og det manglende engagement
fra de ansatte forvalteres side.

Renoveringen i de udvalgte eksempler har derfor
især' bestået i tilførsel af nye elementer inden for de
gamle rammer, og det er primært sket i form af have¬
prægede elementer, hvilket er overraskende i forhold
til den generelle snak om nødvendigheden af drift-
besparelser. Man ville også have forventet det mere
naturprægede, som blev anslået i 80erne, men det spo-
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res næsten ikke. Det haveprægede kan blive et problem,
da plejen jo kræver både tid og gartnerisk omhu.
Stikkende buske er blevet fjernet ved renoveringen,
men generelt er der ikke kommet større artsvariation,
hvor den ringe diversitet i friarealerne ellers generelt
nævnes som et problem. Der er få træer i de renove¬

rede projekter, hvilket i høj grad kan blive et rumligt,
æstetisk problem, hvis det haveprægede må forlades
igen af økonomiske grunde.
Vurderingsparametrene har været formgivningen,

disponering og zonedeling, planteanvendelse, funktio¬
nelle forhold, aktuel anvendelse samt oplevelsesind-
hold, renoveringens forhold til det oprindelige anlæg,
samt det byøkologiske indhold.

I rapporten anføres, at 2/3 af de 250 anlæg er rime¬
ligt vedligeholdt (plejet?), 1/5 har en varieret beplant¬
ning, mens 1/3 har en meget lille variation i beplant¬
ningen.
Formgivningen af det nye er især sket med krumme

linjer i kontrast til det oprindelige anlægs rette linjer.
Rapporten benævner det som organisk formsprog,
hvilket jeg ikke synes er dækkende. En oval eller en
klotoide vurderer jeg også som geometrisk.
Zonedeling af arealet er almindeligt, f.eks. er der

kommet beboerhaver i 100 af de 250 anlæg, hvoraf
2/3 er velholdte. Der har ikke været stor beboermed¬
virken, og hvor det er sket, er der kommet mange rød-
blomstrede planter ind i anlægget, hvor det professio¬
nelle indslag ellers viser sig i brug af hvide blomster.
Rapporten begynder med en grundig sammenfatning

af undersøgelsen, afsluttende med 3 vigtige anbefalinger,
der helt mangler i den nuværende renoveringsproces:
Renoveringen bør tage afsat i en statusrapport. Friarea¬
lernes byøkologiske muligheder bør beskrives. Projektet
bør konsekvensvurderes i forhold til målopnåelse og

driftsøkonomi.
Derefter gennemgås de udvalgte friarealer i et dob¬

beltopslag, og her savner jeg en plan af det oprindeli¬
ge projekt, der kun er illustreret med et billede.
Teksten er klar og letlæselig, selv om man irriteres

lidt af betegnelsen flot, der bruges ofte. Emneteksten
til de enkelte anlæg kan visse steder virke fortænkte,
f.eks. 'langstrakte friarealer' eller 'havesmykke i stort
rum'.

Forskningsmetodisk har undersøgelsen det problem,
at man både vil skubbe og trække. Der er ikke doku¬
mentation i de beskrevne anlæg for de mange proble¬
mer, der fremhæves i sammenfatningen, idet eksem¬
plerne er valgt som positive anlæg. Undersøgelsen ville
have stået mere præcist, hvis den var delt i eil doku¬
menteret systematisk problembeskrivelse af friarealerne
og positive eksempler på løsning af disse problemer.
Ib Asger Olsen

Økologien tager form
Claus Bech-Danielsen: Økologien tager form. Byøkologi,
æstetik og arkitektur. Christian Ejlers'Forlag. 1998.
128 s., ill. 248 kr.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i arkitekt og for¬
sker Claus Bech-Danielsens Ph.d-afhandling fra 1998.
Han har søgt ind bag de mange byøkologiske Idicheer
og prøver at komme med et bud på, hvordan økologi
og arkitektur kan forenes. Bogen har indbragt ham
Den Europæiske Solpris.
Første halvdel af bogen er teoretisk og filosofisk,

men uden økologiske beskrivelser. I den sidste del
tager han flere økologiske byggerier op både uden- og
indenlandske, men han kommer ikke ind på økologi¬
ske, byggetekniske principper, som jeg havde forven¬
tet ud fra titlen. Endvidere indeholder kapitlet

i

'Byøkologi i arkitekturen' en væsentlig berøring af
vores arbejdsområde, han skriver bl.a. under beplant¬
ning: Allerede i midten af 1800-tallet opstod interes¬
sen for at trække landskabelige elementer ind i byen.
Grønne alléer skulle fungere som byens lunger og
trække frisk luft ind i byens tætte og forurenede
beboelseskvarter. De samme idealer er at finde i by¬
økologiske projekter, idet byens beplantning nu be¬
tragtes i et bredere perspektiv. Det er ikke længere
udelukkende beplantningens sundhedsmæssige
effekt, der fokuseres på, men også de oplevelsesm
æssige kvaliteter, som flora og fauna kan bibringe
byen. Jeg kan dog anbefale bogen, som giver en god
gennemgang af kunstens og arkitekturens udvikling
til den spæde start af økologi i byggeriet.
Ole Bøgh Vinther

III. fra 15 friarealer.

Gellerupparken, Århus.
Opført 1967-70, landskabs¬
arkitekt J. Palle Schmidt.
Renoveret 1989-91, landskabs¬
arkitekt Arkitektgruppen Aarhus
• Illustration from 15 friarealer.

Gellerupparken, Århus.
1976-1970, J.Palle Schmidt,
landscape architect.
Renovated 1989-1991, Arkitekt¬
gruppen Aarhus, landscape
architects
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The Millennium Gardens, p.l
Jette Hansen-Møller and Erik Skoven
Since preparations are being made all over
the world to welcome the new millennium,
it is important that the event be celebrated
in Denmark in a way that will be felt far
into the future.
The authors propose characteristic seg¬

ments of the Danish landscape, "The Mil¬
lennium Gardens." Ten of them will con¬
tain typical landscapes from this century,
while the other ten will be reserved for each
of the following centuries in the next mil¬
lennium.

They will take the form of large squares
measuring five by five kilometers surround¬
ed by oaks planted at 50-meter intervals, a
new kind of planting that will not look like
avenues or hedges.
The oak was chosen since it is the longest-

lived tree in our climate. The 8,000 oaks
will be planted simultaneously, and could
be financed through a collection or by sell¬
ing "family trees." A.stone tablet with a

map of all the enclosures and the idea
behind the project will be prominently
placed in each locale.

Kærgård Dune Plantation will show agri¬
culture's battle to stop the sands from drift¬
ing, while a landscape near Billund will
reflect work to increase productivity on the
infertile heaths.
A section of the Skjern River will show

what has been done to reestablish water¬

courses. Søndre Dyb will demonstrate how
one of several biotopes can be chosen when
a landscape is to be maintained.
The windmill park in Hornsherred will

illustrate what influence the opposition to
nuclear power has had on the energy debate.
A section of the transport corridor across

Funen will show the importance of com¬
munication.
The coastal landscape at Løkken will

reflect the work to keep Denmark's coasts
unspoiled.
An area west ofTystrup will illustrate the

concept of the nature park, one that never
caught on in Denmark.

Finally, Vestskoven will serve as the first
example of a forest planted for non-produc¬
tive purposes.
The special characteristics of these seg¬

ments of the landscape at the end of 1999
will remain unchanged for posterity. .

The other ten will be spread throughout
the country and comprise ordinary agricul¬
tural landscapes. One at a time they will be,
preserved as representatives of their century.
Three of the sections envisioned for these

Millennium Gardens are described in

greater detail.
One of the most ambitious landscape

projects this century was draining wetlands
to produce more farmland. Søndre Dyb,
now protected by law, shows that biology
and aesthetics can be considered when

deciding the water .level in an undrained
area. Three different water levels would
have made the area suitable for three differ¬
ent bird species.

The area south of Billund was one place
in Denmark that worked energetically to
increase productivity and prevent the
spread of the sands from the former heaths.
Today the white spruces so typical of the
hedges there are sick and are being replaced
by species found elsewhere in Denmark.
To ensure that a west-Jutland landscape
with typical hedges can be seen in at least
one place, a new one will be planted in the
present-day pattern.
A third example of this century's inter¬

vention in the landscape is transport corri¬
dors, areas set aside for roads, railway lines,
power cables, and natural-gas pipes. East
and west Denmark are linked by a trans¬
port corridor that crosses Funen. Its visible
structures are pylons, transformer stations,
highways, and railroad tracks. They will be
preserved as relicts once other forms of
transport and energy replace them.
This project will create a framework just

as suitable for preserving and providing
information about this part of our Danish
heritage as has recently been created for
ethnography, art, and literature.

Road plantings in Ikast Municipality, p. 8
C.H. von Blucher
Ikast Municipality was awarded the Ministry
of Transport's Road Directorate road prize
for 1998 "...because for the past 30 years it
has deliberately, and with great professional
expertise, planted and cared for characteris¬
tic trees along the roads, even on private
property... This planting bears witness to
an artistic spirit, a wealth of ideas, and a
desire to try new, atypical plantings..."
The Municipality, which grew rapidly in

the 1960s, followed a simple procedure.
New development plans had to be submit¬
ted to the park department, which then
took charge of planting trees along the roads.

Roads were divided into three categories.
Large trees were planted along main and

• approach roads: durmast, poplar, and elm,
and occasionally also linden. Distribution
roads were planted with Norway maple and
underplanted with Amur maple. Roads in
residential areas were planted with a type of
rowan, Sorbus thuringiaca, whose berries
were suitable for making jelly (though only
the city gardener knew it), and with Siber¬
ian crab apple. Various types of hawthorn
were also used, and on one road, due to

pressure from the residents, Japanese cherry.
In town, on plazas and parking lots, the

municipality uses linden, and in a few
places horse chestnut, though not in park¬
ing lots, since the chestnuts can fall on the
cars. For the same reason, fruit trees proved
unpopular, though in residential areas, a
suitable type of pear, Pyrus communis 'Cau-
casica' has been planted along wit-h Turkish
filbert and Norway maple (globular).
A few trees were underplanted with

sweetbrier, a lovely plant that is easy to
keep up, though it can be problematic
unless properly weeded. Elsewhere the
municipality planted lilac-blue bands of
storksbill under the avenues.

A daring endeavor was to plant plane
trees in front of the town hall. Less success¬

ful was a two-kilometer-long avenue of elm
(Ulmus bollandica 'Commelin), which was

supposed to be resistant to Dutch elm dis¬
ease, but caught it anyhow.
The municipality's motivation for planting

. all this was simple: trees can live without
people, but people cannot live without
trees. The author, the city gardener, feels
that even more trees should be planted in
the future.

A landscape plan for Amager Commons,
p. 14
Peter Thorsen

Although Amager has been abused by many
Copenhagen metropolitan-area facilities
that have been hard on the environment —

the airport, garbage dumps, highways, and
most recently the new Ørestaden district -

1 most ofAmager Commons and West Amager
still remain unbuilt and will be used to pro¬
vide recreational areas and to preserve
wildlife and the landscape.
A comprehensive landscape and mainte¬

nance plan for the whole protected area was
approved in autumn 1998.
The area covered by the plan measures

c. 230 ha and is owned jointly by the state
and Copenhagen Municipality. Two-thirds
of the area is a former garbage dump and
some of it is registered as a garbage depot,
but greenery has grown up, especially in the
northern part of the commons, which now
has lush woods, coppices, meadows, and
wetlands.
The plan endeavors to preserve and

maintain valuable flora, fauna, and trees
and improve their condition, especially in
landfill areas, increase the landscape's vari¬
ety and recreational utility, expanding
usable areas and creating more attractions
in the landscape such as hills, vantage
points, etc.
The central commons will comprise an

open plain with a panorama of the city,
Ørestaden, arid West Amager. Smaller
spaces will be created by greens, passages,
and clearings in the forest and coppices and
will be suitable for sunbathing and picnics.
A number of recreational facilities will be

established, including vegetable gardens, a
camping ground, and ball fields. Other
potential facilities are a nature school, jog¬
ging tracks, public rest rooms, a small
extension to the hostel, and a "harbor
park." Most of the area would have to be
protected and brought back to its natural
state.

The whole plan could be carried out over
a period of years, in keeping with available
resources. There is an urgent need for recre¬
ational areas close to Islands Brygge and
inner Amager, and indeed for use by residents
of the entire central metropolitan area.
Martha Gaber Abrahamsen

Landskab 1/99



Biografien om Mogens Lassen er

nu blevet genoptrykt.

Mogens Lassens huse blev hoved¬
værker i dansk arkitektur, og for
mange er hans værker uløseligt
forbundne med den hvide funktio¬

nalisme. Bogen viser dog, at han
med skiftende formsprog tillod sig
at vælge netop det arkitektoniske
udtryk, der bedst besvarede en

given opgave.

Som sådan viser Mogens Lassens
huse den personlighed, udstråling
og det nærvær, som karakteriserer
stor arkitektur.

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
MOGENS LASSEN af Lisbet Balslev Jørgensen

Pris: 398 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Navn:

Stilling: Tlf.:

Gade/vej:

Postnr.: By:

Underskrift:

Evt. boghandler:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) Mastercard ( ) JBC
( ) VISA ( ) Dankort
Kortnummer: Udløbsdato:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110.+++

Strandgade 27 A
DK 1045 København K

Format: 24 x 30 cm

180 sider, rigt illustreret
Pris: 398 kr.

Send kuponen i dag
eller bestil bogen på
tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkitektens-forlag.dk
Strandgade 27A
1401 København K



FREDERIKSBERG

pfi
m-W'

Hvad giver byen liv og karakter?

Hvad skaber skønhed?

Har billedkunsten en rolle i bybilledet?

Hvad er byforskønnelse?

Er Frederiksberg overhovedet

36th IFLAWorld Congress
in Copenhagen
June 26-29.1999
The theme is Danish Landscape
Architecture, Regional Landscapes
from Danish, Scandinavian, and
International Points of View.

Speakers are Christoph Girot (F),
Steen Høyer (DK), Sven-lngvar
Andersson (DK), Thorbjorn Anders¬
son (S), Michael Van Valkenburgh
(USA), Jeppe Aagaard Andersen
(DK), Tom Simons (FIN), Ole Bettum
(N), Michel Desvigne (F), Hans
Ophuis (NL), James Corner (USA),
Marc Treib (USA), Andreu Arriola
Madorell (E), Stig L. Andersson (DK).

MJ O R t o

organizing the competition are four-fold:
- to recognize superior design
achievements by those enrolled in
landscape architecture programs,
- to bring international attention to
the work of promising students,
- to further encourage the highest
standards in landscape architecture
education,
-to demonstrate the IFLA's commit¬
ment to and support of landscape
architecture students in all regions
of the world.

Themes
FIRST THEME: An urban park that
reflects its region.
SECOND THEME: A public urban
space with an international look.

f A G £**

There will be 6 excursions and 2

post-congress tours.
Call for posters: Material must be
submitted by December 1,1998.
In the days before the congress
there will be an international

scholarly symposium.

The jury
The competition jury will consist of
six members: a representative of
UNESCO: Hans Dorn, Central
Regional Vice President of the IFLA;
Annemarie Lund, Danish IFLA dele¬
gate: Prof. Steen Høyer, Dept. of
Landscape Architecture, Royal Dan¬
ish Academy of Fine Arts, School of
Architecture, Copenhagen; Prof, lb
Asger Olsen, Unit of Landscape
Architecture, Royal Veterinary and
Agricultural University, Copenhagen;
Ass. prof. Preben Skaarup, Dept. of
Landscape Architecture, School of
Architecture, Århus.

Preliminary program and further
information:
Conventum Congress Service,
Carit Etlars Vej 3,
DK-1814 Frederiksberg C.
Tel. (+45) 33 31 08 47.
Fax (+45) 33 31 63 99
E-mail: ccs@conventum.dk
The language of the congress is
English.
The deadline for early registration
and payment is March 1,1999.
Registration fee IFLA members:
3,300 DKK, after March 1 4,000
DKK. Non-members: 3,700 DKK,
after March 1 4,400 DKK:
students 1,200 DKK, after March 1
1,500 DKK.
The program is available at:
www.ifla.dk

International Landscape Architec¬
ture Student Design Competition
IFLA and the Danish Association of
Landscape Architects (DL) announce
the 1999 International Landscape
Architecture Student Design Compe¬
tition, to be held in conjunction with
the IFLA 36th World Congress in
Copenhagen, Denmark.

Objectives of the competition
The objectives of the IFLA and DL in

Prizes and awards
A UNESCO 1st Prize for Landscape
Architecture (US$ 3,500) will be
awarded. Additional prizes and
awards: IFLA 1st Prize
(US$ 2,500), one Citation Award
(US$ 1,000), two Merit Awards
with gifts and certificates.
Work submitted by award winners
will be placed on exhibition for the
duration of the IFLA 36th World

Congress.

All inquiries:
IFLA World Congress 1999 Interna¬
tional Student Design Competition.
Conventum Congress Service
Carit Etlars Vej 3
DK-1814 Frederiksberg C
tel. (+45) 33 31 08 47
fax (+45) 33 31 63 99
e-mail: ccs@conventum.dk

Registration must be completed by
February 1,1999. All entries must
be received by June 1,1999.
The competition guidelines and
rules are available at: www.ifla.dk

Urban Greening and Landscape
Architecture
Internationalt forskersymposium
i Danmark
I dagene 23.-25. juni 1999 afholdes
på Den Kgl. Veterinær- og Landbo-

120 sider, stort format.

Rigt illustreret med
farvefotos af

Keld Helmer-Petersen

og tegninger af
Sven Okkels.

Pris 178 kr.

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27A
DK 1401 KøbenhavnK

Telefon 32 83 69 OO

Telefax 32 83 69 41

Med Frederiksberg som eksempel
lægger bogeri op til en fornyet
diskussion om, hvad byforskønnelse
kan være.

Forfattere:

Sven-lngvar Andersson, Helle Bay,
Niels Guttormsen, Christina Hesselholdt,
Troels Degn Johansson, Anders Michelsen,
Bjørn Nørgaard, Peter Olesen, Ib Asger
Olsen, Claus M. Smidt og Martin Zerlang.
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højskole et forskersymposium med
titlen 'Urban Greening and Landscape
Architecture'. Symposiet vil fokuse¬
re på det grønne i byen, set fra en
landskabsarkitektonisk vinkel.
Formålet med symposiet er at
diskutere aktuel og fremtidig forsk¬
ning inden for form, funktion, etab¬
lering og pleje af bynære skove og
bytræer.
Forskningen vil blive sat i relation
til landskabsarkitekturen, dvs.
typisk blive relateret til f.eks. plan¬
lægningsmæssige aspekter.
Det forventes, at der vil deltage
mellem 150 og 200 forskere fra
hele verden. Seks internationale

eksperter er inviteret som hovedta¬
lere. De dækker symposiets fagom¬
råde bredt:
Professor Marc Treib (USA) er kendt
for sine betragtninger over moderne
landskabsarkitektur.
Professor Nina Bassuk (USA) er en
af verdens førende eksperter inden
for planteetablering i bynære områ¬
der.
Professor Roger Ulrich (USA) har
gennemført omfattende studier af
byens grønne elementer og deres
betydning for menneskers helbred.
Michel Desvigne (Frankrig) er en
anerkendt fransk landskabsarkitekt
med flere betydelige projekter bag
sig.
Lektor Jan Gehl (Danmark) er bl.a.
kendt for sine studier af folks brug
af byens rum.
Og professor Eivor Bucht (Sverige)
der er grundlægger af Forsknings¬
centret for Skov & Landskabs søster¬

organisation i Sverige, MOVIUM,
har bl.a. skrevet en doktorafhand¬

ling om kommunal parkpolitik i det
20. århundrede.
Derudover vil 36 forskere fra hele
verden præsentere deres nyeste
forskningsresultater inden for tre
områder:
1. Formål, form og funktioner af
byens grønne elementer
2. Selektion af plantemateriale og
etablering af planter i bymiljø
3. Drift, pleje og vedligeholdelse af
byens grønne elementer

På symposiets sidste dag gennem¬
føres en ekskursion i og omkring
København.

Forskersymposiet afholdes i forbin¬
delse med 36th IFLA World Con¬

gress, der finder sted i København
26.-28. juni 1999. Verdenskongres¬
sen arrangeres af Danske Land¬
skabsarkitekter (DL). Forskersympo¬
siet og verdenskongressen skal ses
som to selvstændige arrangemen¬
ter, der er nært knyttet til hinanden.
Man kan tilmelde sig hvert arrange¬
ment særskilt, eller dem begge og
opnå rabat.

Baggrunden for forskersymposiet er,
at Forskningscentret for Skov &
Landskab koordinerer et europæisk
forskningssamarbejde, der hedder
Urban Forests and Trees. Urban
Forests and Trees finansieres af Den

Europæiske Kommission under
COST-programmet. COST står for
europæisk samarbejde og koordina¬
tion inden for videnskab og teknisk
forskning. Projektet involverer ca. 80
forskere fra 20 europæiske lande.
Med COST-programmet som basis,
gennemfører Landbohøjskolen,
Kunstakademiet i København og
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab i fællesskab forskersymposiet.
Desuden er COST-sekretariatet i
Bruxelles, Arkitektskolen i Aarhus,
International Society of Arboriculture
(via Dansk Træplejeforening) samt
International Union of Forestry
Research Organizations også invol¬
verede som medarrangører.
Den brede repræsentation af forsk¬
ningsinstitutioner og organisationer
har sikret et bredt og alsidigt sam¬
mensat program.
Det er således den samlede skare af

landskabsarkitekt-forsknings¬
institutioner i Danmark, der står bag
arrangementet i fællesskab med tre
internationale organisationer.
Så vidt vi ved, er det ikke sket tidli¬
gere, at det grønne fagområde på
den måde har haft mulighed for at
profilere sig så markant i Danmark.
Med disse initiativer har de danske

forskningsinstitutioner sat forskning
og udvikling inden for det grønne
fagområde på dagsordenen ikke
bare i Danmark, men også i andre
dele af verden. De umiddelbare
resultater af et sådan arrangement
er således, at megen viden vil
strømme til Danmark. Det er både
en fordel for forskerne og for prakti¬
kerne, hvad enten man arbejder som
projekterende landskabsarkitekt,
kommunal parkforvalter eller med
andre grønne opgaver.
Forskersymposiet er ikke direkte
henvendt til praktikere - det er hen¬
vendt til forskere, der arbejder med
det grønne i byen. Praktikere er dog
.velkomne på forskersymposiet. Den
brede dækning af emnet, præ¬
sentationen af den allernyeste viden
samt de mange interessante uden¬
landske forskere vil være med til at

gøre dette arrangement enestående.
Arrangementet gennemføres på
engelsk.
Hvis du er interesseret i at deltage,
skal du kontakte Thomas B. Randrup
på Forskningscentret for Skov &
Landskab, telefon 45 76 32 00, eller
på e-mail: tbr@fsl.dk
Thomas B. Randrup (projektkoordina¬
tor) & Kjell Nilsson (forskningsleder),
Forskningscentret for Skov & Landskab

Legat fra Skandinavisk
Forskningsfond for Bytræer
Skandinavisk Forskningsfond for
Bytræer har tildelt landskabsarkitekt
Ph.D. Palle Kristoffersen, Forsknings¬
centret for Skov & Landskab et legat
på 20.000 kr.
Legatet tildeles som støtte til arbej¬
det med at udarbejde en Europæisk
standard for beskæring af bytræer.
Den europæiske standard bliver til i
regi af European Arboricultural Cou¬
ncil - EAC - der er en samarbejds¬
organisation mellem europæiske
træplejeforeninger. I EAC er der en
nedsat en arbejdsgruppe, hvor Palle
Kristoffersen det sidste år har fun¬

geret som faglig sekretær og har
medvirket til at få udarbejdet et for¬
slag, der efter godkendelse i EAC
skal oversættes til de nationale sprog.
Arbejdet med oversættelse til dan¬
ske forhold vil Palle Kristoffersen
forestå i samarbejde med Dansk
Træplejeforening. ,

Skandinavisk Forskningsfond for
Bytræer har valgt at støtte arbejdet
med træbeskæringsstandarden, da
fonden vurderer, at standarden vil få
stor betydning for såvel bestilling og
udførelse af træbeskæringsopgaver
samt danne grundlag for den fremti¬
dige uddannelse af træplejere og
gartnere og dermed medføre en kva¬
litetsforbedring af de danske træer.
Skandinavisk Forskningsfond for
Bytræer har repræsentanter fra
Dansk Træplejeforening samt de
norske og svenske træplejeforeninger. •

Yderligere oplysninger: Dansk Træ¬
plejeforening, fmd. Thomas Randrup,
tel. 45 17 82 56.

Architettura del Paesaggio
The first edition of the six-monthly
magazine Architettura del Paesag¬
gio, the official organ of AIAPP,
(with English summaries for every
article) has just been published. Its
intention is to inform experts and a
vaster public about landscape
themes from planning to conserva¬
tion, from custody to the discovery
of aesthetic values, exhaustive
information on everything of interest
happening in this field.
Landscape is the living document of
the history of any territory: the
direct testimonial of a population
which inscribes the signs of its level
of civilisation on it.
The subscription for three issues is
90.000 Italian lire.
Information: Alinea Editrice
Via P.L. da Palestrina 17/19
50144 Firenze, Italy
Fax +39 055 33 10 13 eller e-mail:

architettura.paesaggio@alinea.it
ordini@alinea:it

http//www.a|inea.it

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 30 42 83 02

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE
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Udstilling i Meldahls Smedie 1
Afgang vinter '99 er årets første store
udstilling i Kunstakademiets Arkitekt¬
skoles udstillingshal på Holmen.
Udstillingen viser 60 afgangsprojek¬
ter med tegninger og modeller af
bygninger, byplaner og design.
De studerende vælger selv deres
emne for afgangen. Projekterne af¬
spejler derfor de opgavetyper, som
de nyuddannede arkitekter har for¬
ventninger om at møde på tegnestu¬
erne. Emnerne vælges samtidig så¬
dan, at de studerende får mulighed
for at folde deres talenter og kunnen.
Det drejer sig om de rumlige forhold
i vores omgivelser, fra by og land¬
skab til bygning og interiør.
Afgangene er konkrete indlæg i den
aktuelle arkitekturdebat - nye tanker
i model og tegning.

Udstillingen Meldahls Smedie.
Danneskiold Samsøes Alle 51.
Holmen.
Åben alle dage kl. 12-18 til torsdag
den 25. februar. Gratis adgang.

Udstilling i Meldahls Smedie 2
Danmarksbillede - landskabets

forvandling i det 20. århundrede
Udstillingen viser eksempler på en
række landskabelige anlæg, der har
præget landet i sidste halvdel af
dette århundrede. Disse anlægstyper
medvirker til at skabe et nyt Danmarks¬
billede, men kan samtidig ses i for¬
længelse af den kulturhistoriske ud¬
vikling i det danske landskab.
Dette nye billede er ikke entydigt.
Derfor er der foretaget et udvalg af
eksempler, der igen er vist som ud¬
snit i en arkitektonisk tolkning.
Som helhed vil denne opbygning
danne forskellige billeder hos den
enkelte, med de konkrete udpegnin¬
ger som ledetråd.
Formålet med udstillingen er at vise
eksempler på udviklingen. Et udvalg,
der hverken tager værdien af det hi¬
storiske eller det aktuelle som givet,
men søger at medvirke til udvikling
af begrebet arkitektonisk kvalitet i
vore omgivelser, frasnergi- til natur¬
landskaber.

Udstillingen beskriver det almene og
karakteristiske i det danske kultur¬
landskab, inddelt i 8 landskabstyper
efter kultiveringsgraden. Tekniske' .

landskaber som Avedøre Holme udgør
den ene pol og naturreservater som
Råbjerg Mile danner den anden pol.
Historien fortælles i fotografier sup¬
pleret med tekster og kort, der be¬
skriver stedernes udtryk, topografi
og arkitektoniske idé.
I alt er der udvalg 33 landskabs-
eksempler. De er skildret i sort-hvide
fotografier taget med samme optik i
øjenhøjde.

Luftfotografier med vidvinkel marke¬
rer landskabstypen og det generelle.
De sort-hvide fotos er alle taget af
Christina Capetillo og luftfotografier
er taget af Jan Kofod Winther.
Udstillingen er tilrettelagt og udformet
af Kunstakademiets Arkitektskole,
Landskabsafdelingen og Byggeriets
Studiearkiv.
Et katalog er udgivet til udstillingen.
Information: Anne Grete Ryan,
udstillingssekretær.
e-mail: annegreteryan@hotmail.com
Udstillingen Meldahls Smedie.
Danneskiold Samsøes Alle 51.
Holmen.

Udstillingen har åben 27. februar til
5. april 1999, alle dage kl. 12-18.
Gratis adgang.

Telefon Have & Landskab '99
Telefon Have & Landskab '99 inde¬
holder navne, adresser og numre på
landskabsarkitekter, stads- og kom¬
munegartnere, anlægsgartnere,
planteskoler og andre faggrupper
inden for planlægning, anlæg og
drift af grønne områder
Telefonbogen er udgivet af otte or¬

ganisationer inden for området via
forlaget Grønt Miljø.
Telefonbogen anvendes som med¬
lemsliste og kontaktled i og mellem
de udgivende organisationer, men
karrogså for andre være et nyttigt
kontaktled til de ønskede fagfolk.
Telefon Have & Landskab '99 kan
rekvireres gratis hos forlaget Grønt
Miljø. Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre.
Sankt Knuds Vej 25,
1903 Frederiksberg C.
Tlf. 33 86 08 60, fax 33 86 08 51

Rettelse
vedr. trætjære og Le Tonkinois
Produkterne trætjære og Le Tonkinois
fra Øresund H.H. Service blev omtalt
i Landskab 8-1998, men adressen
var forkert:
Den korrekte adresse er:

Information: Øresund.H.H. Service."
Trekroner c/o Færgen Sjælland.
Christians Brygge, Kajplads 114.
1559 Kbh. V.
Tel. og fax +45 32 96 54 81,
mobil +45 40 26 54 81.

ODENSE KOMMUNE

MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN
SØGER

LANDSKABS¬
ARKITEKT
TIL UDVIKLINGSOPGAVER
Miljø- og Teknikforvaltningen, Park- og Vejafdelin¬
gen søger en grøn medarbejder til Udviklings¬
kontoret med ansættelse fra 1. maj 1999.
Park- og Vejafdelingen:
Park- og Vejafdelingen varetager Odense Kommunes
opgaver med trafik, veje, vandløb, grønne områder og
kirkegårde. Vi arbejder for at bevare et image, hvor nøgle¬
ordene er kvalitet, miljøbevidsthed og samarbejde med
borgerne.
Vores organisation er ny, udfordrende og resultatorienteret.
Udviklingskontoret:
Udviklingskontoret skal sikre, at Odense forbliver en by,
hvor såvel det fysiske som det visuelle miljø har høj
prioritet. For de grønne områder er målet at fastholde og
udvikle smukke og frodige bymiljøer og rekreative områ¬
der. For veje, stier og pladser er målet høj trafiksikkerhed
med bedst mulig fremkommelighed og komfort.
Vores opgaver spænder bredt. Vi deltager i nationale
udviklingsprojekter og i lokale bydelssammenhænge. Vi
planlægger i 1:100.000 og laver forsøg i 1:1. Vi arbejder
ofte i tværfaglige projektgrupper både internt, men også i
samarbejde med andre afdelinger.
Vi er et stærkt team, som består af 8 specialister inden for
Park- og Vejafdelingens ansvarsområde.
Jobindhold:
Du skal medvirke til udvikling og forandringer af byens
rum og kommunens grønne områder. Du skal kunne give
en kvalificeret faglig vurdering af projekter og kunne
rådgive byens borgere og samarbejdspartnere.
Dit arbejde vil danne grundlag for kommunens flerårsbud-
gettering og de forestående projekteringer af nyanlæg.
I den kommende tid er fokus især rettet på renovering og
forskønnelse af Odense midtby, anlæg af nye kvarterpar¬
ker samt at styrke den grønne struktur i det åbne land -
herunder naturgenopretning og skovrejsningsprojekter.
Dine faglige og personlige egenskaber:
Du skal være idérig og god til at skitsere og fremlægge
dine synspunkter. Du er offensiv og nysgerrig, og du har
lysten Og viljen til at søge nye veje i opgaveløsningen.
Du skal - med godt humør - kunne inspirere og samarbej¬
de, og du er istand til at koordinere, systematisere og have
mange bolde i luften. Erfaring ingen hindring.
Du er landskabsarkitekt, hortonom eller har lignende
relevant uddannelse.

Løn:
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
mellem Kommunernes Landsforening og pågældende
faglige organisation.
Ansøgning:
Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos
afdelingsleder arkitekt m.a.a. Henrik Lumholt,
tlf. 66 14 88 14 # 2749 eller hos landskabsarkitekt
Hanne Bat Finke # 2796.

Din ansøgning - bilagt relevant dokumentation for
kvalifikationer og erfaring samt tegnekundskaber -
bedes fremsendt til Miljø- og Teknikforvaltningen,
Personalekontoret, Slottet, 5000 Odense C.
Ansøgningen skal være kontoret i hænde senest den
11. marts 1999.
Samtaler vil blive afholdt i uge 12.
Jobnr. 2336 bedes anført på kuvert og ansøgning.
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HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

C39 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum [j/J BYGGER
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50 L D A GRØNT

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friareal-forbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

GUIDE TIL

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

GUIDE TIL DANSK

HAVEKUNST
AF ANNEMARIE LUND

296 sider-248 kroner
hundreder af illustrationer

Bestil bogen hos Arkitektens Forlag,
Strandgade 27A, 1401 København K
Tlf: 32 83 69 00, fax: 32 83 69 41,
e-mail: eksp@arkitektens-forlag.dk
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I Al GH Form
If 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF'l968 • NYCARLSBERGFONDET - STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

GennemillustreretifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

FantasiensHavehandler omdetmoderne gennembrud ihavekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udvikling i 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdanskhavekunst i en europæiskforståelsesramme ogpåviser,hvordan etændret livs-, skønheds- ognatursyn
afbildes i denmoderriehave,hvis pioner iDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på360 siderogbeskriverdenmodernehave, som
den formedes imellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHave kasternyt lys overdet kompleks afændringer i
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte til modernismen i havekunsten
- menden er også et forsøgpå at rehabiliteremodernismenshave,
der imidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigeslofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG /
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