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IFLA-seminar i København
I sidste nummer af Landskab (1985/8) gav
to studerende fra Landbohøjskolen et
indtryk af deres oplevelser fra IFLA-kon-
gressen i Japan. Artiklen sluttede med en
vurdering af udbyttet og anbefaler delta¬
gelse i kommende kongresser i henholds¬
vis Mexico med forbehold for de store

rejseudgifter og Frankrig. Kongressen i
Mexico er desværre aflyst, grundet jord¬
skælvet i september, så den mulighed er
faldet bort, men der er en anden chance
for faglig kontakt og samvær med uden¬
landske kolleger allerede i år, nemlig på
seminaret i København til sommer. Hertil
er i hvertfald rejseudgifterne for danskere
begrænsede.

Danmark, Norge og Sverige står i fæl¬
lesskab som arrangører.

Det var ideen med seminaret, at det
især skulle henvende sig til yngre land¬
skabsarkitekter og landskabsarkitektstu¬
derende, som har været beskedent repræ¬
senteret på de store kongresser, sikkert
grundet den store kongresafgift og de
traditionelle rammer med fine hoteller og
kongrescentre og dyre kongresmiddage i
gyldne sale. Med dette formål for øje gik
vi i gang i den skandinaviske arrange-
mentsgruppe og senere i den danske ar¬
bejdsgruppe.
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Ifla seminar i København 13.-17. august 1986 Al
Af Jette Abel

Diverse A2,A3,A4

Vi valgte Landbohøjskolen som den det for ikke at bruge ordet konkurrence,
fysiske ramme, der ligger centralt i Kø- der binder os til IFLA-regler om interna-
benhavn (egentlig på Frederiksberg), tionale konkurrencer,
men i frie omgivelser, og stedet har store Programmet byder på en bred vifte af
og små auditorier, vandrehal og parke- indlæg, det kan måske være lidt svært at se
ringsplads. Problemer forudses med op- en linje, men det er forsøgt. Da det er et
hængning af projekter, Landbohøjskolen skandinavisk arrangement, er det oplagt
er ikke på nogen måde »projektoriente- at have repræsentanter for alle tre lande
ret«. Vi kommer selv til at stå for de blandt foredragsholderne, og da det er for
praktiske løsninger, betjening af udstyr IFLA-Centralregionmedlemmer, også et
osv. par foredragsholdere fra det store udland.

Overnatning må deltagerne selv sørge Her er valgt Reinhard Grebe fra Tysk¬
for, det skal være frit, om man vil overnat- land, der er meget aktiv, når det gælder
te på Bellahøj campingplads, på vandrer- forbedring af bymiljø, og Chris Baines fra
hjem eller hotel Sheraton. England, der som bekendt kæmper med

Ekskursionerne foregår til fods i grup- trivselsproblemer i de store industribyer,
per, her får vi brug for hjælp af frivillige Hvorfor er seminaret med disse bestræ-
guider. belse på at gøre det enkelt og billigt ikke

Ideen med seminaret for unge, skal blevet næsten gratis? DL har lige afholdt
ikke opfattes sådan, at der er sat en øvre nordisk kongres og har herfra en del
aldersgrænse for deltagerne, men man erfaring. Der er en række generalomkost-
skal være indstillet på, at seminaret er ninger ved et sådant seminar. Foredrags-
enkelt og stiller krav til fysikken. holderne får honorar og rejse betalt, tryk-

Idéskitsebedømmelsen er en konkur- ning og oversættelse af program koster,
rence for landskabsarkitekter og stude- der indgår en del måltider i programmet,
rende. Vi vil gerne inddrage deltagerne i udflugt til Sverige og sekretærudgifter,
bedømmelsen, det skal ske under de så- Altsammen udgifter, der må dækkes af
kaldte Workshops, men med i vorvejen deltagerne.
udpegede gruppeledere, så kriterierne Vel mødt på Landbohøjskolen i august,
kan blive de samme i de forskellige grup¬
per. Idéskitsebedømmelsen har vi kaldt Jette Abel
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumll Irnmit"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

A 2

Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬
speditionstidfor bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om udformning af
et fritidsområde i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en of¬
fentlig idékonkurrence om den land¬
skabelige udformning af et område til
fritidsformål i Harrestrup Ådal mellem
Ballerup og Skovlunde. Samlet præmie¬
sum kr. 200.000.

Spørgsfrist den 20. marts 1986. Frist for
indlevering den 6. maj 1986. Depositum
for bilagsmateriale kr. 100.

IFLA- idéskitsebedømmelse
Problematikken - New Life to the Cities
ønskes belyst ud fra forskellige og nye
indfaldsvinkler.

Ret til at deltage har alle landskabsarki¬
tekter og studerende fra Centralregionen.
Man registreres kun som deltager i idé-
skitsebedømmelsen ved at indsende 50,-
danske kroner til nedenstående adresse,
hvorefter programmet vil blive tilsendt.

»New Life to the Cities«, DL, Gammel¬
torv 22, P.O. Box 2172, 1017 København
K. Tlf. (01) 15 33 66.

Forslaget vil blive bedømt af en jury
bestående af deltagere i seminaret.

Præmiering: Vinderne får overrakt et
diplom. Vinderforslagene vil endvidere
blive omtalt i de skandinaviske fagtids¬
skrifter og i IFLA-YEAR BOOK.

IFLA-seminar

Under mottoet »New Life to the Cities«
skal Skandinavien i august 1986 være vært
for et internationalt landskabsarkitektse¬

minar, der afholdes på Den kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole, København i
perioden 13.-17. august.

I mange europæiske byer er livsvilkåre¬
ne for mennesker, dyr og planter op igen¬
nem 70'-80'erne blevet stærkt forringet -
årsagerne hertil er mange og komplekse.

I denne situation ønsker landskabsarki¬
tekter fra IFLA's centralregion på semi¬
naret at fokusere på de centrale bydeles
øjeblikkelige problemer, og drøfte hvor¬
ledes nedslidte byområder kan ændres til
attraktive bymiljøer for en storbybefolk¬
ning. Temaet vil blive belyst gennem fore¬
læsninger, workshops, byvandringer i Kø¬
benhavn og Malmø og udskrivning af en
idékonkurrence om »New Life to the
Cities«.

Onsdag d. 13.8.86. Miljøet i hoved¬
staden:

Præsentation, landskabsarkitekt Svei-
nung Skjold, Norge, vicepræsident for
IFLA's centralregion. Københavns histo¬
riske udvikling, professor Ole Thomas¬
sen, Danmark. Forbedring af miljøet i
hovedstadens centrale bydele, direktør
Kirsten Toxværd, Københavns Citycen¬
ter, Danmark. Byvandring i København.

Torsdag den 14.8.86. Livet i byerne:
Livet i byerne, landskabsarkitekt Rein¬

hard Grebe, Tyskland. Gård- og gadesa¬
neringer på Nørrebro, landskabsarkitekt
Lone van Deurs, Danmark. Miljøforbe¬
dringer i ældre boligområder, arkitekt
Floyd Stein, Danmark. Gågaders anven¬
delse og udformning, landskabsarkitekt
Annsofi Hogborg, Sverige. Malmø-Sve¬
riges parkby, landskabsarkitekt Gunnar
Ericson, Sverige. Ekskursion til brokvar¬
tererne.

Fredag den 15.8.86. Sveriges parkby:
Sejltur til Malmø. Byvandring og besøg

på »Bo '86«.
Lørdag den 16.8.86. Nyt liv til forladte

industri-, havne- og militærområder:
Byen møder havet, landskabsarkitekt

Tone Lindheim, Norge. Film om Christia¬
nia. Den brune kødby i København, land¬
skabsarkitekt Peter Friis og Niels Liitzen,
Danmark. Velfungerende bymiljøer i for¬
ladte engelske industriområder, land¬
skabsarkitekt Chris Baines, England.

Søndag den 17.8.86: Ekskursion til de
københavnske voldparker.

Tilmelding: Inden 1. juni 1986 på ved¬
lagte blanket. Tilmeldingen er bindende.

Kongresafgift: Ordinære deltagere
2.300 d.kr. Studenter 1.100 d.kr. Excl.
overnatning.

Sekretariat: DL's sekretariat, Gammel¬
torv 22, Box 2172, 1017 København K.
(01) 15 33 66.

Det 36. danske byplanmøde
afholdes den 2.-3. oktober i Musikhuset i
Århus. Arbejdstitlen er »Kultur, fritid og
planlægning«. Program udsendes omkring
1. april.

Videoprogrammer om træpleje
I lighed med tidligere år afholder horto¬
nom Niels Hvass specialkurser efter afta¬
le. Kurserne omhandler beskæring, pleje
og plantning af bytræer.

Som noget nyt kan kurset også tilbyde
tre videoprogrammer med dr. Alex L.
Shigo omhandlende træbiologi, træpleje
og træbeskæring.

Yderligere oplysninger: Træekspert,
hortonom Niels Hvass, SITAS, Skovvej
56, 2750 Ballerup. Tlf. (02) 65 05 65.



Vindharper i Hanstholm
Af Bror Westman

»Den syngende sten«, vindharpe af Bror West¬
man i morgenlys på Hanstholmknude overfor
industrihavnen. De fire trælister, som udgør
harpens 'strenge', bærer hver en streng af fi¬
skesnøre. Foto Kirsten Klein.

■ »The singing stone«, wind harp by Bror
Westman in morning light on Hanstholm Knu¬
de, opposite the industrial harbour. The four
wooden strips, which make up the strings of the
harp each bear a fish-net string. Photo Kirsten
Klein.

Lydskulpturer til festen Nordatlantiske
nætter i Hanstholm 14.-16. juni 1985.

Hvad er en vindharpe?
En vindharpe er et strengeinstrument,
hvor det er vinden, der får strengene til at
svinge.

Vindharpen har sine strenge spændt ud
langs en klangbund, som kan være en
kasse eller bare et bræt. Et instrument,
der ser sådan ud kaldes i fagsproget for et
cither-instrument. Vindharpen er derfor
ikke en harpe, men en cither.

En vindharpe hænges eller stilles uden¬
dørs således, at vinden kan blæse på tværs
henover dens strenge.

Nogle vindharper styrer vind ind gen¬
nem en tragt på siden af strengene og
styrer den ud igen igennem en tragt på
den anden side af strengene. Andre vind¬

harper bremser bare vinden op på den
ene side af strengene, for således at bøje
vinden op over dem. Man kan godt nøjes
med bare een streng på et bræt. De bedste
strenge er tarm eller nylon. Fiskesnøre
kan bruges. Når vinden blæser hen over

snøren svinger denne om forskellig knu¬
depunkter, og vi hører strengens overto¬
ner. Jo kraftigere vinden blæser jo
højere.

Nogle vindharper kan ligesom andre
strengeinstrumenter være meget skulptu¬
relle i deres udformning. I det projekt,
som der her fortælles om, drejer det sig
både om vindharpernes klanglige og
skulpturelle sider.

Vindharperne har muligvis en historie,
der er ligeså gammel som menneskenes
iagttagelse af vindens virke. I Europa
begyndte man i renaissancen at eksperi¬
mentere med vindharper. De blev kaldt
æolsharper efter den person, der i den
græske mytologi er herre over vindene.

De to principper for at føre vind henover
vindharpens strenge. Øverst føres vinden ind
og ud af en tragt. Nederst føres vinden op over
strengene.
■ The two principles to guide the wind over the
strings of the wind harp. Top, the wind is led in
and out ofa tunnel. Bottom, the wind is led out
over the strings.
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I nordatlantisk sammenhæng er det vig¬
tigt at nævne den færøske digter William
Heinesen, der i sin bog: De fortabte
spillemænd, lader os møde vindharpebyg-
geren Kornelius Isaksen og hans søn Siri¬
us, på hvem vindharperne i kirketårnet
gør så stærkt et indtryk. William Heine¬
sens bog er en af inspirationskilderne til
vindharperne i Hanstholm.

Hanstholmprojektet
Den 3. april 1985 ansøgte Hanstholm
Kunstforening Statens Kunstfond om
penge til tre kunstnere, der skulle komme
til Hanstholm i forbindelse med den
Nordatlantiske festival til støtte for et
nordatlantisk kulturhus i Hanstholm.
»Vindharperne skal bygges specielt til og
opstilles på kanten af den tredive meter
høje Hanstholmknude ovenfor industri¬
havnen, hvor Hanstholm Kunstbygning
står...« De tre valgte billedkunstnere var
John Olsen, William Louis Sørensen og
undertegnede Bror Westman.

Jeg så det som en udfordring at benytte
lokale materialer til opgaven samt lokal
arbejdskraft, hvis det skulle blive nød¬
vendigt. Palles bådbyggeri skulle blive os
til stor hjælp.

I første omgang var besigtigelsen af
landskabsforholdene af den største vigtig¬
hed: Hvad var der i forvejen? Hvilke
steder var bedst egnet? Vinden og havet
var afgørende for den stemning, som
vindharperne visuelt skulle opsummere.

Vi fik to havpramme foræret. De blev
rejst, så de stod op ad hinanden med
stævnen op ad. De blev surret med tov¬
værk for ikke at vælte. Havprammene
dannede tilsammen et hulrum, som man

kunne gå ind i. På bugen af de to både
blev der spændt strenge af fiskesnøre,
således at strengene blev hevet ud fra
bådens bug ved hjælp af en stol ca. midt
på hver streng. De bedste snører var 0.30
mm og 0,50 mm tyk. Jeg brugte begge
tykkelser.

Da strengene var spændt på, kunne
man stå inde i læet mellem de to både og
høre deres sfæriske overtonemusik meget
tydeligt, ligegyldigt, hvorfra vinden kom.
Herinde var det, som man blev bragt
nærmere kosmos.

John Olsen fik smeden på Palles båd¬
byggeri til at smede en panfløjte, der nu
som en rustrød jernskulptur står skarp
imod himlen og havet og venter på vin¬
dens store åndedrag.

William Louis Sørensen gik straks i
gang med et flerstrenget instrument tæt
ved Kunstbygningen. Imellem to granraf¬
ter spændte han klavertråd. Fem tråde
spændtes over pinde, der forskellige ste-
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1. »Panfløjte« af John Olsen set fra den kon¬
vekse side. / baggrunden industrihavnen i
Hanstholm. Foto John Olsen.
2. En toklang. / forgrunden »Panfløjte« af
John Olsen set fra den konkave side. Foto John
Olsen.
3. De to havpramme er en vindharpe udført af
Bror Westman. Strengene sidder på bugen af
bådene. Til højre ses teltet, hvor festen »Nord¬
atlantiske nætter« blev holdt. Til venstre i luften
John Olsens »Flyvende koner«. Foto John
Olsen.

■ 1. »Pan pipe« by John Olsen seen from the
convex side. Hanstholm industrial harbour in
the background. Photo John Olsen.
2. A two-tone. In the foreground, »Pan pipe« by
John Olsen seen from the concave side. Photo
John Olsen.
3. The two barges are a wind harp executed by
Bror Westmann. The strings are fixed to the
bottom of the boats. The tent where the feast
»North atlantic nights« was held can be seen on
the right. John Olsen's »Flying Wives« can be
seen on the left, in the air. Photo John Olsen.

der dannede forbindelse mellem jord og
streng. På disse steder kunne man høre
strengen pibe i pindene, som om de op¬
samlede al lyden fra hele strengen. Disse
punkter var som noder i hans femliniede
strengespil. Instrumentet forsvandt spor¬
løst efter festivalen. Havde stormen taget
det?

William Louis Sørensen og John Olsen
gik sammen igang med endnu en vindhar¬
pe. En kæmpeharpe skulle omskabe den
gamle tyske kanonstilling nordøst for
Hanstholm til en musikskulptur. De
spændte strenge ud fra granrafter, der var
anbragt med mellemrum, surret fast til
jerngelænderet omkring den store kanon¬
stilling. Strengene blev derefter fastgjort
ned i bunden af den flere meter dybe
stilling til den runde forhøjning dernede,
hvor selve kanonen havde stået. Menin¬

gen var, at kanonstillingen som hulrum
med Sin ressonans skulle fremhæve stren¬

genes lyde.
Udover panfløjten skabte John Olsen

tillige nogle rasleinstrumenter eller klok¬
kespil bestående af metalplader og - rør,
alt sammen affald fra Palles bådbyggeri.

Da jeg første gang kom til Hanstholm
for at gå igang med opgaven, havde
kunstforeningen netop fået foræret en 15
tons tung granitsten af havnemyndighe¬
derne. Da der stadig bygges på havnen,
sejles sådanne sten med mellemrum dertil
fra Norge. Den sten måtte bruges til en
vindharpe. Sammen med advokat Thor¬
kild Jacobsen fra kunstforeningen udfor¬
medes ideen om en kæmpevindharpe
med udgangspunkt i denne sten.

Da jeg kom til Hanstholm for anden
gang i forbindelse med opgaven for at
arbejde på vindharperne, var den store
sten blevet rejst op og muret fast i jorden,
således at den stak ca. 4 meter op over
jordoverfladen. Der var et hul tværs igen¬
nem stenen ca. 1 m fra den øverste kant.
Man kunne stikke en stok igennem hullet
og den kunne række ud, så den kunne
holde en skibsstævn, der blev fastgjort
ved stenens fod. Stævnen skulle vende
mod havneindsejlingen, som stenen stod
midt for. Den kunne give en fornemmelse
af at være på vej over havet til England,
Skotland, Shetlandsøerne, Orkneyøerne,
Færøerne, Island, Grønland og Norge.
Havet er som en stor indsø, der forbinder
de Nordatlantiske befolkninger.

På Palles bådbyggeri fandt vi frem til en

egeplanke med det rette svaj, der kunne
passe som en stævn på stenen. Samtidig
kunne stævnen og den omtalte tværstang
med det rette forhold til hinanden være

dele af en kæmpeharpe, hvor stenen er en
fiktiv resonanskasse. For yderligere at

understrege harpeaspektet skulle fire
smalle trælister være visuelle strenge på
harpen. De blev anbragt mellem den
øverste tværstang og »stævnen« på en
sådan måde, at de kunne løftes af og
sættes på igen, og de skulle tillige kunne
drejes efter vindretningen. Det var nem¬
lig på disse lister de egentlige strenge
skulle anbringes, for en vindharpe er som
sagt ikke en harpe men en cither.

I dag står instrumentet der, og det
kaldes for »Den syngende sten«. Den er
allerede blevet et vartegn for Hanstholm
og for et Nordatlantisk kulturhus placeret
ved kunstbygningen. Instrumentet skal
nu yderligere forstærkes, da tværstangen
knækkede i orkanen i oktober 1985. Des¬
uden skal »stævnen« tjæres sort og lister¬
ne lakeres. For disse forbedringer står
erhvervschef Leo Erbs fra Hanstholm.
Han er tidligere skibstømrer. Der har
således været mange mennesker fra eg¬
nen involveret i at give Hansholm en

syngende sten.

Vindharper i dag og i fremtiden
Vindharperne taler til mennesker af i dag.
De er europæiske og i det foreliggende
tilfælde nordiske bidrag til den musik¬
oplevelse, som f.eks. kan genfindes i tibe¬
tanske munkes overtonemusik, og som
kan genhøres i et kor som det amerikan¬
ske Harmonic Choir.

Med vindharper i Hanstholm er vi med
til at give naturen en stemme. Steder og
områder artikuleres med det formål at

udtrykke en respekt for de elementer, vi
kan bruge til egen hjælp, vinden til vind¬
møller og havet til sejlads.

Vindharperne er en del af en dialog
med naturen. Nogle gange er det en ra¬
sende dialog, som når vinden knækker
træet. Til andre tider deltager den snarere
i en sagte snak, hvor den stille blæst giver
de skønneste klange.

Vindharperne indgår i en moderne sjæ¬
letro, der intet har med ånder og spøgel¬
ser at gøre, men med et tættere forhold til
naturen. Det er ikke nogen tro på en gåen
op i naturen direkte, snarere det modsat¬
te. Det er en tro på, at det er muligt at
bearbejde kulturen, så at den kan nærme

sig naturen.
Vindharperne bliver på den måde til

kulturelle antenner, der formidler et af
naturens budskaber til os, nemlig vin¬
dens.

Bror Westman - billedhugger og antropolog
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Arbejdsseminar i
Rotterdam
Af Ib Asger Olsen

diskussioner i Wageningen. For at holde
udgifterne nede var deltagerne indkvarte¬
ret hos lærere og studerende ved landbo¬
højskolen i Wageningen. Den sidste dag
blev resultatet fremlagt i Rotterdam for
kommunens byplanafdeling og politiske
ledelse.

Landskabsafdelingen på Arkitektskolen i
København, repræsenteret ved Sven-Ing-
var Andersson, Ib Asger Olsen og stud.
Katrine Thuesen og Jan Villumsen, har i
sept. deltaget i et arbejdsseminar i Hol¬
land sammen med 4 andre landskabsarki¬
tektskoler i Europa - Technische Univer-
sitåt i Berlin, University of Edinburgh,
Universita di Trieste/Universita de Vene¬
zia, samt Landbouwhogeschool Wage¬
ningen.

Seminaret. var arrangeret af byplan¬
afdelingen ved Rotterdam kommune
sammen med skolen i Wageningen, og
formålet var dels at fremkomme med

idéforslag til udformning af et parkområ¬
de, Hoboken, sydvest for det genopbyg¬
gede centrum i Rotterdam, dels at føre en
generel diskussion om principper for
parkudformning, samt endelig at udvikle
kontakt mellem skolerne.

Seminaret varede 9 dage og udgifterne,
der blev betalt af Rotterdam kommune,
Wageningen og forskellige fonds, beløb sig
til ca. 130.000 kr. Rejse og ophold blev
betalt for alle deltagere (4 fra hver skole).
Seminaret var'det andet af sin art. Det
første blev afholdt i Vestberlin for 3 år
siden og er omtalt i Garten und Land-
schaft nr. 3/1983.

Efter 1 dags introduktion i Rotterdam
og studier af arealet foregik skitsering og

Hoboken
Det udpegede område er resten af en lyst¬
ejendom umiddelbart inden for det store
havdige, der beskytter byen mod over¬
svømmelser, og dette område er blevet
genstand for flere stærke interesser. Mel¬
lem diget og havnefronten findes i dag et
boligområde og en landskabspark.

Et universitetshospital har købt en del
af Hoboken med henblik på udvidelse.
Det eksisterende Boymann - museum har
planer om udvidelse. Kommunen ønsker
placeret et arkitekturmuseum, da Rotter¬
dam jo har været meget progressiv inden
for moderne arkitektur, og endelig øn¬
skes en park i området.

En vigtig sag i problemkomplekset er
arealets rolle i parkforsyningen. Kommu¬
nens byplanlæggere har siden krigen,
hvor byens centrum blev helt udraderet,
opereret med en grøn kile fra havnen ind
mod centralstationen i overensstemmelse
med funktionalismens ideer om grønne
kiler i byen, og i dette bælte skulle Hobo¬
ken indgå. Problemet er imidlertid, at
den grønne kile er overskåret flere steder
af fysiske barrierer, ligesom Voldparker¬
ne i København, således at man vanske¬
ligt kan bevæge sig på langs i kilen.

Seminaret fik klarlagt, at det kontinu¬
erlige grønne forløb er et forkert mål at
stræbe efter på dette sted. Man bør i
stedet betragte de forskellige, afgrænsede
dele af kilen som selvstændige parker
med hver sin identitet. Som det forbin¬
dende adgangsgivende forløb kan man
anvende Wester Singel - den gamle vold¬
grav omkring den gamle bydel. Wester
Singel er i øvrigt på en strækning fra
centralstationen og sydpå udformet med
attraktive opholdspladser.

Ellers var byplanlæggernes hovedmål
at se, hvordan forslagene kunne opfange
de forskellige interesser på arealet. En
lidt afsporet diskussion opstod, idet den
tyske gruppe mente, at der var nøje sam¬
menhæng mellem friarealstørrelse og fri¬
arealkarakter. Gruppen fandt, at der ikke
var plads til en park og arbejdede derfor
med en samling af forskellige småhaver
med højt plejeniveau. Vi fandt problemet
forkert defineret. Parken, selv i lille stør¬
relse, kan jo indeholde både den intensivt
plejede have og den ekstensivt drevne
lund.

Principperforparkudformning
Seminarets andet hovedformål var gen¬
nem de forskellige skolers forslag at dis¬
kutere principper for parkudformning.
Desværre var tidspresset de sidste dage så
stort, at der ikke var tid til en dyberegåen¬
de fælles diskussion.

Men forslagene viste to principielt for¬
skellige metoder for parkudformning.
Den mest anvendte, bl.a. af det danske
hold, var den, hvor man ud fra en vurde¬
ring af stedets betingelser - både be¬
grænsninger og muligheder - i forhold til
de rejste behov og problemer, skaber den
nye form. Det nye integreres i det eksiste¬
rende.

Den anden angrebsmåde er den, der
tydeligst er præsenteret af Tschumi ved la
Villette - konkurrencen i Paris. Her var

det hollænderne, der engageret arbejde¬
de med denne metode, som består i, at
der lægges en række forskellige mønstre
og elementer ned over det eksisterende
landskab, hvorved der opstår en rumlig
kompleksitet.

De nye elementer interfererer med det
eksisterende landskab på en ret ubevidst
måde i modsætning til den bevidste inte¬
gration.

Beskrivelsen af det danske afbillede
forslag giver en mere præcis indføring i
opgavens problemer og indhold. Samtlige
forslag vil blive omtalt i Garten und
Landschaft.

Vurdering afseminaret
Vores interesse i at deltage var selvsagt
mere muligheden for at få lejlighed til at
diskutere teorier for parkudformning
med de udenlandske skoler, fremfor at
løse problemerne omkring Hoboken.

Vi var derfor spændt på, om metoden -

at arbejde med et konkret projekt - var
god som baggrund for denne diskussion.
Projekterne illustrerede som tidligere
nævnt efter vores opfattelse i hvert fald to
designmetoder, men vi fik ikke diskuteret
metodernes fordele og ulemper fyldest¬
gørende.

Et oplæg fra arrangørerne om design¬
metoder i starten af seminaret kunne have
stresset emnet og hjulpet deltagerne, der
jo kom med forskellig faglig ballast -

studerende og lærere - til en mere målret¬
tet diskussion. Der er ingen tvivl om, at
det at arbejde med et konkret projekt kan
gøre diskussionen nærværende og præcis i
forhold til en generel snak om design,
men der skal en styring til at trække
teorien ud af det praktiske arbejde, og det
kneb det med. Men Rotterdam fik nogle
synspunkter at bide i, og skolerne fik god
kontakt med hinanden.
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1. Det indrammede felt er studieområdet Hobo-
ken. På grund afdet store havdige, Westzedijk,
er der ingen funktionel forbindelse til Heuvel
Park syd for området. Hoboken kan derfor
betragtes som en speciel kvarterpark for byom¬
rådet nord og østfor arealet. Westsingel, der er
en del af den gamle voldgrav omkring centrum,
og som gårfra Centralstationen til havdiget, kan
fungere som en opsamlende grøn korridor, der
giver god forbindelse til Hoboken.
2. Billedet er taget fra Euromasten i Heuvel
Park med dennepark i forgrunden og Hoboken
i baggrunden, næsten skjult af det store univer¬
sitetshospital. Mellem hospitalet og Heuval
Park løber det 6 meter høje havdige. Det store
vejanlæg i Billedets venstre side er starten på
nedkørslen til Maastunnelen under havnen.

■ 1. The framed square is the study area,
Hoboken. The large sea dike, Westzeedijk,
prevents any functional connection to Heuvel
Park, south of the area.
Hoboken can, therefore, be regarded as a speci¬
al district park for the town area north and east
of the site.
Westersingel, part of the old moat around the
center, stretching from the central railway sta¬
tion to the sea dike, can serve as a unifying green
corridor, giving good connections to Hoboken.
2. The photograph is taken from The Euro Mast
in Heuvel Park which can be seen in the fore¬
ground with Hoboken in the background, al¬
most hidden by the large university hospital.

1
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Forslaget er indtegnet på en plan, der viser de
eksisterende forhold. Planen har som forud¬
sætning hospitalets udbygningsplaner og etab¬
lering af et arkitekturmuseum.

Målet for parken er en differentieret park,
der kan tilgodese forskellige funktionskrav af
bådé rekreativ og arkitektonisk art.

Midlet er at tydeliggøre områdets forskellige
zoner i bestræbelserne på at differentiere area¬
let. Et karakteristisk område er den kultiverede
museumshave, 1, der stort set bevares uændret
som en rolig opholdshave.

Et andet område er den åbne græsslette, 2,
midt gennem området, der tydeliggøres ved en
udtynding af de eksisterende træer. Græssletten
åbner for oplevelsen af det store havdige, som
afgrænser parken mod syd og medvirker til at
give parken identitet.

Det tredie karakteristiske hovedelement er

»vildnisset« eller lunden, 3, i grænseområdet
mod det store hospitalsbyggeri. Her kan et stort
bevoksningselement, foruden at have en rekre¬
ativ funktion, formidle overgangen til hospita¬
lets store skala.

Sammenhængen mellem den nordlige græs¬
slette, 4, egnet til bydelens festplads, og den
sydlige del afparken er formidlet afen lang to¬
etagers bygning på søjler, beregnet til arkitek¬
turmuseum. Samme formidlende funktion har
det nordsydgående stiforløb, 5, markeret af
lyslinier, dannet af tætstående lysmaster.

Sammenfattende kan man sige, at vores bi¬
drag til områdets løsning er karakteristisk ved
dels at tage vare på arealets ressourcer, dels at
de nødvendige forandringer og tilføjelser er af
begrænset, men meget præcist omfang.
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■ The proposals are drawn up on a plan sho¬
wing the existing lay-out underneath. Plans for
extension of the hospital and establishment a
museum are preconditions for the proposals.
The goal for the park is a differentiated open
space which can accomodate differentfunction¬
al demands of both recreative and architectural
character. The means are to elucidate the differ¬
ent zones in the area, in an attempt to differenti¬
ate the site. One characteristic area is the cultiv¬
ated museum garden, 1. which is preserved
more or less intact as a tranquil sitting space.

Another area is the open grass zone, 2, in the
middle of the Site, which is emphasised by
thinning out the existing trees. The grass surface
opens up for the experience ofthe great sea dike,
which bounds the park to the south, and contri¬
butes to its identity. The third characteristic
main element is »the wilderness« or the grove, 3,
in the border area towards the large hospital
complex. Apart from having a recreative func¬
tion, a large planted element here can bring
about the transition to the large scale of the
hospital. The connection between the northern

grass area, 4, suitable as a district festivity
location, and the southern part of the park is
effected by a long two storey building on pillars,
planned as the architecture museum. The north-
south running path, 5, marked with light lines,
created by closely spaced lamps, has the same
unifying function.

lb Asger Olsen, landskabsarkitekt MDL, lærer ved
Landskabsafdellngen på Arkitektskolen i Køben¬
havn
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Forarbejde til en vandkunst
Geelsgaard kostskole
i Virum
Af Peter Holst og Bror Westman

SNlt- N-S.

H0C/K£<S BÆAJK
ro -A^ TflT

LANDSKAB 1 1986



Peter Holst har de senere år været knyttet
til Geelsgaard kostskole som landskabs¬
arkitekt. I samarbejde med skolens lege¬
pladsudvalg har han arbejdet på at place¬
re en udendørs hockeybane, som nu er
færdig. Hockey er en yndet sport også for
de elever, der er afhængige af den elektri¬
ske kørestol.

I fællesskajb fandt vi frem til at placere
en vandkunst i kostskolens atriumgård af
følgende grunde: Gårdens centrale belig¬
genhed betyder, at den er skolens hyp¬
pigst anvendte uderum. Den anvendes
både i skolens frikvarterer og som nævnt
til hockeyspil. Hertil kommer det lunere
klima i atriumgården, der har betydning
både forår og efterår.

I samarbejde med legepladsudvalget
har vi udformet en idéskitse, der inddeler
gården i to områder ved hjælp af en
vandkunst. Det ene område udgøres af
hockeybanen, det andet er et opholds-
område ved det flerstammede akacietræ.

Vandkunsten har flere funktioner, hvor
den ene er at fungere som bænk for
tilskuere for hockeyspillet. Den udgør
desuden en bante for de hårdere slag i
spillet. Den gør tillige gården større ved
at tillade flere aktiviteter på samme tid.
Det er meningen, at vandkunsten skal
yde de sansemæssigt relativt lidet stimule¬

rede kostskoleelever et stimulerende san¬

semiljø, hvor de med deres øjne og hæn¬
der direkte kan mærke de kantede og
runde flader, de ru og de glatte, og lade
vandet risle mellem fingrene. Derfor er
det vigtigt, at de kan køre helt hen til
skulpturen i kørestol. Bassiner og vand¬
løb anbringes i nå-højde.

Vandkunsten skal fremhæve elementæ¬
re værdier: Form, farve, materialer, tem¬
peratur som står i forhold til atriumgår¬
dens nuværende elementer.

Vandkunstens granitskulpturer indtræ¬
der i et samspil med granitstenene om¬
kring pergolabuernes blåregn. Disse buer
spiller videre med vandkunstens krum¬
ning som tilskuerbænk, og de anvendte
klinkers farve ligger tæt på asfaltens mør¬
kere og tagstenenes rødere farver. Disse
klinker, som tænkes at dække skulpturen,
lå på den tidligere atriumgård. De kom¬
mer således til at skabe en kontinuitet i tid

og farve.
Det lille klinkelandskab tænkes at rum¬

me ni skulpturer, hoveder, i granit. Det
drejer sig om tilhugne marksten, der med
deres rundhed står i kontrast til de firkan¬
tede klinker. Hele skulpturen forholder
sig til et granithoved, der er anbragt ud
for midterstregen i hockeybanen mod
nord.

1. Luftfoto af Geelsgård (aulagård er mærket
med nr. 7).
2.-3. Snit og plan afaulagård.
4. Rismarkerpå Philippinerne, Luzon.
5. Modelopstilling af vandkunst og bænk i
Hasleklinker, som blev anvendt til modulstri¬
ber i den gamle aulagård. Modellens højde er
kun '/3 i forhold til den endelige vandkunst.
6. Rismarker med »knolde« (granithoveder).
7. Granithoved (hjælpeånd) afBror Westman.

■ I. Air photo of Geelsgaard (the main court¬
yard is marked as no. 7).
2.-3. Section and plan of main courtyard.
4. Rice fields on the Philippines, Luzon.
5. Model of water sculpture and bench in Hasle
tiles which were used as modul stripes in the old
main courtyard. The model height is % of the
final water sculpture.
6. Rice fields with »nobs« (granite heads).
7. Granite heads (helping spirits) by Bror
Westman.
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Vandkunstens vand kommer til at risle
fra det højeste punkt forbi granitskulptu¬
rerne og ned mod et lavere liggende
bassin.

Går man rundt om vandkunsten, kan
den ses fra flere sider både fra pergola¬
gangen i atriumgården og fra den lukkede
søjlegang inde i huset. På denne rund¬
gang vil skulpturen skifte størrelse, alt
efter om den ses fra siden eller forfra.

Vandkunsten kan beskrives som et

bjerglandskab med overrislede rismar¬
ker. Granithovederne er hjælpeånder,
formidlere mellem mennesker og natur.
De udtrykker både sorgen over at være
adskilt fra naturen og deltagelsen i denne
sorg. Hele skulpturen befinder sig i for¬
hold til granithovedet (dommeren) ved
hockeybanens midterlinie. Dommeren er
både dommer for hockeyspillet (kultur)
og den fjerne »gud« for bjergene og ele¬
menterne (naturen), som kun dækkes af
et tyndt lag kulturlandskab. På denne
måde skal skulpturen både appellere til
forstand og følelse. Den kan ses på gårds¬
pladsen (sletten), når man står i skovbry¬
net (pergolaen).

Vandkunsten er et sansemiljø for både
voksne og børn, lærere og elever, men
især for de mange multihandicappede

børn. Atriumgården er nemlig et relativt
godt beskyttet miljø i forhold til skolens
øvrige udemiljø, der er vanskeligt at fær¬
des i for de mange kørestolsbrugere.

For at dokumentere muligheden for
opfyldelsen af vore intentioner, har vi
forsøgsvis opstillet en model af vores
vandkunst med de klinker, vi har tænkt at
anvende. Vi fandt skulpturens placering
rigtig, men ønsker ved hjælp af en muret
kerne, og ved at anbringe klinker på
højkant at give skulpturen et større
volumen.

1. Rismarker-vandflader.
2. Hockey-spilleflader.
3. Spil i landsbyen - socialt liv.
4. Spil på hockeybanen.
5. Alleen, skyggen - ophold.
6. Pergolaen, skyggen - ophold.
7. Den krumme siddeplads-favner.
8. Den krumme bænk - model af vandkunsten.
9. Opstalt og plan af vandkunst mål 1:100
(skitse Peter Holst).

Peter Holst er landskabsarkitekt, Bror Westmann
antropolog og billedhugger.

■ 1. Ricefields - water surfaces.
2. Hockey -playing surfaces.
3. Play in the village - social life.
4. Play on the hockey field.
5. The avenue, the shade-leisure.
6. . The pergola, the shade - leisure.
7. The curved sitting area - embracing.
8. The curved bench - model of the water
sculpture.
9. Elevation and plan of the water sculpture
scale 1:100 (sketch by Peter Hoist).
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Kolonihaveparker i
de bynære råstofgrave
Af Bent Møller Rasmussen og Hans
Jørgen Hansen

De bynære råstofgrave
I udkanten af de fleste større bysamfund
ligger helt eller delvis udtømte råstofgra¬
ve— restarealer, hvis fremtidige anven¬
delse som oftest kun er rammemæssigt
fastlagt. Samtidig er der i de tæt befolke¬
de etageboligkvarterer en påtrængende
mangel på arealer til kolonihaveformål,
som ikke kan imødekommes inden for
selve byområdet.

Det er derfor oplagt at undersøge mu¬
lighederne for at anvende de bynære rå¬
stofgrave til kolonihaveformål og illustre¬
re, hvordan en sådan efterbehandling kan
foretages. I den forbindelse er det af
afgørende betydning, at haverne betrag¬
tes som et led i byens samlede friarealud¬
bud, og at graveområdet som helhed bør
indgå som led i bestræbelserne på at
skabe gunstige vilkår for de planter og

dyr, hvis levesteder bliver stadig færre i
det omgivende landskab.

Ved at kombinere haverne med mere

naturprægede arealer opnår man en sam¬
mensat friarealtype, der kan opfylde et
dobbelt formål:

På den ene side som bypark, hvor
kolonihaverne udgør et mål for befolk¬
ningen - haverne knytter forbindelsen til
byen. Og på den anden side som natur¬
område, hvor den vilde flora og fauna kan
finde levesteder i de ekstensivt udnyttede
arealer - de knytter forbindelsen til det
åbne land.

Denne nuancering i arealanvendelsen
er i god overensstemmelse med de va¬
rierede topografiske og klimatiske forud¬
sætninger i graveområdet, og vil samlet
bidrage til en berigelse af helheden.

Hoveddisponering
Udgangspunktet for idéskitsen er et gra¬
veområde, placeret i et opdigtet landskab
i udkanten af en større by. Den nordlige
del af området er anvendt til kolonihaver,
anlagt på terrasser, mens den sydlige del
består af naturprægede arealer på et mere
kuperet terræn.

Tilkørsel til området sker fra havesi¬
den, og parkering foregår på arealerne
oven for skrænten. Arbejdskørsel kan i

begrænset omfang ske ad en servicevej,
der giver adgang til både naturarealerne
og haverne. Den er desuden forbundet
med det overordnede stisystem i kommu¬
nen og det regionale stinet.

Fælleshuset er placeret ved ankomsten
til området, dvs. i skrænten på overgan¬
gen mellem haverne og det omgivende
terræn. Det tjener på denne måde til at
markere adgangen og formidler samtidig
forbindelsen fra ankomstplads og parke¬
ring til havearealerne ved foden af
skrænten.

Fra fælleshuset fører en allé ned gen¬
nem haverne til den fælles grønning, der
er placeret på en pynt, som skyder sig ud i
søen. Her er der plads til boldspil, bål og
andre udendørs aktiviteter.

Haverne

Havearealerne er beliggende på en skrå¬
ning, der er opdelt i tre terrasser.

Den midterste er udlagt som skyggezo¬
ne, der rummer adgangsvej, bebyggelse
og opholdshaver med træer. For at lette
færdsel og bebyggelse er den anlagt som
en vandret flade.

De øverste og nederste terrasser er
udlagt som lyszoner forbeholdt grønsags-
dyrkning. De er placeret der, hvor de får
størst gavn af det reflekterede lys fra søen

12 LANDSKAB 1 - 1986



Daghaver

Daghaver

Opholdshaver
Grønning;

Opholdshaver

Overdrev

ServicevejForbindelse
til stinet4* ./

;y Blandingsskov ? Overdrev

1. Kolonihaveparken som overgangsled mel¬
lem byen og det åbne land. Luftperspektiv fra
sydvest.
2. Områdets hoveddisponering. Idéskitse.
3. Snit i anlæggets hovedakse.

■ 1. The allotment garden park as transition
link between the town and the open countryside.
Airphoto from the south west.
2. Disposition of the area. Sketch design.
3. Section through the main axis of the lay-out.

Tilkørsel

Læhegn
Fælleshus

Artiklen bygger på rapporten »Råstofind¬
vinding og kolonihaver - et forslag til
anvendelse af de bynære råstofgrave«, ud¬
givet affredningsstyrelsen.

og stejlskrænten. Samtidig skråner de let
for at øge solindfaldet og aflede koldluft¬
dannelser.

Arealerne er inddelt i storparceller,
adskilt af læplantninger, der går på tværs
af skråningen. To af storparcellerne er
udstykket som' opholdshaver, dvs. indivi¬
duelle kolonihaver, der er beregnet på
længere tids ophold, og som derfor omfat¬
ter både dyrkningsarealer og arealer til
opholds- og prydhave med mulighed for
at opføre bebyggelse til overnatning.
Hver enkelt have er således opdelt i to
afdelinger, der ligger på hver sin terrasse.

De to andre storparceller er udlagt som
daghaver. Her er hovedvægten lagt på at
tilvejebringe dyrkningsmuligheder for en
beskeden udgift. Størstedelen af parcel¬
len består af små havelodder anlagt som
sammenhængende dyrkningsflader uden
hække. I midten e-r der fællesarealer til red¬

skabsskure, frugttræer, bærbuske m.m.

Naturarealerne
Skoven er anlagt i tilknytning til en eksi¬
sterende bevoksning uden for området
som en udvidelse af denne. En egeblan-
dingsskov kan her være en ideel skovtype.
Skoven kan umiddelbart etableres på et
grovreguleret terræn ved udsåning af
agern på den nøgne råjord. En skov af
denne type vil på grund af artsrigdommen
og underskovens variation af tæthed og
lukkethed være velegnet som bynær skov.
Den har en høj brugsmæssig værdi og et
permanent udtryk. Tætheden i skovbun¬
den lukker sig om én og rummer mange
muligheder for udfoldelse, en kvalitet der
gør netop denne skovform velegnet på
mindre arealer.

De øst- og vestvendte dele af området
er udlagt som overdrev. Disse permanen¬
te græsningsområder kan være sammen¬

hængende med den omgivende arealan¬
vendelse og vil således kunne indgå i

driften for en nærliggende landbrugs¬
ejendom.

Afgræsningen kan foregå med får, ge¬
der, køer eller heste samt ungkreaturer
og kødkvæg, enten enkeltvis eller i af¬
vekslende forhold. Hver dyreart kan give
området et særligt præg og vil på forskel¬
lig måde kunne forenes med en offentlig
adgang.

Vådområdet indtager en central place¬
ring i området og er af betydning i flere
sammenhænge: som solreflektor og kli¬
maregulator, som rekreativt element og
ikke mindst som naturområde. Områdets
rekreative anvendelse kan spænde fra
sejlsport, badning, lystfiskeri mv. over
studier af dyre- og plantelivet til en mere
passiv naturiagttagelse.

De afgræssede arealer ned til vådområ¬
det vil i overgangen mellem land og vand
periodevis blive oversvømmet og tende¬
rer derfor mod engområde.
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De tekniske forudsætninger
Efterbehandlingen af råstofgrave byder
på en række specielle tekniske forudsæt¬
ninger med hensyn til klima-, terræn- og
jordbundsforhold.

Betingelserne for dyrkning er i høj grad
bestemt af solindfaldet, opvarmningen,
luftfugtigheden, vindforholdene og risi¬
koen for nattefrost og koldluftansamlin¬
ger. Disse klimafaktorer varierer hver for
sig og optræder i forskellige kombinatio¬
ner, afhængig af hvor i graveområdet man
befinder sig. Det er derfor af stor betyd¬
ning, at anvendelsen af de forskellige dele
af området tilpasses de lokale betingelser.
Men samtidig må man være opmærksom
på, at de klimatiske forhold kan forbedres
væsentligt ved hjælp af terrænregulerin¬
gen og beplantningen af arealerne.

Hertil kommer de krav, der må stilles
om en hensigtsmæssig sammenhæng mel¬
lem råstofindvindingen og efterbehand¬
lingen betragtet som en samlet proces.
Det gælder om at bevare og udnytte dyrk¬
ningslagets værdi som vækstmedium
bedst muligt. Derfor må afrømning,
eventuel deponering og udlægning ske
efter bestemte retningslinier, og etable¬
ringen af det nye dyrkningslag må ses i
nøje sammenhæng med arealernes frem¬
tidige anvendelse. Desuden bør efterbe¬
handlingen så vidt muligt koordineres
med indvindingen og foregå sideløbende
hermed, således at der kan opnås en
rationel udnyttelse af maskiner og ar¬
bejdskraft.

I det følgende er beskrevet, hvordan
nogle af disse forudsætninger har indvir¬
ket på udformningen af idéskitsen.

Sol og skygge
I idéskitsen er havearealerne givet den
højeste prioritering med hensyn til belig¬
genhed, dvs. at de er placeret i den del af
graveområdet, der har det største direkte
solindfald. Andre arealtyper af mere eks¬
tensiv karakter - skov, overdrev, eng og

krat - er placeret på steder, hvor dyrk¬
ningsbetingelserne er mindre ideelle. For
disse arealtyper spiller solindfaldet ikke
så afgørende en rolle, dels fordi der her
kan anvendes mere skyggetålende plante¬
arter, dels fordi de ikke primært er base¬
ret på at skulle anvendes til produktive
formål.

Områder med lav vegetation - over¬
drev, eng og krat - ligger mod øst og vest
for at sikre haverne det optimale solind¬
fald ved lave solhøjder.

De højere vegetationstyper - skov og
lund - er holdt i den sydlige del af områ¬
det, hvor de vil øve mindst mulig indfly¬
delse på haverne.

Samtidig er der holdt en vis afstand til
vådområdet for at undgå overskygning.
Herved opnås den bedste opvarmning af
vandfladen og de bedste livsbetingelser
for padder og vandfugle. Dette forhold er
af særlig betydning for små vådområder.

Det store læhegn på kanten af grave¬
området skal foretage en let reduktion af
vinden ved skrænterne uden at skabe
turbulenser, der ville kunne blive ret kraf¬
tige i den skala og med de vindhastighe¬
der, der her kan blive tale om. Det skal
samtidig kunne modstå store vindstyrker.

Ditfus refleksion

Udnyttelse af refleksion
I tilgift til den direkte solstråling er der
draget nytte af det reflekterede sollys fra
vandrette og skrå flader.

Vådområdet i bunden af graven funge¬
rer som spejlende flade. For at opnå den
bedste udnyttelse af effekten er vandspej¬
let trukket så tæt ind på havearealerne
som muligt, samtidig med at terrænfor¬
hold og beplantning tillader maksimalt
solindfald fra sydøst og sydvest, hvor
solen fortrinsvis står lavt på himlen.

Overgangen mellem havearealerne og
det omgivende terræn er udformet som en
ubevokset stejlskrænt, der udnyttes til
diffus refleksion på den foranliggende
dyrkningsflade. Udbyttet af denne reflek¬
sion vil være størst i begyndelsen, hvor
haverne skal etableres. Efterhånden som

skrænten indtager en stabil hældning og
vokser til, vil effekten mindskes noget.

Regulering af vindforhold
Graveområdets specielle topografi stiller
særlige betingelser for reguleringen af
vindforholdene. Idéskitsen illustrerer an¬

vendelsen af læhegn i tre "forskellige ska-
lamæssige sammenhænge med forskellige
funktioner:

Derfor skal det være et enkeltrækket

hegn med stor hulprocent, suppleret med
et tæt bundlæ. Skalamæssigt korrespon¬
derer hegnet med skoven på den modsat¬
te side af graveområdet og de omgivende
landskabselementer. Det danner tillige
ramme om det næste trin på skalaen.

Hegnene i overgangszonerne mellem
storparcellerne skal tage sig af vindreduk¬
tion i mindre skala. Det kan være vinde
fra det omgivende terræn, der allerede er
reduceret ved passage af graveområdet,
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eller det kan være mere lokale luftstrøm¬
me. Man kender fra råstofgrave og andre
markante topografiske situationer det fæ¬
nomen, at der kan opstå lukkede, cirkel¬
formede vinde styret af skrænterne. Heg¬
nene mellem storparcellerne skal give læ
for disse vinde og skabe gode betingelser
for dyrkning og udeophold i haverne.
Derfor skal det være flerrækkede hegn
anlagt som hegnssystem, der giver det
jævneste læ på havearealerne. Hulpro¬
centen skal være middel, hvilket i denne
sammenhæng giver det optimale kompro¬
mis mellem vindreduktion og turbulens.
Skalamæssigt svarer hegnene til storpar¬
cellerne og markerer haverne i forhold til
andre arealtyper i området.

De lave hække omkring dyrkningsare¬
alerne udgør det sidste trin i systemet af
hegn. De tager sig primært af at lede de
langsomme koldluftstrømme, der opstår
umiddelbart over terrænet. De skal der¬
for være lave og hårdføre over for kulde,
og desuden skal de være tætte - turbulen¬
ser i denne størrelsesorden og med de små
vindhastigheder, der er gældende i denne
højde, er uden praktisk betydning. Skala¬
mæssigt svarer disse hegn til den enkelte
havelod-planens mindste arealenhed.

Terrænregulering
Ved enhver efterbehandling er spørgsmå¬
let om jordbalance inden for graveområ¬
det en vigtig faktor i reguleringsarbejdet.

Ved tilrettelæggelse af jordflytningen må
projektet udformes således, at et begræn¬
set område kan modtage større eller min¬
dre jordmængder i forhold til det projek¬
terede niveau. Dersom sådanne »stødpu¬
der« ikke indarbejdes i projektet, vil det
kunne medføre en fordyrelse af arbejdet.

Havearealerne i idéskitsen stiller krav
om præcision ved terrænregulering og
udlæg af overjord. Til gengæld er der
rigelig stødpudekapacitet i naturarealer¬
ne, hvor terrænet i vid udstrækning kan
tilpasses de jordmængder, der er til rådig¬
hed, når havearealerne er reguleret.

Sødannelser
Hvor indvindingen er foregået under
grundvandsspejlet p.g.a. væsentlige rå¬
stofforekomster af større omfang, vil det
ofte medføre en sødannelse.

Et nøje kendskab til normalvandstan¬
den og udsvingene igennem året - med
maksimum i det tidlige forår og minimum
ved sensommertide - er nødvendige for¬
udsætninger for at kunne opnå et godt
resultat. Søens omgivelser må udformes
således, at den varierende vandstand ikke
volder skade.

I idéskitsen er haverne hævet et par
meter over søbredden, så dyrkningsarea¬
lerne er i sikkerhed for oversvømmelse.
På sydsiden af søen er situationen om¬
vendt udnyttet til at skabe særlige natur¬
typer som ellesump og engarealer, hvor
periodevise oversvømmelser er en del af
de naturlige vækstbetingelser.

Differentiering af dyrkningslaget
De fremtidige jordbundsforhold vil som

regel være fastlagt i efterbehandlingspla-
nen med udgangspunkt i det oprindelige
dyrkningslags tykkelse og struktur. Det
vil efter indvindingen principielt være
muligt at gendanne de fysiske egenskaber
ved det tidligere dyrkningslag.

Et jævnt og ensartet dyrkningslag for¬
delt over hele graveområdet vil i et vist

omfang kunne tilgodese de forskellige
anvendelsesformål: havebrug, rekreativ
anvendelse og naturformål. Det vil imid¬
lertid ikke kunne imødekomme de mere

specielle krav til jordbunden, som stilles
af de enkelte bevoksninger, og det vil
derfor heller ikke indebære en optimal
udnyttelse af jordressourcerne.

Man vil derfor med fordel kunne opstil¬
le forskellige standarder for jordbunds¬
forhold, som i den konkrete situation kan
tilpasses de givne jordressourcer i forhold
til de specielle krav, som de forskellige
bevoksningstyper stiller. Der kan således
blive tale om en skala med en stor spænd¬
vidde, hvor dyrkningslagets sammensæt¬
ning til eksempel kan variere på følgende
måde:

Det højeste niveau består af et dyrk¬
ningslag på 90 cm eller mere og et muldlag
på mindst 20 cm med store tilgængelige
vandressourcer. Det vil kunne udgøre det
ideelle vækstmedium for selv meget kræ¬
vende frilandsgrønsager. I idéskitsen er
dette niveau kun opretholdt på haveare¬
alerne.

På mellemniveauet består,overjorden
enten af muldjord eller undergrundsjord
med en dybde på ca. 30 cm. Der kan her
være tale om en kombineret anvendelse
til såvel rekreation som naturformål, hvor
jordens opgave vil være at tjene som
vækstmedium for græs, buske og træer.
Hvor der må påregnes en intensiv anven¬
delse af græsarealerne til rekreation, vil
den fornødne slidstyrke dog bedst opnås
med et muldlag. I idéskitsen anvendes
dette niveau primært på eng- og over-
drevsarealerne.

Det laveste niveau kunne blot bestå af
en grovregulering af den næringsfattige
og mineralholdige råjord til den ønskede
terrænform som vækstgrundlag for mere
naturprægede friarealtyper. Denne efter¬
behandling er anvendt på skovarealerne
og i søområdet.
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4. Planteforsøg i Hedeland. Udsnit af det så¬
kaldte »grusgravarboret«, hvor der afprøves
skovtræer og buske (Projekt 2, registrering 1,
okotber 1983, Jørgen Vesterholts Tegnestue).
5. Planteforsøg i Hedeland. Vinplanter på syd¬
vendt, terrasseret skråning (Vinplantning i Tu¬
ne Nord - Hedeland, Edith og Ole Nørgårds
Tegnestue).
6. Landskabet som genstand for kunstnerisk
bearbejdning. Spiral Jetty af Robert Smithson
(Foto: Gianfranco Gorgoni).
7. Grusgrav ved Kirial, Grenå.
8. Haverne ved slottet Villandry i Loire,
Frankrig.

■ 1. Planting experiment at Hedeland. Part of
the so-called »gravel pit arboretum« where tests
are carried out with forest trees and bushes
(project 2, registration 1, October 1983, Jørgen
Vesterholt's Drawing Office).
2. Planting experiment at Hedeland. Vines on
south-facing, terraced slope (vine planting at
Tune North - Hedeland, Edith and Ole Nør¬
gård's Drawing Office).
3. The landscape as an object for artistic treat¬
ment. Spiral Jetty by Robert Smithson (photo:
Gianfranco Gorgoni).
4. Gravelpit at Kirial, Grenå.
5. The Gardens at the castle of Villandry in
Loire, France.

Prægningen af landskabet
Råstofindvinding er et indgreb i land¬
skabet, der helt klart indebærer en risiko
for, at der opstår konflikter af miljømæs¬
sig art og i forhold til andre arealinteres¬
ser. Men samtidig byder den også på
enestående muligheder for at skabe nye
kvaliteter gennem en bevidst prægning af
landskabet. En mere dynamisk naturop¬
fattelse, der retter sig mod ændringer i
landskabets indretning og udformning,
må supplere den traditionelle opfattelse
af naturen for at opnå en bredde i natur¬
forvaltningen, der modsvarer nutidens
tekniske og økonomiske virkelighed.

I stedet for at betragte råstofgravnin¬
gen som en midlertidig foreteelse, hvis
spor så vidt muligt skal slettes, kunne man
se på den som en lokal »nulstilling« af
landskabet og tage op til vurdering, hvad
der ville være den bedst mulige udnyttelse
af den nye situation. Det er jo ikke givet,
at den tidligere anvendelse af arealet var
den eneste rigtige lige netop på det sted,
og desuden er de topografiske, jord-
bundstekniske og klimatiske forudsæt¬
ninger ændret under indvindingen. Situa¬

tionen indbyder til at gå nye veje og
eksperimentere med landskabsformer,
naturtyper og plantemateriale.

Indvindingsområderne kunne således
udnyttes som nicher i produktionslands-
kabet, hvor man kan afprøve ideer og
gøre erfaringer, og således levere et be¬
tydningsfuldt bidrag til en diskussion af,
hvordan landskabet skal forvaltes.

Eksperimenterne
Råstofindvinding og efterbehandling af
graveområderne i forbindelse hermed vil
være en enestående chance for at gen¬
nemføre eksperimenter, fordi det netop
her er muligt at begynde på en frisk med
hensyn til indretning og udformning af
landskabet. Eksperimenterne kunne tje¬
ne til at belyse såvel de teknisk/funktio¬
nelle som de kunstnerisk/æstetiske aspek¬
ter af landskabets anvendelse.

F.eks. kunne forsøg med plantemateri¬
ale bidrag med en øget viden om vækstbe¬
tingelser med hensyn til jordbund og kli¬
maforhold, om mulighederne for at for¬
bedre dyrkningslaget gennem forskellige
kulturtekniske foranstaltninger og om an¬

vendelse af nyudviklede eller importere¬
de plantearter.

Andre forsøg kunne belyse de æsteti¬
ske aspekter ved forskellig plantearters
anvendelse og pleje. Traditionelle opfat¬
telser af, hvad der er pryd- og nytteplan¬
ter kunne tages op til revision - et for¬
hold, der kunne mane til eftertanke, når
man iagttager den måde, landskabet for¬
valtes på i dag, gennem en opdeling i
adskilte funktioner: produktion for sig -

rekreation for sig, landbrug her - natur¬
områder der, osv.

Eller man kunne forestille sig de tømte
graveområder anvendt til eksperimenter
med terræn og landskabsformer som fri
kunst, uafhængig af funktionelle bestem¬
melser.

Eksperimenternes betydning afhænger
i høj grad af, at kendskabet til dem udbre¬
des, ved at de gøres offentligt tilgængeli¬
ge, f.eks. gennem en kombination med
rekreative funktioner. Hermed vil de tilli¬
ge udgøre et mål, der kan tilskynde til en
øget anvendelse af området, fordi de bi¬
drager med noget, der ligger ud over
naturoplevelsen i almindelighed.
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En differentieret efterbehandling
Det er vigtigt at holde fast i det forhold, at
de rekreative og økologiske delinteresser
i høj grad kan kombineres og understøtte
hinanden i forbindelse med efterbehand¬

lingen. Der kan endog blive tale om et
samspil med produktive arealanvendel¬
ser, omend i en noget anden udformning
end vi kender dem fra det industrialisere¬
de landbrug.

Idéskitsen er,et forsøg på at illustrere
dette samspil med en stor spændvidde af
arealanvendelser og udtryk. Fra det
»selvgroede« til det stramt formede og
intensivt dyrkede. Eksemplet viser såle¬
des en række variationer over den naturli¬

ge succession, i forhold til en produktiv og
rekreativ anvendelse.

Andre temaer kunne tages op til be¬
handling. Variationerne kunne være stør¬
re eller mindre, de behøver ikke nødven¬
digvis alle at være repræsenteret inden for
hvert enkelt graveområde.

En samlet planlægning for efterbe¬
handlingen af råstofgrave, i en kommune
eller inden for en bys opland, kunne
muliggøre en differentieret anvendelse,

således at graveområderne med deres for¬
skellige funktion og fremtrædelsesform
kunne bidrage til at give indhold og land¬
skabelig identitet til omgivelserne.

Man kunne som et yderpunkt forestille
sig graveområder, der bare blev forladt.
Uden efterbehandling. Uden formål.
Kun de nøgne skrænter og det udtjente
maskineri. I en omverden hvor både tiden

og rummet i stigende grad bliver funk¬
tionsopdelt og entydigt bestemt, vokser
behovet for steder og øjeblikke, hvortil
rationaliteten ikke får adgang. Det funk-
tionstomme udfordrer fantasien ved at

afkræve den forbipasserende et indhold.
Som et andet yderpunkt kunne man

forestille sig et anlæg, hvor hele festen og
overskudet bliver fyret af, f.eks. som i
tidligere tiders store haveanlæg. De blev
anlagt som manifestationer af magt, og
som afspejlinger af den pågældende epo¬
kes opfattelse af mennesket i forhold til
en kosmisk verdensorden - »Gud« eller
»Naturen«. Som sådan udgør de en væl¬
dig udfordring til nutiden om at afklare sit
forhold til naturen som eksistensgrundlag
og formulere det lige så magtfuldt.

Muligheden for at realisere en efterbe-
handlingspolitik af det omfang og med
den karakter forudsætter et tæt samarbej¬
de imellem amtet og de enkelte kommu¬
ner. Det kan her være påkrævet med et
mere formaliseret samarbejde, af hensyn
til koordinering og styring af de planlæg¬
ningsmæssige opgaver. Som model for et
sådant samarbejde kan den organisa¬
tionsmåde, som er etableret i Hedeland, i
form af et interessentskab, m|ske tjene til
inspiration.

Oprettelsen af en relativt selvstændig
organisation kunne blive den administra¬
tive ramme for de eksperimenter og for¬
søg, der skulle gennemføres, med henblik
på at få kontinuitet i arbejdet over en
længere årrække. Etableringen af et så¬
dant tværfagligt samarbejde, imellem for¬
skellige specialister og interessegrupper
omkring en række fælles opgaver, kunne
medføre et nyt syn på de forskellige mu¬
ligheder for indretning og udformning af
fremtidens landskab.

Bent Møller Rasmussen og Hans Jørgen Hansen,
arkitekter maa.
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Bogomtale, noter

Der er andre værdier i verden

enddeøkonomiske
Hannelore Hafner und Egon Bohmer:
Glasarchitektur. Rudolf Muller Verlag.
Koln. 1985.144 s. ill. Pris ca. 400,-kr.

Der Gruppe LOG ID: Griine Archen.
In Harmonie mit Planzen leben. Rudolf
Muller Verlag. Koln. 1985. 128 s. ill. Pris
ca. 190,-kr.

I de sidste år har der vist sig en stigende
interesse for forskellige energibesparende
foranstaltninger inden for boligområdet. I
konsekvens af denne interesse har der så¬
ledes flydt en sand strøm af litteratur for¬
trinsvis i form af artikler og artikelsamlin¬
ger, hvoraf en stor del har handlet om
passiv solvarme. Det, der kendetegner
denne litteratur, er imidlertid, at dens
primære formål er af økonomisk art og
ikke af æstetisk eller oplevelsesmæssig
art.

boligen. Derudover får man en positiv
sideeffekt i form af passiv udnyttelse af
solenergi.

I bogen beskrives de nødvendige plan¬
mæssige overvejelser, der bør tages med
hensyn til glashusets placering i forhold til
verdenshjørnerne, placering i forhold til
hovedhuset, konstruktionsmåder og ma¬
terialer, skygning og udluftning under
stærk solindstråling, varmeisolering m.m.

Den anden bog, Den grønne Ark, tager
helt udgangspunkt i planternes verden.
Den skildrer indgående en gruppe men¬
neskers erfaringer med gennem fire år at
have boet og arbejdet i en kunstig skabt
subtropisk jungle i et tidligere erhvervs-
væksthus. Gruppen er tværfagligt sam¬
mensat af en overgartner, en psykolog, en
indretningsarkitekt, en arkitekt og en læ¬
ge, og gruppen kalder sig LOG ID.

Omend bogen debatterer menneskers
samliv med planter på et højt fagligt ni¬
veau, er den gribende læsning som en
kriminalroman, især afsnittet med dag¬

bogsoptegnelserne, der fortæller om
gruppens start og dens begyndervanske¬
ligheder med at tilpasse sig livet i en grøn
oase.

Alle gruppers erfaringer med plante¬
valg, beplantning, klima, plantesygdom¬
me, gødning og vanding er veldokumen¬
teret og systematisk beskrevet. Men bo¬
gen rækker længere endnu med sine hver-
dagsskildringer, det menneskelige velbe¬
findende og den daglige rytme mellem
planter og mennesker.

Nu kunne man vel tro, at bogen var ude
i et næsten religiøst »frelst« ærinde med
mennesket tilbage til junglen som motiv,
men det er der på ingen måde tale om.
Den angiver tværtimod en stribe af real¬
istiske løsninger, der knytter sig til mere
traditionelle boligformer. Det, der gør
bogen bemærkelsesværdig og anbefalel¬
sesværdig er, at den nøgternt og engageret
fortæller om den forøgelse af livskvalitet,
der kan blive ved menneskers samliv med

planter. Finn Clemen Mortensen.

I Tyskland har man i en lang årrække
beskæftiget sig med passiv solvarme, og
man har gennem indgående studier og
eksperimenter i teori og praksis udviklet
mangfoldige nuancerede arkitektoniske
udtryk, hvoraf nogle med danske øjne
nok opleves som mere særprægede end
smukke. Fra tysk side har man dog også
beskæftiget sig med begrebet passiv sol¬
varme en'anden vej rundt. Den anskuer
glashusæstetikken og planteoplevelsen
som det primære og betragter varmebe¬
sparelsen som en sideeffekt, der er værd
at tage med - som et godt argument.
Således med de to bøger, der skal omtales
her:

Den ene hedder: »Glasarkitektur« med
undertitlen »Glashuse og glashustilbyg¬
ninger som boligform«. Den skildrer på
144 sider og med 605 billeder og konstruk¬
tionstegninger det bedste af nutidig tysk
glashusarkitektur, lige fra rene glaskon¬
struktioner over forskellige former for
glastilbygninger til gennemgribende reno¬
veringsprojekter af betonhøjhuse. I den¬
ne bog er glasarkitekturens æstetik det
essentielle, og det er overbevisende flot
skildret på smukt papir med fine fotogra¬
fiske gengivelser.

Den popularitet glashusbyggeri nyder,
skal først og fremmest søges i sammen¬
hæng med dets attraktionsværdi som bo¬
ligudvidelse. Planter, lys og den optiske
opløsning af grænserne mellem inde- og
uderum skaber en rumoplevelse, der ind¬
drager naturen og årstidernes skiften i

Den grønne ark.
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Den teknologiske planlægger?
Julius Gy. Fabos: Land-Use Planning,
from global to local challenge. Chapman
Hall. New York, London, 1985. 220 s. III.
Pris ca. 265 kr.
Med udgangspunkt i de mange planlæg¬
ningsmæssige fejltagelser i 60-erne og 70-
erne, ikke mindst på byvækst- og miljø¬
området, finder Julius Fabos det nødven¬
digt at redefinere begrebet planlægning
på alle niveauer.

I bogens første del redegøres for plan¬
lægningens stade i USA i dag. Fabos
beskriver hovedindholdet inden for de
enkelte planlægningssektorer spændende
fra befolkningsfordelingsplaner til natur-
beskyttelsesplaner. Herefter analyseres
planlægningsværktøjet - videnskab og
teknologi - ligesom betydningen af æn¬
dringer i de samfundsmæssige værdinor¬
mer afdækkes. På baggrund heraf konklu¬
derer forfatteren, at planlægningen fun¬
gerer alt for hierarkisk. Formålet med
planlægning har hidtil hovedsagelig bestå¬
et i at begrænse den enkeltes udfoldelses¬
muligheder gennem udpegning af områ¬
der til enkeltfunktioner og bindinger i
form af retningslinier. Planlæggeren har
fungeret som problemløser, ofte på et ret
spinkelt grundlag, og derfor er udviklin¬
gen gået så skævt.

De videnskabelige undersøgelser, me¬
ner forfatteren, har givet os megen ny,
betydningsfuld viden, men der mangler
stadig undersøgelser af mange vigtige pro¬
blemer.

Fabos tillægger især den teknologiske
udvikling stor betydning. Han mener, at
teknologien allerede har vist sin styrke i
den succes, vand- og trafikplanlægningen
har haft, fordi man dér har kunnet udar¬
bejde prognoser og belyse konsekvenser
af alternative beslutninger.

For at begrunde behovet for at ændre
planlægningen og planlæggerens rolle be¬
skriver Fabos, hvor forarmet kulturland¬
skabet efterhånden er blevet, ligesom han
skildrer, hvorledes lokale beslutninger
kan få konsekvenser for det globale miljø.

I bogens anden del analyseres planlæg¬
gerens rolle i privat og offentligt regi og på
forskellige planlægningsniveauer. Der
gennemgås konkrete eksempler på planer
i USA fra metropole byvækstområder til
lokale designprægede opgaver. Konklu¬
sionen er, at afsmitningen fra det regiona¬
le niveau til det lokale er alt for ringe.
Planlægningen foregår endog ofte i bag¬
vendt rækkefølge startende med designfa¬
sen fremfor analysefasen.

Fabos' indledende analyser er jeg langt
hen enig med ham i. Dog er problemerne i
et lille, homogent, totalplanlagt land som

Danmark, hvor offentlighed i planlægnin¬
gen er en gammel nyhed, nok ikke så
udtalte. Ganske vist er vores planlægning
også hierarkisk og sektoropdelt, men af¬
vejningerne sker på regionalt niveau, og
de retningslinier, der udstikkes, følges
nogenlunde i kommuneplanerne.

Fabos' bud på fremtidens planlægger
er, at han skal være en katalysator- en der
kan belyse konsekvenserne af samfundets
valg, og komme med nye visioner. Plan¬
lægning er holdarbejde på grund af kom¬
pleksiteten, og planerne bør i fremtiden
være helhedsorienterede på alle niveauer
fremfor sektoropdelte.

Computerteknologien skal være vores
nye værktøj. Ved daglige overflyvninger
og fotooptagelser med højfølsomme film
kan NASA allerede med 18 dages mel¬
lemrum, afdække ændringer inden for
arealer på 30x30 m på hele jorden. Hvis
disse informationer kunne adskilles tema¬

tisk, ville vi være nået langt, mener Fabos.
Computerne kan også hjælpe os til hur¬

tigt og effektivt at afdække konsekvenser
af alternative planer, ligesom hele planlæg¬
ningen kan decentraliseres, når først op¬
lysningerne er kommet ind. Kort og plan¬
lægningsrapporter vil ikke mere være
nødvendige. Dette sidste finder jeg nok
kan være temmelig farligt. Resultatet kan
mere vel blive, at vi fjerner os endnu mere
fra virkeligheden, når mennesker og na¬
tur reduceres til uforståelige talkoder,
som kun specialister kan tyde. Overblik¬
ket kan nemt mistes, og fremmedgørelsen
kan blive total.

Bogens systemfiksering falder helt i
tråd med de erfaringer, jeg har fra studier
af rekreativ planlægning i USA. Fra at tro
at planlægningen kunne redde os, kom
man til at tro, at videnskaben kunne. Det
sidste nye er nu, ifølge Fabos at teknologi¬
en skal klare problemer, Som et eksempel
på, hvordan det foregår, kan jeg nævne,
at National Forest Service i USA, ved
hjælp af computere beregner, hvordan de
bedst kan gennemføre renafdrifter, uden
at det kan ses fra vejene. Derved undgår
de nemlig protester fra befolkningen.
Globale hensyn eller lokal medbestem¬
melse er der altså ikke tale om.

Teknologiudviklingen vil selvfølgelig
også få betydning for såvel administration
som planlægning i Danmark, men jeg
mener, man nøje bør vurdere konsekven¬
serne af, hvordan den kan misbruges, før
indkodning i større stil igangsættes.

Til sidst vil jeg lige bemærke, at jeg i
bogen savner en redegørelse for planlæg¬
gernes reelle muligheder i forhold til den
politiske virkelighed. I bogen fremstilles
det næsten som om, planlæggerne alene

har magten til at skrue den fysiske virke¬
lighed sammen efter deres hoved, men
sådan er det jo ikke, hverken i USA eller i
Danmark. Jette Hansen-Møller

Forskning inden for den grønne sektor
1 bestræbelserne på at få iværksat forsk¬
nings- og formidlingsaktiviteter inden for
området planlægning, anlæg og drift af
friarealer, er der nedsat et tværfagligt
forskningsudvalg med repræsentanter fra
Stads- og Kommunegartnerforeningen,
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter, Landbohøjskolens institut for Have
og Landskab, Kunstakademiets Arkitekt¬
skole og Landsforeningen Danske An¬
lægsgartnermestre .

Forskningsudvalget er kommet i stand i
erkendelse af, at der i dag inden for
omtalte område ikke i øjeblikket foregår
nogen målrettet forskning med optimale
faglige resultater og rationel udnyttelse af
de ressourcer, som området forvalter.

Ligeledes savnes der et organiseret in¬
formationssystem, som kan formidle ny¬
erhvervet viden samt rådgive de mange
grupper, der arbejder inden for området.

Forskningsudvalget, som blev startet
december 1985, vil i første omgang prøve
at fastlægge forskningsbehovet samt kom¬
me med et udspil til, hvorledes forsk¬
nings- og informationsvirksomheden kan
organiseres.

I overvejelserne indgår opfattelsen af et
selvejende institut for planlægning, anlæg
og drift af friarealer, tilknyttet Akademiet
for de Teniske Videnskaber, ATV. En
sådan model hentes fra skovteknisk insti¬

tut, som er et selvejende almennyttigt
institut, der efter ansøgning modtager of¬
fentlige tilskud til forskning, udvikling og
videnvedligeholdelse.

Forud for fastlæggelsen af de organisa¬
toriske forhold for et nyt institut ligger
arbejdet med at klarlægge formål, opga¬
ver, målgrupper og økonomiske forhold.
Dette arbejde tager udgangspunkt i ho¬
vedområderne anlægsteknik og friareal¬
forvaltning og har som primære målgrup¬
pe kommunale parkforvaltninger, bolig¬
selskaber, kirkegårdsforvaltninger og an¬
lægsgartnererhvervet .

Resultatet af et sådant arbejde vil dog
også komme andre offentlige myndighe¬
der, privathavebruget og ikke mindst ud¬
dannelsesinstitutionerne til gode.

Forskningsudvalget vil, når det indle¬
dende arbejde er afsluttet, afholde et
seminar om emnet, hvor udvalgets arbej¬
de præsenteres.

Det faglige samarbejde inden for det
grønne område er med dette initiativ en¬
delig igang. Michael H. Nielsen
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Boardale, Cumbria.

Landskabsfotografier af Fay Godwin

For tiden kan en mindre udstilling af
landskabsfotografier ses i Danmark, først
på Kunstindustrimuseet i København,
derefter på Randers Kunstmuseum og
sluttelig i Brandts Klædefabrik i Odense.
Udstillingen viser arbejder af den engel¬
ske fotograf Fay Godwin.

Fay Godwin (f. 1931) voksede op i flere
lande, heriblandt Danmark, og bosatte
sig først som voksen i England. Hun kom
først sent igang som fotograf, og er som
sådan selvlært. Siden 1982 har Fay God¬
win arbejdet for The National Trust i
England med at fotografere historiske
bygninger og mindesmærker. Hendes fo¬
tografier har tidligere (1980) været vist i
Århus, og er i Danmark bl.a. erhvervet af
Det kgl. Bibliotek-

I de sidste ti år har hun været utrolig
aktiv som landskabsfotograf og efterhån¬
den fået ry som en af vor tids betydeligste
fotografer. Alligevel er det kun en be¬
grænset del af landskaberne i Storbritan¬
nien, hun har nået at portrættere, idet det
er som vandrer, en slags vejfarende i
gammeldags forstand, at hun opsøger og
oplever landskaberne. Alene dette sætter
vel grænser for, hvor geografisk vidtspæn¬
dende hun kan blive.
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Large white cloud near Bilsington, Kent.

Hendes fotografier er blevet kendt af
mange gennem en lang række publikatio¬
ner, hvor hun i samarbejde med gode
forfattere har beskrevet særlige egne, ofte
områder i lighed med »den jyske hærvej«.
Det er bøger som: The Oldest Road - An
Exploration of the Ridgeway (1975), The
Drover's Roads of Wales (1977), Romney
Marsch and the Royal Military Canal
(1980), The Whisky Roads of Scotland
(1983), The Saxon Shoreway (1983).

Senest har Fay Godwin udsendt bogen:
Land. Så hvis man ikke når at besøge foto¬
udstillingen »Landskaber«, kan mange af
disse arbejder ses smukt reproduceret i
bogen »Land«, der indeholder 124 foto¬
grafier. En del af fotografierne med moti¬
ver fra afsidesliggende egne hører serievis
sammen og er udvalgt fra førstnævnte
bøger. 37 fotografier vises for første gang,
det er optagelser udført efter en tildeling
af Arts Council Award.

Udover en første følelsesmæssig beta¬
gelse giver bogen rig mulighed for fordy¬
belse og fortolkning, idet den kendte for¬
fatter John Fowles indleder med en essay,
og Ian Jeffrey giver en grundig introduk¬
tion.

Jeg kan ikke lade være at nævne, at
John Fowles, skønt han berømmer foto¬
grafierne for deres ordløse veltalenhed,
indleder med at bekende, at han har
blandede følelser over for landskabsfoto-
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The Italian Garden, Glamis.

grafering. Det han søger i landskabet er
en ubestemt flydende oplevelse, der van¬
skeligt kan gengives via fotografi. Han
finder ofte landskabsfotografier for fastlå¬
ste og fikserede.

Ikke desto mindre er han fængslet af
Fay Godwins arbejder, han angiver deres
enkelthed, udsøgthed, uudgrundelighed
som nogle årsager.

Ian Jeffrey påpeger i sin introduktion,
at'et af de fine træk ved Fay Godwins
fotografier er, at hun næsten udelukkende

22

arbejder med almindelige elementer som
jord, sten, horisonter, skyformationer.
Fra i starten at være led i en slags land-
skabsregistrering, har fotograferingen ud¬
viklet sig i retning af portrætkunst. Bille¬
derne giver en poetisk dokumentation af
det engelske landskab.

Fay Godwin siger selv om sit arbejde, at
det er vigtigt for hende, at motivet er let
genkendeligt og præsenteres afklaret, fo¬
tografierne skal tydeliggøre stedets signi¬
fikante træk..

Samtidig søger hun også at trække ste¬
dets særlige udstråling frem.

Også den preference, der i England
siden 70'erne har været for landskabsbe-
skrivelser af det kulturpåvirkede land¬
skab (jvf. f.eks. W. G. Hoskins: The
Making of The English Landscape), sætter
sit præg på motiverne. I mange fotografier
sammenstilles det menneskepåvirkede
landskab med uopdyrkede arealer, eller
menneskets virke gennem tiderne ses som
tegn eller spor i landskabet.
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Richborough Castle, Kent.

Ligeledes sættes forskellige tider op
imod hinanden i samme motiv. Sammen¬

stillingen af nutid og fortid, det dyrkede
contra det udyrkede kan være pointeret
med forskelle i skarphed af forgrund og
baggrund eller understreget af belys¬
ningen.

I mange af fotografierne er fortiden
trukket frem med en undertone af adva¬
rende melankoli. En melankoli over,
hvad der er gået tabt i »Agrobusiness'«
fremfærd, og advarsler om, at det kan

blive endnu værre. Andre billeder giver,
til trods for, at de virker tidløse og monu¬
mentale, ironiske pointer.

Landskabsarkitekter bliver måske ikke
bedre amatørfotografer, endsige fotogra¬
fer af at nyde og studere Fay Godwins
billeder. Men man kan dog håbe, at foto¬
grafierne udover at give et kunstnerisk
løft vil skærpe vore øjne yderligere for de
oplevelser, landskaber kan give både på
papir og i virkeligheden.

Annemarie Lund

Landskaber. Udstilling af fotografen Fay
Godwin. Arrangeret i samarbejde med
The British Council. Vises på: Kunstindu¬
strimuseet i København 23. januar-23.
februar 1986. Randers Kunstmuseum
marts 1986, Brandts klædefabrik i Odense
5.-27. april 1986.

Fay Godwin: Land. With an essay by John
Fowles and with an introduction by Ian
Jeffrey. Heinemann Publishers. London.
1985.155 s. Pris ca. 220 kr.

LANDSKAB 1 1986 23



Summary

Wind Harps at Hanstholm, p. 1
By Bror Westman
A wind harp is a string instrument where
the wind makes the strings oscilate. The
strings are stretched out along a sound
board, which can be a box or only a plank.
In the trade, an instrument like this is
called a cither instrument and is, therefo¬
re, not a harp. A wind harp is hung or
placed outdoors so that the wind can blow
across the strings.

Some wind harps can, like other string
instruments, be very sculptural in form.
The project discussed here, deals with
both the tone and sculptural aspects. The
history of wind harps is probably as old as
human observation of the effects of wind.
Wind harp experiments began in Europe
in the renaissance. They were called aeo-
lic harps, after the Greek god of wind.

The wind harps were built in connec¬
tion with the North Atlantic Festival in
support of a north atlantic culture center
in Hanstholm. They were specially con¬
structed to be erected on the edge of the
thirty meter high Hanstholmknude, op¬
posite the industrial harbour where the
Hanstholm Art Center is located.

Nature is given a voice through the
wind harps at Hanstholm. They become
cultural antennae which pass on one of
nature's secrets to us - the wind.

Seminar in Rotterdam, p. 4
By Ib Asger Olsen
The department of Landscape Architec¬
ture from The School of Architecture in
Copenhagen have participated in a semi¬
nar in Holland, together with 4 other
European schools of landscape architec¬
ture - The Technical University of Berlin,
The University of Edinburgh, The Uni¬
versity of Trieste and Venice and The
Agricultural University of Wageningen.

The seminar was arranged by The
Town Planning Department, Rotterdam
Municipality and the school at Wagenin¬
gen with the objective of working out idea
proposals for a park - Hoboken in Rotter¬
dam - and to carry out general discussions
on principles of park design.

Hoboken, the designated area is the
remains of a summer residence immedia¬
tely behind the large sea dike which pro¬
tects the town from flooding. The site has
been the object of much debate.

An important part of the problem is the
role of the area in the open space system.
Since the war, the town planners have
operated with a green wedge from the

harbour towards the central railway sta¬
tion, in accordance with functionalistic
ideas on green wedges in towns. The
seminar concluded that this continuous
green zone was the wrong objective to
work for in this particular area. Instead,
one ought to regard the different, well
defined, parts of the wedge as indepen¬
dent parks, each with its own identity.

Two quite different approaches to park
design were identified in discussions on
the different proposals. One using the
existing conditions as a basis for design
attempts to evaluate the limitations and
possibilities of the site in relation to needs
and problems. The resulting new form is
then integrated into the existing frame¬
work. The other approach, which is clear¬
ly illustrated by Tschumi in the La Villette
competition in Paris, attempts to cover
the existing landscape with a range of
different patterns and elements through
which a spacial complexity arises. The
new elements interfere with the existing
landscape in a clearly unconscious fashion
when compared with deliberate integra¬
tion.

Water Art

Geelsgaard Private School. Virum, p. 8
By Peter Hoist and Bror Westman
In recent years, Peter Hoist has been
engaged by Geelsgaard Private School as
landscape architect. In co-operation with
the play area committee, he has worked
on the location of an outdoor hockey field
which is now complete. Hockey is a popu¬
lar sport - even for those dependent on an
electric wheel chair.

It was decided to position a water sculp¬
ture in the atrium courtyard of the school
for the following reason: The courtyard is
the most central space and is highly frequ¬
ented. It is used both for break periods
and hockey games. The milder climate in
the courtyard is also important in the
spring and autumn.

The water sculpture has several funci-
tions, where one of them is to serve as a
bench for hockey spectators. It also pro¬
vides a ball-stop for the games. It makes
the space seem larger by allowing several
activities to take place simultaneously. It
is intended that the water feature will
stimulate the sensual range of the children
where by using eyes and hands they can
feel the sharp and rounded surfaces, the
rough and the smooth and let the water
drip through their fingers. The pools and
streams are positioned so they can be
easily reached from wheelchairs. The wa¬
ter sculpture can be described as a moun¬
tain landscape with' irrigated rice fields.

The granite heads are helping spirits, re¬
conciliation between man and nature.

Allotment Garden Parks in Local Open
Cast Pits, p. 12
By Bent Møller Rasmussen and Hans
Jørgen Hansen
Exhausted or partially exhausted, open
cast, pits can be found on the edge of most
larger urban settlements - areas left over,
often without any concrete plans for their
future. At the same time, there is a press¬
ing need for sites to establish allotment
gardens for residents in high density hous¬
ing areas, which cannot be accommodat¬
ed within the urban boundaries.

It is essential that the gardens are re¬
garded as a link in the total urban open
space programme and that the excavated
areas should be part of the combined
effort to create favourable conditions for

plants and animals. By combining the
gardens with more naturelike areas, a
composite, open space type can be estab¬
lished as both a town park and a nature
area.

The proposals use a fictitious pit, in an
imaginary landscape, on the edge of a
larger town. The northern part of the area
is used for allotment gardens, laid out on
terraces whilst the southern part compris¬
es nature-like areas in a more undulating
terrain. The forest is laid out in continua¬
tion to an existing planting, beyond the
site itself. The east and west facing parts
of the area are laid out as common land.
The wet area has a central position on the
site and has a multitude of functions. The

special topography of the pit requires
regulation of wind conditions. The propo¬
sals illustrate the use of shelter belts for
three different situations with varying
functions.

Extraction and restoration of excava¬

tion sites would be an unique opportunity
to carry out experiments. These experi¬
ments could be used to illustrate both the
technical/functional and the artistic/ae¬
sthetic aspects of landscape utilization.
For example, experiments with plant ma¬
terial could contribute to an increased

knowledge about growth conditions in
relation to the soil and the climate, impro¬
vements of topsoil through different cul¬
ture techniques and the use of recently
developed or imported plant species. Ot¬
her experiments could demonstrate the
aesthetic aspects using different plants
and maintenance techniques. The empty
pits could also be used to experiment with
terrain and landscape forms as free art,
dependent on functional requirements.

Jeremy Dean
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Vejsektorens efteruddannelse
Vejsektorens efteruddannelse (VEJ-
EU) afholder hvert år en serie kurser for
et bredt udsnit af vejsektorens ansatte.
VEJ-EU er et samarbejdsorgan med re¬
præsentanter fra Vejdirektoratet, Kom¬
munernes Landsforening, Entreprenør¬
foreningen, FRI og uddannelsesinstitu¬
tionerne (AUC, DIA, DtH og Teknika).

1 foråret 1986 afholdes f.eks. et kursus
med titlen: »Sideanlæg«. Titlen omfatter
emner som holdepladser, rastepladser,
tankanlæg m.m. Formålet er at give delta¬
gerne et bedre grundig for planlægning og
projektering af sideanlæg.

Andre kursustitler er: »Digitale kort«
og »Jordartsbedømmelse i marken«. Til¬
meldingsfristen udløb i december 1985,
oplysninger om næste års program fås hos
kursussekretariatet, Statens Vejlaborato¬
rium, i Roskilde. Torben Dam.

Efteruddannelseskurser på Vilvorde
Havebrugshøjskolen Vilvorde har i no¬
vember 1985 udsendt sit kursusprogram
for efteruddannelse i 1986. Kursuspro¬
grammet indeholder kurser med titlerne:
»Ukrudtbekæmpelse i anlæg«, »Træ¬
plantning og træpleje«, »Landskabspleje/

Det åbne land« samt yderligere to nye
kurser.

Formålet er efteruddannelse af ansatte

i kommunernes gartnerafdelinger, kirke-
gårdsforvaltninger, boligselskaber og pri¬
vate anlægsgartnerfirmaer.

Kurserne tilrettelægges således at nye
ideer og holdninger præsenteres og disku¬
teres på baggrund af deltagernes prakti¬
ske erfaringer. Foredragsholderne kom¬
mer fra stadsgartnerkontorer, fra forskel¬
lige institutioner eller private firmaer.
Kurserne er af en uges varighed.

Kursusafgift er 2200,- kr. alt incl. Kur¬
serne er tilskudsberettigede gennem Jord¬
brugsdirektoratets tilskudsordning. Kur¬
susprogrammerne er udsendt til kommu¬
ner og amter. Yderligere oplysninger på
(03) 48 52 00. Torben Dam

Arkitektur på videokassette
Mange arkitekturpublikationer er »bil¬
ledbøger« og med videoteknikkens ud¬
bredelse er fundamentet for den elektro¬
niske publikation etableret. For at imøde¬
gå denne udvikling har BSA etableret
faciliteter til fremvisning af arkitektvideo¬
er som supplement til samlingerne af bø¬
ger og tidsskrifter.

Proceduren er enkel: Kig i kataloget
over samlingen, bestil kassetten hos per¬

sonalet. Husk at bestille tid i forvejen hos
Anne Grete Ryan på tlf. (01) 12 68 60
lokal 3115.

Har du kendskab til videoproduktioner
med relation til arkitektur, design, bygge¬
ri og fysisk planlægning, bedes du kontak¬
te Jens Østergaard på tlf. (01) 12 68 60
lokal 3125.

Byggeriets Studiearkiv, Peder Skrams-
gade 2D, 1054 København K.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE,
NUTRIK0T LANGTIDSGØDNING

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel j
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Træpleje
Træbeskæring
Træplantning
Træflytning
Træfældning
Rådgivning
Stor erfaring med træer
på byggepladser

Henrik llavn I
Tiw w'nkTMIiinfcjtlaik'

Vest for Storebælt: Dons Landevej 206, 6051 Alminde, tlf. 05 - 55 23 60
c|ll*t| Forretningsfører John Moorhouse

Øst for Storebælt: Prøvensvej 20, 2610 Rødovre, tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn
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Herning kommune

Driftsplanlægger (hortonom)
En nynormeret stilling som driftsplanlægger
ved Herning kommunes parkafdeling er ledig til
besættelse snarest.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet parkaf¬
delingens driftsafdeling med reference til den¬
nes daglige leder, for hvem stillingsindehaveren
samtidig skal fungere som stedfortræder.
Stillingens arbejdsområde omfatter primært
planlægning i forhold til kontorets drifts- og
plejeopgaver, herunder udarbejdelse samt ind¬
køringer og styringer af plejeprogrammer med
tilhørende ressourceplanlægning og ressource¬
kontrol. Herudover vil der til stillingen være

knyttet følgende specielle arbejdsopgaver:
- Projektering af mindre ændringer og om¬

lægninger i de eksisterende parkområder,
- tilrettelæggelse af intern og ekstern efter¬

uddannelse af afdelingens driftsmandskab,
- udarbejdelse og ajourføring af kontorets

arealregister,
- administrativ og teknisk styring af kommu-

'

nens naturområder, herunder heder, moser,
skove, plantager med videre, samt

- administration af kommunens landbrugsa¬
realer, herunder udarbejdelse og styring af
diverse forpagtningskontrakter.

Stillingen ønskes besat med en kandidat fra
Landbohøjskolen »Linien for have og landskab«
(Cand Hort.).

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold
til overenskomst mellem Kommunernes Lands¬
forening og Dansk Jordbrugsvidenskabelige
Kandidatforbund, hvor begyndelses- og slutløn
for tiden udgør 12.092,70 kr./18.071,23 kr. pr.
måned.

Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne
ved henvendelse til stadsgartner Lars Østerby,
tlf. (07) 21 20 00, lokal 4500.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og
tidligere beskæftigelse - bilagt kopi af eksa¬
mensbevis og eventuelle anbefalinger - skal
være

HERNING KOMMUNE
Personalekontoret
Rådhuset,
7400 Herning .

i hænde senest den 5. marts 1986 kl. 8.00.

Ansøgningen bedes mærket »Opslag nr. 21/86«.

Kursus

Økologi og offentlige friarealer
10.-14. marts 1986 på kursusinstitutionen Tune Landboskole.
Kurset har til formål at give deltagerne viden om og indsigt i
anvendelsen af økologiske principper samt brug af PR ved formid¬
ling af de offentlige friarealers brugsegenskaber, herunder navnlig
at imødekomme den voksende naturinteresse.

Indhold bl.a.: Mål for friarealernes opgave i fremtiden - friare¬
alforvaltningens muligheder for at tilpasse sig den voksende natur-
og miljøinteresse - biologiske undersøgelser i kommunale friare¬
aler - ekskursion - fokus på PR: Hvordan får vi spredt informatio¬
nen om grønne områder til forskellige målgrupper?

Deltagerkreds: Stads- og kommunegartnere, andre ledere af
offentlige parkforvaltninger samt andre, der beskæftiger sig med
emnet. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Stads- og Kommu¬
negartnerforeningen .

Kursusafgiften er kr. 1600,00, som dækker undervisning, mate¬
rialer, ophold og forplejning. Tilmelding: Kursusinstitutionen
Tune Landboskole, Grevevej 20, 2670 Greve Strand. Tlf. (02)
61 01 31. Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 21. februar 1986.

Friluftsliv

1) Idéhæfte. 2) Arbejdsmappe om friluftslivet og kommunernes
planlægning med tilhørende litteraturliste. Udgivet af Friluftsrådet
1985.

Friluftsrådet er af den opfattelse, at det nær-rekreative friluftsliv
bør styrkes. Studiegruppearbejde er vejen til dette mål. På lokalt
plan opfordres det organiserede og det uorganiserede friluftsliv til
at gå sammen og udarbejde forslag, som forhandles med kommu¬
nen for at indgå i den fremtidige kommunale planlægning. Ar-
bejdsmappen indeholder ideer for og vejledning om dette arbejde.

Er du interesseret i at lave en studiearbejdsgruppe kan eksemp¬
larer af arbejdsmappen rekvireres. Er du blot interesseret i at se
mappen, kan du låne et eksemplar hos Friluftsrådet. Landsplan¬
udvalget, Skjoldsgade 10, 2100 København, tlf. (01) 42 32 22.

Solveig Stenholm

Forårets arrangementer på Fyn
Fremtidens transportmuligheder: Allerede kendt teknologi giver i
dag uanede muligheder inden for transport- og befordringsområ-
det. Økonomisk konsulent Uffe Jacobsen vil lægge op til en debat
om disse muligheder. Onsdag den 12. marts 1986 kl. 19.30 på OF,
Jernbanegade 20.

Cykelstier og trafikplanen for Odense
Trafikplan for Odense bymidte udføres i disse år. En vigtig del af

dette projekt er gennemførelsen af cykelruter. Nye undersøgelser i
vejdirektoratet peger imidlertid på, at anlæg af cykelstier måske
alligevel ikke er så sikre. Afdelingsingeniør Otto Schiøtz - vejdirek¬
toratet, civilingeniør Henrik Ludvigsen - SSV og overingeniør
Hans Jul Jacobsen - Odense kommune vil lægge op til en debat om
disse forhold. Tirsdag den 22. april 1986 kl. 19.30på OF, Jernbane¬
gade 20.

Odense Fjord - Sejltur på Odense Fjord
Forårets byvandring er en sejltur på Odense Fjord, et naturom¬

råde med mange modsatrettede interesser. Havnedirektør René
Petersen, Odense, vil fortælle om de nye havneplaner ved Lindø og
Kurt Due Johansen fra Odense lokalkomité (Danmarks Natur¬
fredningsforening) vil orientere om livet i og omkring fjorden.
Turen er beregnet til ca. 4 timer. Fredag den 23. maj 1986 kl. 17.00
på Odense Havn.
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DL nyt
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter (DL) har fået nyt bomærke. Bomær¬
ket er tegnet af Ole Kortzau, der i opga¬
ven fandt en udfordring - en opgave for et
fag, han har fulgt gennem mange år.

Bomærker og andre symboler indehol¬
der mange modsætninger. De provokerer
til diskussioner om langt mere end 'klat¬
ten' på brevpapiret.

Diskussionerne har imidlertid forskel¬
lig baggrund. Nogle afviser at deltage i
diskussioner, der udelukkende beskæfti¬
ger sig med 'form'. De ønsker i stedet
diskussioner med et »reelt« indhold. An¬
dre indlever sig i symbolet og symbolvær¬
dierne. Ofte skabes der derved indholds¬
rige diskussioner.

Faren ved disse diskussioner er selvføl¬
gelig, at bomærket tager opmærksomhe¬
den fra alt andet, og at man ikke kommer
nærmere spørgsmålet: »Hvem er vi?«

Det bomærke, DL nu præsenterer, ud¬
springer af diskussioner, der startede i
DL's informationsudvalg.

DL's opgaveformulering og Ole Kort-
zaus udtalelser ved fremlæggelsen kan
læses i Landskab's noter. DL's styrelse
glæder sig over foreningens nye bomærke.
Man er stolte over nu at kunne præsentere
bomærket for foreningens medlemmer,
Landskab's læsere og den øvrige offent¬
lighed.

Den brede kreds af Landskab's læsere
er sikkert spændte på, hvad DL har fået
ud af de diskussioner, der har været ført.

DL vil markere sin placering som en del
af helheden - projekteringsgrupper, for¬
valtninger, samfundet. Vi nærer en kærlig
interesse for vores fag. Landskabsplan¬
lægning er vidtspændende og modsæt¬
ningsfuldt, det er store sammenhænge
påvirket af små detaljer.

DL vil være med til at skabe sammen¬

hængende helheder. Dette kan ske - ved
at være med, når der diskuteres - ved at

vise, hvilke positive ting, vi kan bidrage
med til helheden - ved at påpege og
problematisere dårlige løsninger fra kol¬
leger, medplanlæggere og bygherrer-ved
at tale brugernes sag. DL har store ambi¬
tioner, men vi tager små skridt. 235 med¬
lemmer gør, hvad de kan - i fritiden. DL's
udvalg arbejder med fælles projekter un¬
der DL's overordnede holdning og mål.

Torben Dam, styrelsesmedlem I DL.
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬
speditionstidfor bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om udformning af et
fritidsområde i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en of¬
fentlig idékonkurrence om den land¬
skabelige udformning af et område til
fritidsformål i Harrestrup Ådal mellem
Ballerup og Skovlunde. Samlet præ¬
miesum kr. 200.000.

Spørgefrist udløbet. Fristfor indlevering
den 6. maj 1986. Depositum for bilagsma¬
teriale kr. 100.

Offentlig idékonkurrence om
bybolig og bymiljø
Boligministren, kulturministeren og mil¬
jøministeren har udskrevet en offentlig
idékonkurrence om »Bybolig og bymil¬
jø«. Konkurrencen retter sig ikke alene
mod fagfolk, men også til andre, der har
lyst til at deltage.

I konkurrencen efterlyses gode ideer
til, hvordan vore byer kan blive bedre at
leve i. Endvidere forslag til, hvordan man
i kommunerne gennem samarbejde mel¬
lem offentlige og private kan forbedre
vilkårene i byerne, socialt, kulturelt og
fysisk. Der efterlyses også forslag til,
hvordan erhvervslivets vilkår og beskæfti¬
gelsen i byerne kan sikres.

Konkurrencen, der foregår i tre byer
samtidig, er også opdelt i tre kategorier,
hvor man indenfor hovedtemaet »Bybolig
og bymiljø« ønsker besvarelser indenfor
en eller flere af kategorierne: 1) Forslag til
helhedsplaner og strategier for omdannel¬
se af et større byområdets udvikling og
fremtid, 2) konkrete forslag til nye typer
byboliger, og omdannelse af et udvalgt
mindre bykvarter, indenfor det større
konkurrenceområde, 3) ideer og forslag
til f.eks. forbedring af byernes miljø, ud¬
smykning, indretning af gader, pladser,
torve o.lign. uden tilknytning til et be¬
stemt geografisk område. Som konkur¬
renceområde er valgt østbyen Vejle, Nør¬
resundby/Lindholm i Ålborg og svømme¬
halskvarteret på Frederiksberg.

Det er som noget nyt besluttet at give
mulighed for en offentlig debat om de
indkomne besvarelser inden bedømmel¬
sen finder sted. Forslagene udstilles i ca.
tre uger i de tre byer, dog sådan, at
anonymiteten skal opretholdes indtil den
endelige bedømmelse har fundet sted.

Den samlede præmiesum er på 600.000
kr. Konkurrencens 1. præmie bliver på
mindst 100.000 kr. og præmierne vil i
øvrigt efter dommerkomiteens skøn blive
fordelt mellem konkurrencens dele. Den
mindste præmie vil blive på 10.000 kr.
Udover de tre ministeriet har Byggeriets
Udviklingsråd (BUR), Rockwool-fonden
og Margot og Thorvald Dreyers Fond
ydet økonomisk støtte til konkurrencens
gennemførelse.

Konkurrenceforslag skal være indleve¬
ret inden udgangen af juni 1986. Den
offentlige udstilling og debat foregår i
august måned. Bedømmelsen ventes af¬
sluttet ca. 1. oktober 1986.

Yderligere oplysninger fås ved telefo¬
nisk henvendelse til arkitekt Jan Kaade-
kilde Hansen, boligstyrelsen, tlf. (01)
92 61 00 eller fuldmægtig Katarina Ny-
lund, planstyrelsen, tlf. (01) 13 67 60.

Konkurrencens program kan af alle ve¬
derlagsfrit rekvireres hos: Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Bredgade 66,1260
København K. Tlf. (01) 13 12 90.

Arkitekttåvling »Bostadens Trådgård«
Tåvlingens syfte år att stimulera idéut-
vecklingen och darigenom oka kvalitet-
medvetenheten bland allmånhet, politi¬
ker, bestållare, byggare och projektorer
vad galler utemiljon i våra aldre bostads-
områden.

De upprustningar som idag sker i 30-,
40- och 50-talsområden gors utan foran¬
kring bakåt i tiden. Ett visst manér vad
galler formspråk och materialvara kan
skonjas i de fiesta upprustningar gjorda
under 80-talet oavsett bostadsområdernas
ålder och befolkningsstruktur. All ute-
miljo risikerar att bli likriktad. Mil-
joforbåttringar ha dessutom kritiserats
for att vara alltfor mycket inriktade mot
inredningsdetaljer som lekutrustning,
mobler mm. De långsiktiga losningarna
saknas nåstan helt.

For att snabbt få igång en idéutveckling
kring dessa frågor arrangeras till BO 86-
måssan i Malmo en tåvling med »Bosta¬
dens Trådgård« som tema och et 40-tal-
sområde som objekt. Rubriken har med-
vetet valts for att belysa hur trådgården -

den nyttiga, den såkra, den skona, den
individuella eller den kollektiva år en av

boendets hornpelare.
Som tåvlingsområde har Elistorp i cen-

trala Malmo valts. Ellstorp år ett av
Malmos få riktigt utpråglade funkisområ-
den. Tanken på ljus och luft dominerar
området. Hår finns åven rester kvar av en

mycket tidstypisk trådgårdsarkitektur.
Tåvlingen arrangeras av HSB Malmo,
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sekretariat på Alnarp), Sveriges Trad-
gårdsanlåggares Forbund, Malmo stad
och Bostadsstyrelsen.

Tåvlingsforslagen kommer att visas
under BO 86, i den under september må-
nad pågående Kungsparksutstållningen.
150.000 kr står till juryns forfogande for
pris och inkop varav forstå pris år 50.000
kr.

Tåvlingstiden loper till 25.4.86.

Idéforslag til årets grønne anlæg 1986
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre, LDA, påtænker i lighed med i
1985 at uddele prisen »Årets Grønne An¬
læg« til et grønt anlæg, som på grund af sin
kvalitet og brugsmæssige værdi fortjener
opmærksomhed og anerkendelse.

Anlægget, der vælges som »Årets
Grønne Anlæg«, vil blive præmieret i
form af en indskrift, som placeres i anlæg¬
get, ligesom det vil blive genstand for
offentlig opmærksomhed. Indsenderen
eller idéskaberen af »Årets Grønne An¬
læg« vil modtage kr. 5.000,-.

Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre indbyder derfor boligforenin¬
ger, kommuner, projekterende, anlægs¬
gartnere og andre interesserede til at
fremkomme med forslag til »Årets Grøn¬
ne Anlæg 1986«.

Dommerkomiteen for »Årets Grønne
Anlæg 1986« består af følgende personer:

Formand, direktør Iver Løndahl, Bo¬
ligselskabernes Landsforening. Kredsfor¬
mand, anlægsgartnermester Leif Rasmus¬
sen, LDA. Professor J. Palle Schmidt,
afd. for Have og Landskab, Landbohøj¬
skolen. Professor Sven-Ingvar Anders¬
son, Kunstakademiets Arkitektskole.
Folketingsmedlem Knud Damgård, for¬
mand for Folketingets Boligudvlg.

Yderligere oplysninger kan fås ved hen¬
vendelse til LDA, fagkonsulent Michael
H. Nielsen, tlf. (01)74 94 00.

Forslag skal være Landsforeningen i
hænde senest den 24. april 1986 og sendes
til Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre, Linde allé 16, 2720 Vanløse.

Symposium:
Fugle og pattedyrs indpasning i
kulturlandskabet

Symposium på Fuglesøcentret, 12.-13-
14. maj 1986. Arrangør: Vildtforvaltnin¬
gens skole, Kalø i samarbejde med For¬
eningen af Danske Landskabsarkitekter.
Målgruppe: Landskabsarkitekter, Stads-
og Kommunegartnere.

Program udsendes direkte til DL og
SK's medlemmer, henvendelse (01)
15 33 66.

Konference om landskabsarkitekt¬
uddannelsen
DL og DH planlægger i samarbejde med
de landskabsarkitekt-studerende fra

Landbohøjskolen og Arkitektskolerne en
konference om landskabsarkitektuddan¬
nelsen. Formålet skal være at skabe en

dialog mellem erhvervet og uddannelsen.
Arbejdsgruppen vil gerne modtage syns¬
punkter, ideer og forslag til emner, der
bør diskuteres, som hjælp og inspiration
til den videre planlægning af konferencen.

Indlæggene kan sendes til: Stud. hort.
Berit C. Kaae, Frederiksborggade 42,
2.tv., 1360 København K.

IFLA-ICOMOS International Conference
The IFLA-ICOMOS International Con¬
ference on »Rural Landscape Manage¬
ment« is to be held at Poland from 16th-
23rd June 1986.

The purpose of the Conference is the
analysis and assessment of the basic natur¬
al and cultural attributes of rural landsca¬
pe. The problem is considered on socio-
ecological and economical values and ex¬

pectations in historical, actual and poten¬
tial approach.

Yderligere oplysninger: Jette Abel,
KVL. Tlf. (01) 35 17 88 lokal 2774.

LAPPSET - til ude-miljøet
Bænke - borde - broer -

pergolaer - parkbelysning
blomsterkasser m.m.

Udstyr til jogging/motion

W WtWMM le
Modulsystemer
Fantasia
Mobile - vippedyr

LAPPSET.

Rekvirer
katalog.
Fantasia
er TUV
godkendt.

Roskildevej 328, 2630 Tåstrup Tel. 02-998468
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Lampas
Skilt til udendørs brug

Lampas
Industrivej 17
DK-5750 Ringe
09-62 35 00

Danmarks
"smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden i Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja, nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møbler.
I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler.

TRIP TRAP HAVNEN HADSUND TLF. 08 57 4144

VEKSØ OVERDÆKNINGER ARCADE
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ARCADE er en klimaskærm, udvik¬
let i et tidløst design til anvendel¬
se i forbindelse med næsten en¬
hver form for arkitektur - ny eller
gammel.
Med sit enkle elegante udtryk, kan
ARCADE anvendes til overdæk¬
ning af cykler, forbindelsesgange,
busstoppesteder, siddepladser,
udstillingsarealer, foran butikker
eller blot til skabelse af arcader.

ARCADE består af kun 2 hoved¬
elementer. - 3" varmgalvanisere¬
de stålrørsbøjler og 4 mm klare el¬
ler tonede polycarbonatplader.
Konstruktionen muliggør tilpas¬
ning til individuelle ønsker og be¬
hov, bl.a. med hensyn til farver.
Til ARCADE anvendt som cykel¬
overdækning er udviklet en speci¬
el cykelstativbom, som også kan
forsynes med belysningsarmatu-
rer.

Design: Gruppen for By- og Land¬
skabsplanlægning v/landskabs¬
arkitekt MDL Jeremy Dean, og ar¬
kitekt MAA Steen Højby Rasmus¬
sen D.f.B. A/S.

VEKSØ TAULOV, Telefon: 05 - 56 22 99

ApS Taulov DK 7000 Fredericia
Agent i Sverige: BENNY KULLGREN
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK

Telefon: 03 03 919 50
Telefon: 02 - 77 85 30
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Børns leg
Af Malene Hauxner

Interessen for leg
I en årrække har der blandt landskabs¬
arkitektstuderende på Landbohøjskolen
ikke været den store interesse for børns
vilkår og legemuligheder. I de enkelte
fag, og på uddannelsesstedet som helhed,
beskæftiger man sig traditionelt hovedsa¬
geligt med biologisk-tekniske forhold, og
ikke så meget med de sociale sider af
tilværelsen. Indsigt i børns behov og leve¬
vilkår er nødvendig for at arbejde med
deres udearealer. Faget landskabsplan¬
lægning, som er mit undervisningsområ¬
de, er projekt- og- problemorienteret, og
derfor er berøringen af emner, der har at
gøre med leg og levevilkår meget afhæn¬

gig af de studerendes interesse og motiva¬
tion.

De fleste studerendes syn på legeplad¬
ser er stort set negativt. Som børn har de
oftest selv leget i skoven og opfatter ikke
behovet for legepladser som særligt på¬
trængende.

Generelt tilgodeser de fleste opgave¬
løsninger, forståeligt nok, en ca. 25-årig
frisk person på cykel, og sjældent handi¬
cappede børn eller ældre.

Børns legemuligheder har været et em¬

ne, der blev berørt i sidste del af et

opgaveforløb, når man blev klar over, at
bygningsreglementet indeholdt krav om

legepladser i boligbebyggelser.
Er det ikke nogenlunde på- samme må¬

de, løsningerne fremkommer i den så¬
kaldte virkelighed?

Personligt har jeg det indtryk, at man i
parkforvaltningerne, omend modvilligt,
forfalder til at slå op i legerédskabsfor-
handlernes kataloger, når spørgsmålet
om børns leg melder sig.

Som praktiserende landskabsarkitekt
overlader man det villigt til beboerne
eller til institutionspædagogerne at ind¬
rette legepladserne. Det kan forklares
som en demokratisk beboervenlig hand¬
ling. Og iøvrigt er legeredskaber jo altid
det, der først spares væk, når et anlæg skal
udføres.

Hvad skyldes denne formodede mang¬
lende interesse?

Engang var leg dog et spørgsmål, der
optog arkitekter og landskabsarkitekter
meget. Ved udarbejdelsen af et kompen-
die om leg til undervisningsbrug viste en
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litteraturundersøgelse et væld af progres¬
sive, entusiastiske artikler om leg og for¬
slag til legepladser af Erik Mygind, Agne¬
te Muusfeldt, C. Th. Sørensen, Max Sie-
gumfeldt m.fl. Sidstnævntes artikel »Et
legepladsprogram« fra 1945 er desværre
stadig lige aktuel. Det er også betegnen¬
de, at et nummer af Arkitektens måneds-
hefte fra 1952 tilegnet mindet om kom¬
munegartner G. N. Brandt, helt blev
helliget legepladsen.

I den forbindelse skrev Bent Salicath:
»Derfor er en opgave om legepladser helt
på linie med Brandts virke og indstilling,
og det er for os, der kender ham, naturligt
at mindes ham netop ved arbejdet med en
opgave, der går ud på at skabe den grønne
ramme omkring det første fællesskab«.
Brandts interesse for leg udmøntede sig
bl.a. i, at han i 1947 økonomisk støttede
en idékonkurrence om legepladser.

Forskellen på interessen dengang og nu
kan ikke skyldes, at problemet er løst - at
børns behov for leg kan tilfredsstilles på
eksisterende legepladser.

Legepladserne idag
En undersøgelse af offentlige legepladser
i København og omegn udført på Institut
for Have og Landskab i 1984-85 viser et
temmelig sørgeligt billede af legepladser¬
nes standard og landskabsarkitekternes
indsats, og det på trods af, at undersøgel¬
sens formål var at indkredse gode ek¬
sempler til inspiration for de studerende.
De fleste legepladser er for små, for dår¬
ligt beliggende, ikke særligt velholdte og
hovedsagelig udstyret med redskaber,
der lidt fantasiløst kun har det ene formål
at træne børnenes klatre- og balanceevne.
Enkelte af de undersøgte legepladser in¬
deholdt dog kvaliteter, det er værd at
fastholde.

Jeg tænker her på to eksempler i hver
sin ende af spektret legepladser: Rødovre
byggelegeplads og småbørnslegepladsen i
Tivoli.

Byggelegepladsen dækker kun den spe¬
cifikke trang hos børn til at passe dyr,
dyrke jord og arbejde kreativt med et
håndværk under voksnes ledelse og

opsyn.

Tivolis legeplads har mere karakter af
forlystelseslegeplads og kan derfor ikke
erstatte et dagligt legepladsbehov. Det er
en vellykket redskabslegeplads med fan¬
tasifulde legeredskaber, der taler til små
børns fantasi og oplevelsestrang. Denne
type legeplads er meget styret af voksne
og kan slet ikke tilfredsstille større børns
behov.

Leg som en livsnødvendighed
Generelt er der i samfundet en stor teore¬
tisk interesse for børns leg. Trods denne
interesse for og viden om børns leg, er det
som om, der stadig er en tendens til at
betragte børns leg i bedste fald som mor¬
skab og i værste fald som tidsspilde. Der
er en tilbøjelighed til at glemme, at leg er
en livsnødvendighed for børn. Leg er
børns arbejde.

løvrigt er der ikke så stor forskel på
voksnes og børns leg. Voksne kalder bare
deres leg for arbejde, fritidsinteresse eller
hobby.

Både børn og voksne har brug for at
arbejde og more sig, for at modtage og

give, for at udforske og erfare, at afprøve
fantasi i forhold til virkelighed.

For landskabsarkitekter er det selvføl¬

gelig udelegen, der interesserer mest. En
del leg foregår dog bedst indendørs, og
børns trang til og behov for udeleg er
tildels afhængig af deres muligheder in¬
dendørs. Men selv om familieboliger, in¬
stitutioner og skoler skulle gå hen og blive
større og bedre, har den udendørs leg
stadig stor betydning.

Trangen til ubevogtet at udforske og
opleve tilfredsstilles bedst udendørs.
Kontakten til naturen i bredeste forstand
bliver vigtigere, jo mere alle processer
efterhånden er skjult eller opleves på
anden hånd gennem ord eller fjernsyn.
Muligheden for at høre, smage, lugte,
føle, for at sanse klima og årstider, for at
stifte bekendtskab med dyr og planter,
med livsprocesser i det hele taget, foregår
bedst udendørs. Udendørs er der mulig¬
hed for menneskelige kontakter, for at
møde andre børn og voksne, uden at
mødet på forhånd er programmeret af
voksne.

Af hensyn til børns behov for kontakt
med andre børn er selv en dårlig legeplads
som mødested og udgangspunkt for leg
bedre end ingen.
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Hvad har børnene brug for?
Hvad er det så, børn har brug for?

Bevægelse
De har brug for plads. Plads til at røre sig
på, plads til at løbe, klatre og hoppe,
plads til at råbe og skrige uden hele tiden
at blive tysset på. Hvis børn holdes fast,
sygner de hen.

Denne form for udfoldelse bliver rime¬

lig godt tilfredsstillet på de kendte red-
skabslegepladser og idrætsbaner, i hvert
fald i forstæderne. Adgang til boldbaner
er dog stadig et problem i den tætte by.
Den form for konkurrenceidræt, der dyr¬
kes i klub, har ikke ret meget med leg at
gøre.

Roller
Børn har også brug for steder, hvor de
kan afprøve deres kommende roller i
samfundet. Både for at få mulighed for at
indleve sig i og tilpasse sig disse roller,

men også for at ændre disse roller og
samfundet. Jo flere roller børn får mulig¬
hed for at afprøve, jo bedre rustet er de
nok til voksenlivet. Disse rollelege kan i
princippet foregå hvorsomhelst, og som
regel foregår de lige så godt indendørs.

Det er dog en fordel, at legene kan foregå
uden alt for meget opsyn af voksne og i
omgivelser med vide rammer.

Kreativt håndværk
Børn har også brug for kreativt at arbejde
med deres hænder, for at lære at håndtere
et stykke værktøj, at tilegne sig visse
færdigheder.

Til dette formål er bygge- og skrammel¬
legepladsen velegnet. Men som regel li¬
der disse legepladser under at ligge for
langt væk fra boligen. Hvis de indføres i
boligkvarteret, skaber de ofte konflikt på
grund af støj- og lugtgener, og fordi de
kolliderer med voksnes opfattelse af,
hvad der er pænt at se på. De bliver derfor
gemt lidt af vejen og opfattes af samme
årsag som betydningsløse.

Da de er et billigt alternativ til fritids¬
hjem, er de ofte overbefolkede og derfor
nødvendigvis styret af voksne.

Udforskning og opdagelse
Som det sidste og nok det allervigtigste
har børn brug for at opleve, opdage og
udforske deres omverden. De har brug
for at afprøve deres fantasi i forhold til
virkeligheden.

Denne form for leg kniber det aller¬
mest med at få tilfredsstillet. Parker bli¬

ver friseret, ubebyggede grunde bebyg¬
ges, byggepladser indhegnes, værksteder
nedlægges, agerjorden dyrkes så ratio¬
nelt, at alle remiser forsvinder, og den
intensiverede trafik bevirker, at børns
aktionsradius indskrænkes. Opdagelse og
udforskning kan på visse meget tidlige
alderstrin godt planlægges og sikres til¬
fredsstillende på et lille areal. Ganske
små ting, som en tot græs eller en bunke
blade kan opfattes som en verden, der
skal udforskes.

Som et godt eksempel kan igen nævnes
Tivolis legeplads, hvor helt små børn
udforsker legeinstrumenter, som af bil¬
ledkunstnere er udformet til mange for¬
skellige formål, der kræver børnenes akti¬
ve indleven og indsats.

Større børn skal have mulighed for at
tilegne sig verden på egen hånd, de skal
have mulighed for at fare vild og for at
finde tilbage igen. De skal have mulighed
for at overvinde farer og afprøve sig selv.

»Eksploration er en grundlæggende ad¬
færd hos de fleste dyrearter. Gennem
eksploration lærer dyreunger og børn de¬
res omgivelser at kende, og de udvikler
sig fra forsvarsløse til kompetente indivi¬
der, der kan overleve i et samspil med
omgivelserne. Derfor er det nødvendigt,
at især unge individer bruger en stor del af
deres vågne tid til denne aktivitet.« Citat
fra Ralph Vollsteds bog »Bare for sjov«.

Studieopgaver om leg
Det er glædeligt at mærke, at der blandt
de studerende på Landbohøjskolen er en
vågnende interesse for børns legemulig¬
heder, en interesse der forhåbentlig ud¬
vikles og følger med i det fremtidige
faglige arbejde.

Mine antagelser skyldes, at nogle af de
selvstændige opgaver, der har været løst i
den sidste tid, enten har haft leg som
hovedemne, eller at emnet er indgået med
en større vægt end tidligere.
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Én opgave omhandlede byggelege¬
pladser, én var et forslag til en skolegård,
én et forslag til et fritidsområde, hvor alle
former for leg blev tilgodeset, én drejer
sig om omlægning af eksisterende parker
med det formål at få større grad af »liv og
natur« indført, primært for børnenes
skyld. Endelig var en sidste et projekt,
der viste, hvordan et byområde kunne
omdannes til en park med leg som hoved¬
indhold.

Seminarrække om leg
Den vågnende interesse betød, at en
gruppe studerende i sidste semester sam¬
ledes omkring emnet »leg, legepladser og
legepladspolitik«. Arbejdet fandt sted in¬
den for en ny studieform, en såkaldt
seminarrække, hvor hver studerende in¬
den for et givet emne forelægger et ind¬
læg, der danner baggrund for en diskus¬
sion.

Følgende emner blev behandlet: psy¬
kologi, levevilkår, leg i forskellige aldre,
brug af friarealer, leg i natur contra leg
med legeredskaber, vinter- og idrætsleg,
planter til leg, skole- og byggelegeplad¬
ser, analyse åf offentlige legepladser og af
en legepark samt legepladsens indret¬
ning, materialer og sikkerhed.

I seminaret indgik ekskursion, film- og
diasforevisninger, samt gæsteforelæsnin¬
ger ved en parkforvaltning, et legered-
skabsfirma og Boligselskabernes Lands¬
forening.

De studerendes indlæg
Mange af indlæggene gav stof til efter¬
tanke.

Indlægget om børns levevilkår byggede
på en undersøgelse, foretaget i Farum
kommune. Den viste bl.a. at børn tilbrin¬
ger en meget stor del af deres vågne tid i
institutioner, en oplysning, der gør, at
indsatsen på netop dette område er særlig
vigtig.

Indlægget om vinterleg underbyggede
den fornemmelse, man nok havde i forve¬
jen, at legepladser og friarealer i det hele
taget er udtænkt til en varm sommerdag,
og at mulighederne for at skøjte, kælke og
lege med ren sne er små i byerne.

Indlægget om byggeleg gav indtryk af,
at der gøres en entusiastisk indsats fra
pædagogside, men at landskabsarkitekter
sjældent deltager, og at de økonomiske
rammer er så snævre og pædagognorme¬
ringen så lav, at legepladser af denne type
ofte fornemmes som forarmede og over¬
fyldte. Pædagoger kæmper en ulige kamp
med ødelagt jord, manglende eller for¬
kerte plantninger og måske netop derfor
med voksnes ringe forståelse for bygge-

og skrammellegepladsers betydning. Net¬
op her ville en landskabsarkitektindsats
være af betydning.

Indlægget om leg i natur contra leg med
legeredskaber underbyggede den anta¬
gelse, børn, børneeksperter og studeren¬
de har, at legeredskaber er en ringe er¬
statning for naturen. Et interview med
børnene i Ryvangens Naturpark gav ind¬
tryk af stedets store popularitet p.g.a.
dets potentielle muligheder som oplevel¬
ses- og udforskningsobjekt.

Indlægget om planter til leg opfordrede
til bevidst brug og behandling af planter
til leg. Planter kan bruges til at rumopde¬
le, give læ og skjule, men også til egentligt
legeudstyr og som materiale.

Måske skulle landskabsarkitekter fra¬

vige deres vante, faglige forestilling om
planters fremtræden og udvikling og se
mere på børnenes ønsker til planterne.
Der burde f.eks. i alle byer være klatre¬
træer beskåret specielt til dette formål og
blomster, hvis mission er at blive plukket.

Besøg på en institutionslegeplads gav
indtryk af manglende sammenhæng mel¬
lem legeplads og de .nære omgivelser,
samt af manglende sammenhæng de en¬
kelte institutioners udearealer imellem.

Man fik indtryk af legepladsernes gene¬
relt dårlige kvalitet, af planter der mang¬
lede eller ikke trivedes, af manglende
afvanding og af manglende vedligeholdel¬
se af redskaber.

Man fik også indtryk af en stor entusi¬
asme fra børn og pædagogers side for at få
det til at gå alligevel. Man havde f.eks.
selv bygget drivhus, dyrebure, huleby og
svømmebassin.

En sammenlignende undersøgelse af
børns brug affriarealer i etagehuskvarte-
rer og i lavt byggeri på. grundlag af Jeanne
Morvilles rapport fra 1969 og Finn Vedel
Petersens undersøgelse af Galgebakken

fra 1983 viste, det vi nok vidste i forvejen,
at småbørn leger mest ude alene, når de
ikke først skal forcere en trappe og krydse
trafikårer, og at byer, der af børnene
opfattes som én stor legeplads, er at fore¬
trække for byer med områder, der er spe¬
cielt udpeget til leg.

Indlægget om skolegårde viste, at børn
stadigvæk tilbringer en stor del af deres
fritid på et lille asfalteret areal med læsku¬
re og et par bænke.

Vågnende interesse?
Jeg mener at kunne skimte en vågnende
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interesse for leg, også uden for landbo¬
højskolen. Det ser ud, som om en del
parkforvaltninger på det sidste har taget
den opgave op seriøst at se på kommu¬
nens legepladser, deres standard og til
dels deres beliggenhed som en foreløbig
registrering med henblik på forbedringer.
Der er også i den sidste tid udkommet en
del bøger om emnet og i en del kursuspla¬
ner indgår leg som emne. Dansk Lege¬
plads Selskab har troligt gennem årene
interesseret sig for emnet og har formidlet
denne viden videre, men stort set har
landskabsarkitekter ikke deltaget i debat¬
ten, hvad der også afspejles i virkelig¬
heden.

Spark til hvem?
Hvem skal man sparke til for at få gjort
noget ved de dårlige tilstande?

De praktiserende landskabsarkitekter
kan man måske opfordre til også at tage
denne del af opgaven alvorligt og til at
presse bygherren til ikke at give køb på
legemulighederne først. Parkforvaltnin¬
gerne har måske nok større muligheder
for at forbedre tilstandene og for at presse
politikerne til at gøre det muligt.

Udøvende. landskabsarkitekter begge
steder er afhængige af »gode« bygherrer
og politisk vilje, men det kan ikke nytte
udelukkende at vente på, at disse bygher¬
rer og denne vilje dukker op. En stadig
påpegning af problemerne og inspiration
til løsningsmuligheder er nødvendig.

Et legepladsprogram
Først og fremmest må legepladsspørgs¬
målet tages seriøst op i byplanlægningen,
altså både på lokal- og på kommuneplan¬
niveau, således at man kan nærme sig den
ideelle situation, at »byen bliver«, hvad
Steen Eiler Rasmussen kaldte »en stor

legeplads«.

Børnenes domæne
Men før dette er sket, kunne man så ikke
opfordre de ansvarlige til, som et første
lille skridt, at lade være med at nedlægge
alle ubenyttede arealer, lade nogle bygge¬
tomter stå i tætte byer. Måske oven i
købet rive nogle karreer ned, opkøbe en
tilgroet grund i et villakvarter og lade en
del af parkerne, måske oven i købet et
hjørne af en nedlagt kirkegård, få lov til at
udvikle sig uhæmmet, og så sætte et skilt
op, hvor der står børnenes domæne. Så
behøver velmenende voksne ikke føle sig
forpligtet til at klage over et ikke velpas¬
set areal. Burde man ikke meget mere
tage udgangspunkt i naturen og dens res¬
sourcer: jord, vand og planter til hen¬
holdsvis'legeplads og legeredskaber.

I det moderne bysamfund ligger »natu¬
ren« for langt væk til at være brugbar til
daglig. Det er derfor ikke nok at forlade
sig på de egentlige naturområder. Det er

nødvendigt at anvende natur i bred for¬
stand og skabe den der, hvor børnene er.
Det viser sig også ved nærmere eftersyn,
at mange af de naturområder, børn gen¬
nem tiderne har brugt, er menneskeskab¬
te som f.eks. militærets forladte arealer.

Badestrand i havnen
I den forbindelse vil jeg pege på, at det
ville være oplagt og en flot gestus fra de
voksnes side at omskabe en del af Køben¬
havns havnevæsens forladte arealer til
badestrande til børnene. Vand er noget af
det bedste, de ved.

Sikkerhed

Spørgsmålet om sikkerhed på legeplad¬
sen melder sig uvægerligt. Det har da også
været det spørgsmål, debatten hovedsa¬
geligt har drejet sig om. Men de fleste
ulykker sker vist i trafikken og i forbindel¬
se med legeredskaber. Man burde nok
give køb på de legeredskaber, der udeluk¬
kende taler til børns trang til momental
spænding eller i hvert fald placere disse et
sted, hvor de hører hjemme - i et tivoli
under opsyn.
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Børnene og de voksne - sammen
På lidt længere sigt skulle der så tages fat
på at forbedre de områder i byen, hvor de
voksne erfaringsmæssigt har børnene
med. For selv om børn har brug for at
udforske verden uden de voksne, har de
også brug for samværet med de voksne,
og de voksne har brug for samværet med
børnene. Alle har så forfærdelig travlt, og
de fleste keder sig lidt.

Man burde tage fat på arealer ved
skoler og institutioner, ved biblioteker og
rådhuse, ved svømmehaller og lystbå¬
dehavne, ved idrætshaller og ved butiks¬
centre.

Disse udearealer burde behandles
med så stor omtanke og økonomisk ind¬
sats, at de kom på højde med de tilsvaren¬
de indendørsarealér. Der er jo i de sidste
år ofret meget på legemulighederne in¬
dendørs i f.eks. skoler og på biblioteker.

Det kunne være fint, hvis man kunne
samle entusiasme og midler til at udskrive
en konkurrence om udformning af sådan¬
ne områder. Og så vel at mærke få disse
udført. Måske er det billedkunstnere, der
alene eller i samarbejde med landskabs¬
arkitekter, arkitekter og pædagoger kan
fremkomme med fantasifulde nyska¬
belser.

Moderne skulpturer har i deres fantasi¬
fulde uforståelighed tit en stor tiltrækning
på børn, men grundet kunstværkers pla¬
cering som værdiobjekter på museer kan
børnene ikke få lov til at bruge dem til leg.

Legen i boligkvartererne
I nærmiljøet i boligkvartererne trænger vi
også til nytænkning.

Man har siden 30'rne ændret opfattelse
af, hvordan byerne og deres friarealer
skal planlægges og udformes. I by-, be¬
byggelses- og friarealplanlægningen er
det ikke mere udelukkende funktionelle
hensyn som ønske om lys, luft og adskil¬
lelse af erhverv, trafik og boligområder,
der er bestemmende. Man har indset
charmen ved tætte byer med knækkede
gaderum, og man har andre muligheder
for trafiksikring end udelukkende adskil¬
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lelse, og man bestræber sig, i hvert fald
teoretisk, på at integrere arbejdspladser
og boliger.

På de nuværende legepladser ser det
ud, som om tiden har stået stille. Det er,
som om teorien om adskillelse og teorien
om leg som først og fremmest et spørgs¬
mål om muskel- og øvelsestræning står
øverst på listen at dømme efter de mange
klatreredskaber.

Der skal i disse år ske en tiltrængt
renovering af de første trykimprægnerede
legeredskaber. Kunne man ikke benytte
lejligheden til at tænke i lidt andre baner i
stedet for bare at udskifte de trykimpræg¬
nerede med røde og blå klatrestativer og
vippehøns?

Brug af tidens strømninger
Man kunne håbe på, at tidens postmoder¬
nistiske tendenser i arkitekturen kunne
være med til at skabe en mere fantasifuld
billedrigdom på legepladserne. De nyra-
tionalistiske tendenser levner næppe

mange nicher hverken til planter eller til
børnenes fantasi, leg og ophold.

Inden for friarealplanlægningen og -for¬
valtningen er tanker om naturprægede og
ekstensivt dyrkede områder i høj kurs i
øjeblikket. Men måske skyldes disse be¬
stræbelser mest visuelle, økonomiske, og

økologiske hensyn? For mig at se er den
allervigtigste årsag til, at disse bestræbel¬
ser er rigtige, den oplevelsesmæssige vær¬
di de kan give børnenes omgivelser.

De samme bestræbelser burde vel også
være gældende for alle andre former for
friarealer. Bestræbelser, der går ud på
ikke at institutionalisere al adfærd. Be¬
stræbelser, der ikke går ud på at program¬
mere og kontrollere liv, men det modsat¬
te, bestræbelser, der går i retning af at
appellere og stimulere til udforskning og
oplevelse.

»Børn savner et ustruktureret legemil¬
jø og de savner områder, som endnu er
uberørt af de voksnes verden,« siger
Ralph Vollsted i bogen »Bare for Sjov«.

Dette citat præciserer børnenes krav til
fremtidens legeplads. Sådanne legeplad¬
ser skal de voksne lave til børnene.

Malene Hauxner, landskabsarkitekt MDL, lektor ved
Landbohøjskolens Institut for Have og Landskab.
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Troldeparken på Østerbro
Af Jens Zorn Thorsen

Uddrag afhovedopgave udført forår 85 på
Institut for Have og Landskab KVL

Ideen med at anbringe en legepark netop
her er at skabe en forbindelse til Øresund,
så man kan komme dertil ad sikre stier,
som går igennem parker og pladser. Man
kunne f.eks. starte i Fælledparken over
»Krausespark« videre til »Pia lys grun¬
den« og slutte på »Kryolitgrunden«. Her¬
fra kan man komme ned til havnen.

Jeg har prøvet at skabe lidt nytænkning
inden for legepladsens udformning.

Den her viste offentlige legepark på
Krausesvej, Østerbro skal først og frem¬
mest dække et behov fra kvarterets nær¬

meste institutioner, især for området mel¬
lem Østerbrogade og Strandboulevar¬
den. Det er en »naturpræget« legepark,
hvor jordformationer, stensætninger,
skulpturer og figurer veksler med nye og
eksisterende bevoksninger på et 1000 m2
stor areal.

Figurer
Sagnfigurer, fantasifigurer, børnebogs-

Illustrationsplan 1:1000. ■ Plan 1:1000

helte, forhistoriske væsener er nogle af
elementerne i børns livlige fantasiverden.
Det er denne verden, legeparkens ele¬
menter skal bygge på, helst med så stor
variation som muligt, og med den størst
mulige indlevelse fra pædagogernes side.

Legeparken skal i høj grad præges af de
børn, der færdes der. Der må meget gerne
være en kunstner eller flere tilknyttet, så
de i samarbejde med børnene kan skabe
nye figurer. Det er især vigtigt i starten,
indtil beplantningen kommer ordentligt
op.

Dagligdags begreber som frygt og mod,
smukt og grimt, styrke og svaghed m.m.
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En overraskelse på en sti. ■ A surprise on a footpath.

Figurerne som jeg forestiller mig dem anvendt i legeparken.
Det grønne element i en park skal suppleres med et mylder afkunstneriske
figurer, som placeres i bevoksningen.
■ The figures as I imagine them used in the play park. The green element
in a park ought to be supplemented with a throng ofartistic figures, placed
in the planting.

Bølget terræn belagt med brosten, der lægges i
tørbeton.
Stedsegrøn beplantning omkring.
■ Billowing terrain paved with granite setts,
laid in dry concrete. Sourrounding evergreen
planting.
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Diger med græs kan være ledelinier og rumde¬
lende.
■ Grass covered dikes can be guiding lines and
create spaces.

Grøfter i skove eller langs stierne.
■ Ditches inforests or along paths.

Legeparkens terrænvariationer.
Legeparkens terrænvariationer.

■ The terrain variations in the play park.

Stierne og landskabet skal give anledning til et væld afoplevelser. Stierne skal ikke kun være rent
funktionelle.
■ The paths and landscape ought to give a multitude of experiences. The paths must offer a wide
variety of uses.

skal kunne opleves, hele tiden med mulig¬
hed for at kunne spørge voksne til råds.

Vand
Vandelementet skal være tilgængeligt in¬
den for korte afstande på legeområdet.
Børnene skal bruge jord til at formgive i,
vand til at lave vandfald, kanaler, søer, til
at sende hjemmelavede både afsted, fore¬
stille sig, at de drager ud på ekspeditioner
i den ukendte verden, væk fra byen for at
opleve andre byer og landskaber.

Vandelementet er havet, søen, åen og
mosen: elementer, man støder på i vores
natur, og som gør vores oplevelser rigere.

Sammenhængen mellem de forskellige
økologiske elementer som: vand, strand,
eng, steppe, højland, skov skal man prø¬
ve på at overføre til legeparken, og med
pædagogernes hjælp skal børnene lære at
forstå naturen.

Bjerge
Ligeledes er bjerge og terrænforskelle et
fascinerende element, der er udfordren¬
de, betagende og storslået. Ved at bygge
høje af sten, småbakker og diger vil ople¬
velsen af legeparken forstærkes, fordi iøj¬
nefaldende elementer, der rager op i
landskabet vil huskes og bruges til senere
drømmerier og fantaseren.

Højdeforskellene behøver ikke at være

særlig store, når de opleves af børn, der er
halvt så store som voksne. Sikkerheds¬
aspektet skal også tages i betragtning.

Højder, hvor der er uventede forhin¬
dringer, er det værste, der kan ske, f.eks.
et hullet bræt eller løse sten, hvor man
ikke venter det.

Skoven
»Skoven« skal være en stor grøn og frodig
masse, der drager børnene ind til sig. Her
skal de kunne få deres drømme opfyldt
ved at gå på jagt, klatre, lege røvere og
soldater, opleve store væsener, der uven¬
tet dukker op bag træer. Eller de kan tro,
de ser nisser og trolde ligesom i eventyrer¬
ne, de får læst op derhjemme af deres
forældre, men aldrig har mulighed for at
opleve selv. Her i legeparken skal det
kunne lade sig gøre med eller uden de
voksnes indblanding.

Jo større »skoven« er, des bedre ople¬
ves den og jo større mulighed for frodig¬
hed bliver der,når man tager børnenes til
tider voldsomme leg i betragtning. Men
indtil skovplantningen gror til, kan bjerg¬
landskaber og store træstammer være ud¬
mærkede erstatninger. Hertil kan føjes
afskåret materiale fra kommunens store

mængder af afskårne grene fra efterår og
vinter.
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Den nordlige indgang. ■ The Northern entrance.

Beskrivelse af trolden

Hovedets form er dannet af et cirkulært
plateau af jord tilsået med græs, der slås
en til to gange om året. I hovedet er tre
fordybninger til mund og øjne.

Øjnene består af en cirkulær form foret
med beton, hvori der er støbt en indven¬
dig rende, som en cirkel. Ligeledes er der
støbt et hul i midten. Renden er til øjen-
kuglen, som er af kraftig plast, bolden
kan eventuelt fastgøres med en lang line
til bunden af øjet. Over øjet ligger øjen¬
bryn bygget op af chaussésten.

Munden skal fungere som en sandkas¬
se. Den er afgrænset af nedgravede, høv¬
lede og trykimprægnerede stolper, med
affaset kant. Granitstykker skal forestille
tænder. Fra munden kan man komme til
maven over en bro.

Næsen er opbygget af støbte beton¬
blokke i forskellig størrelse. Blokkene er
størst for neden og bliver gradvist mindre
opefter. For at undgå utilsigtede forskyd¬
ninger er der indstøbt ringe, der kæder
blokkene sammen. Næseborene er udfor¬
met som to mindre grotter med indbyrdes
forbindelse.

Højre øre er en sandkasse, hvori der i
den øverste del er ankomstplads for glide¬
banen, som i den anden ende er fastgjort
til højre hånd. Den nederste del af øret
bruges til at lege i.

Ligesom munden er øret afgrænset af
nedgravede stolper med affaset kant.

Venstre øre er ligesom næsen bygget op
af betonblokke i forskellige størrelser
med indstøbte ringe, der bruges til at
kæde blokkene sammen med.

Fra øret, som er et rigtigt tykt og kød¬
fuldt troldeøre, har en bæk sit udspring.
Bækken slynger sig ca. 16 m ned til et
soppebassin.

Maven er en græsklædt jordhøj. Græs¬
set slås to gange om året og kan bruges
som kælkebakke og udkigspunkt.

Halen er lavet af ferrocement. Den

bugter sig som en slange og ender i en
gråpil (haledusken). Slangen kan bruges
til at gynge på, og man kan udspænde
klatrenet mellem buerne.

Benene opleves som et græsklædt dige,
der. bugter sig i bløde kurver. Det er

bygget op af råjord dækket med muld og
derefter tilsået med græs.

Fødderne er bygget op af chaussésten
støbt i beton. Foruden chaussésten er der

brugt brosten, og neglene er formet i
betonen, som evt. er tilsat farvepigment.
Desuden er der indstøbt en rende, hvor¬
fra der udspringer et lille springvand.
Vandet render ned ad foden.

Højre hånd er som foden opbygget af
stenmaterialer, fortrinsvis chaussésten
iblandet brosten for at markere rynkerne.

På håndfladen er nedstøbt en pælekon¬
struktion af høvlede trykimprægnerede
stolper, som ender i det højre øre ca. 17 m
derfra. Hånden ligger halvvejs begravet i
græsset imellem de omgivende træer.

Venstre hånd ligger ved den nordlige
indgang og fungerer som ankomst- og
fordelingsplads til bygning og parken.

Hånden ligger ned med pegefingeren
udstrakt parallelt med den nordlige gavl,
halvskjult i buskadset og det lange græs.
De andre fingre i forskellige længder pe¬
ger opad. Fingrene er lavet af ferroce¬
ment med indstøbte trin og ringe til fast¬
gørelse af tovværk og lignende.

Jens Zorn Thorsen, landskabsarkitekt MDL
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Af Jeremy Dean

I sommeren 1985 besluttede Slagelse by¬
råd, at legepladsen i Lystanlægget - byens
fornemmeste park, anlagt i 1881 skulle
renoveres.

Den bestående legeplads - en 50 m2 stor
sandkasse fyldt med gamle stållegered¬
skaber - skulle omdannes til et nyt anlæg,
som visuelt og funktionelt kunne indpas¬
set i den hundrede år gamle park.

Løsningen blev, at man ville bygge vi¬
dere på parkens flotte landskabstræk -
bløde bakker - gamle træer - og smukke
parkbygninger som udgangspunkt for ud¬
formningen.

Et stort sandområde kantet med jern¬
banesveller blev anlagt som legepladsens
egen »sø«. To mindre bakker blev opbyg¬
get som høje ved vandet og ved »søbred¬
den« er planlagt nyplantning.

Legeredskaberne • skulle være både
spændende for børnene og opleves som et
positivt visuelt element i parken som hel¬
hed. Tårn, hængebroer, rutchebane og
lysthus i serien Lappsett »fantasia« blev
valgt som hovedredskaber på grund af
deres lette, elegante udformning og af¬
dæmpede farver - her i blåt og gult. Blåt
som harmonerer med søen, og gult som er
den traditionelle farve på parkens gamle
bindingsværksbygninger.

Pil og birk anvendes som træplantning
ved »søen«, og selv om etablering af un¬
derplantning nok er umulig på en lege¬
plads, forsøges alligevel med forskellige
bambussorter og vintergrønt.

Som en ekstra bonus for legepladsen og
parken har kommunen også planer om at
opføre en pavillon i nærheden af legeplad¬
sen, således at yderligere liv og aktivitet
kan tilføres den gamle park.

Legepladsen i
Lystanlægget,
Slagelse
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1. Situationsplan ca. 1:400.
2. Legeplads og lysthus set fra søen.
3. Højene set fra Parkvej.
4. Ops talt af legeredskaberne.
5. Skitseforslag til planlagt pavillon teet ved
legepladsen.
■ 1. Master plan c. 1:400 (planting not carried
out yet)
2. Play ground seen from Anlægssøen (c. 30 m
from the play area).
3. The hills seen from Parkvej
4. Elevation ofplay equipment.
5. Sketch design for planned pavillion close to
the play area.

Jeremy Dean, landskabsarkitekt MDL. Stadsgartner
i Slagelse.
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Andeby
Af Laurits Fristrup

»Andeby« er en af de to byggelegepladser
med dyr, som drives af Aalborg kommu¬
nes parkforvaltning. Pladsen er i 1969
anlagt på en trekantet grund mellem for¬
valtningens gartneri, boldbaner og mo¬
torvejen, i byens sydlige udkant. Omeg¬
nen var nyudbygget med etage- og tæt/lav
byggeri, og her boede i starten mange
hårdt belastede børn og familier. Områ¬
det havde en del problemer med vold og
kriminalitet, og forældrene i området
pressede på for at få etableret en lege¬
plads.

Jens Holmsgård startede i 1969 med at
kultivere arealet, lave stier og plante.
Pladsen skulle være grøn, og det er den
blevet. Området minder om et koloniha¬
veområde i miniformat.

Der er ialt 130 parceller å 25 m2. Børn,
der ønsker at komme ind i Andeby, kom¬
mer sammen med en af forældrene og
bliver skrevet op til en parcel hos Holms-
gård, og når en parcel bliver fri, får den

øverste på ventelisten et »skøde« på par¬
cellen og et ordensreglement, som fortæl¬
ler, at dyrene skal fodres og tilses hver
dag, og at man ikke kan påregne at behol¬
de parcellen, efter man er fyldt 16 år.

Børnene bygger selv deres huse, og
hvis opbakningen fra hjemmet er for dår¬
lig, giver Holmsgård eller hans medhjæl¬
per en hånd med.

I starten var byggematerialer ikke svæ¬
re at skaffe, Holmsgård har et øje på hver
finger, og ved når der nedrives bygninger
rundt om i byen. I de seneste år har vi ikke
kunnet få træ på den måde, så parkfor¬
valtningens savværk har leveret træ.

Stemningen i Andeby fornemmes i føl¬
gende citat fra en beskrivelse af et besøg i
Andeby: »BOUNTY« står der med
lyseblåt på hvidt over døren til Brians hus.
Der er en lille trappe. Tre trin op, og døren
går op til et rum på størrelse med et
pulterkammer. Her bor fasan-, kanin- og
duefamilier i deres bure langs væggene.

Der er ikke megen plads til Brians egen
fløjlsbetrukne lænestol. Vi går videre ad
smalle stier med kolonihavehuse i minifor¬
mat på begge sider. Sådan er Andeby - én
af Aalborgs to byggelegepladser. Her er
ryddeligt som i en kolonihave. Vejrhaner.
Blondegardiner. Men de malede huse er
bygget af børn, og i dem bor der flere dyr
end børn. Andebys børn er som christia¬
nitter vant til besøg og er gæstfrie. Anita
undskylder på forhånd rodet indenfor.
Hun sætter nøglen i døren: Vil du se, jeg
har lige fået unger. Der er tre-fire stykker.
Muselignende kaninunger på bunden afen
høkasse. Kaninfamilien deler hjem med
mindst et marsvin. Anita har som de fleste
andre i Andeby nette gardiner og nips i
vinduet, men indenfor er det dyrene, der
præger miljøet.

Dyrene skal passes hver dag, og sker
det ikke, inddrager Holmsgård dyrene og
vurderer, om der skal gives en chance,
eller barnet skal forlade Andeby. På dette

38
LANDSKAB 2 1986



område er Holmsgård streng. Han er helt
klart respekteret og elsket af byens børn.

Andeby har også fællesdyr. Ponyer,
duer, forskellige fugle og geder. De har til
huse i en tilbygning til »Kommunekonto¬
ret«, Holmsgårds og medhjælperens resi¬
dens. Børnene kommer og går som de
selv vil, og parkforvaltningen har kun
ansvaret for børnene, når de er i Andeby.
Tidligere indbyggere i Andeby kommer
ofte forbi. De kommer gerne og viser
Holmsgård deres nyerhvervelser: knal¬
lert, kæreste, bil osv.

Vi tror på, at når børnene knytter sig så
stærkt til Holmsgård og Andeby, er det
bl.a. fordi de her har nogle forpligtelser.
Deres tilstedeværelse og deres indsats
kan ikke undværes en eneste dag i den tid,
de er indbyggere i Andeby. Hver af bør¬
nene fornemmer helt klart, at her er de
uundværlige.
Laurits Fristrup, landskabsarkitekt MDL,
afdelingsleder på Stadsgartnernes kontor i Aalborg.
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Børn har brug
for udfordringer
... men de skal helst slippe helskindet fra dem

Af Karsten Thystrup

Dårligt vedligeholdt hængebro, der mangler et
brcedt. Hullet er så stort, at en barnekrop
(minus hoved) kan ryge igennem. Børnene kan
desuden få fingre og tæer i klemme mellem de
enkelte brædder. Hængebroen mangler sideaf¬
skærmning. Vippedyrets (til højre) forankring
er ikke forsænket. Foto: Flemming Karlsen.

For nogle år siden rystede et par døds¬
ulykker næsten alle danske pædagoger.
To børnehavebørn blev med kort tids
mellemrum kvalt i legeredskaber, der var
opstillet på institutionernes legepladser.
Og diskussionen opstod straks blandt pæ¬
dagogerne: Var det vores skyld, og hvad
kan vi gøre for at forhindre nye alvorlige
ulykker på daginstitutionernes lege¬
pladser.

Denne diskussion blev den direkte an¬

ledning til, at Børne og Ungdomspædago¬
gernes Landsforbund (BUPL) intensive¬
rede sit arbejde med at få udformet sikre
retningslinjer for indretning af legeplad¬
ser og udformning af legeredskaber.
BUPL havde på det tidspunkt i lang tid
forsøgt at få de danske myndigheder til at
udsende forpligtende normer. Antallet af
ulykker på legepladserne var - og er -

nemlig foruroligende højt. Men selv
12.000 ulykker årligt kunne ikke formå
Socialministeriet til at udarbejde sådanne
normer.

Kolossal interesse

BUPL mistede til sidst tålmodigheden og

udarbejdede sine egne retningslinjer for
legeplads-sikkerhed. De blev offentlig¬
gjort i august 1984, og interessen har
været kolossal. Ikke kun blandt pædago¬
ger, men også kommuner, boligselska¬
ber, arkitekter og fabrikanter af legered¬
skaber har brugt BUPL's retningslinjer.
Til støtte for disse bestræbelser har BUPL
udarbejdet en positivliste over fabrikan¬
ter, der i udformningen af legeredskaber
bruger retningslinjerne.

Spørgsmålet har også været behandlet i
Folketinget, hvor næsten alle partier ud¬

trykte sympati for BUPL's initiativ. Se¬
nest har Dansk Standardiseringsråd ned¬
sat et særligt udvalg for at udarbejde
forslag til normer for legepladsindret¬
ning. BUPL's retningslinjer skal ligge til
grund for udvalgets arbejde.

Men selv om reaktionerne har været

positive, vil der uundgåeligt gå nogen tid,
før der kan udformes officielle retnings¬
linjer.

Derfor vil BUPL opfordre alle - ikke
mindst arkitekter og andre teknikere -

der får til opgave at udforme en legeplads
eller udvælge legeredskaber, til at tage
hensyn til de mest grundlæggende for¬
holdsregler:

Retningslinjer
- Nogle legeredskaber indeholder så
mange faremomenter, at de ikke bør be-
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■ Opposite page: Badly maintained suspension
bridge with a plank missing. The hole is so large
that a child's body (minus head) can fall
through it. Apart from this, the children can get
both fingers and toes caught between the indivi¬
dual planks. The bridge needs railing supports.
The whipping animal (on the right) has its
anchorage above ground level.

■ Above: Regretfully, a very typical slide. The
side supports are too low and the space between
the slide and support can 'catch' both hands and
feet. The tarmac landing area is directly danger¬
ous for life and limb. The metal side support
makes the slide unpleasant for use in both hot
and cold weather.

En desværre alt for typisk rutchebane. Sideaf¬
skærmningen er ikke høj nok, og mellemrum¬
met i afskærmningen kan »fange« både fødder
og hænder. Faldunderlaget af asfalt er direkte
livsfarligt. Metallet i sideafskærmningen gør
rutchebnen ubehagelig for børn i stærk sol og
frost. Foto: 2. maj.

nyttes. Det gælder f.eks. karruseller, vip¬
per med midterstolpe, dobbelt-sæde gyn¬
ger, svævebaner og trampoliner. De mo¬
toriske og pædagogiske udfordringer i
disse legeredskaber kan tilgodeses i andre
legeredskaber uden tilsvarende faremo¬
menter.

- De velegnede legeredskaber skal pla¬
ceres med omtanke, dvs. ikke hvor børn
går eller løber. Legeredskaber bør heller
ikke placeres i sandkasser, og der skal
skabes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til
andre legeredskaber.

- Faldunderlaget er meget vigtigt, fordi
70 pet. af alle legeplads-ulykker er fald¬
ulykker. Et godt underlag kan begrænse
skaden, hvis uheldet sker. Barkflis, grus
og sand er gode materialer, hvorimod
beton, asfalt, jord og træ ikke bør findes
under legeredskaber.

Faldhøjden fra et legeredskab bør al¬
drig overstige 250 cm.

- Legelandskaber skal sammensættes,
så faremomenter begrænses, og de enkel¬
te redskaber skal laves af solide materia¬
ler, og der bør ikke findes afstande mel¬
lem 11 og 23 cm i et legeredskab (pga.
faren for kvælning). Lodrette konstrukti¬
oner er bedre end vandrette ved afskærm¬
ning og rækværk. Der skal bruges trykim¬
prægneret træ af rigelige dimensioner.
Skruer og bolte bør foretrækkes frem for
søm. Ophæng skal være dimensioneret
tilstrækkeligt og placeres rigtigt i den
bærende konstruktion.

- Generelt skal der sikres en løbende
vedligeholdelse af både træ, glasfiber til
rutschebaner m.m. Samlinger, bolte, be¬
slag og skruer bør efterses en gang om
måneden.

Brug for udfordringer
Dette sammendrag af BUPL's retnings¬
linjer er selvfølgelig ikke fyldestgørende.
BUPL har samlet sine reviderede ret¬

ningslinjer i en særlig pjece, der kan fås
ved henvendelse til BUPL.

Pædagoger kender i kraft af deres ud¬
dannelse udmærket børns behov for ud¬
fordringer. De skal til stadighed afprøve
grænserne for deres ydeevne. Det bety¬
der, at man ikke kan forhindre alle ulyk¬
ker på legepladser. Men ved at bruge
BUPL's retningslinjer kan man sørge for,
at børnene slipper nogenlunde helskin¬
det, hvis det går galt. Uheld må ikke blive
til ulykker.

Karsten Thystrup, BUPL

Legepladssikkerhed. Retningslinier fra
BUPL (tlf. 01 -21 22 99). 1985.
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Bogomtale, noter

Bare for sjov?
Ralph Vollstedt: »Bare forsjov? Om leg og
legeforskning«. Nyt Nordisk Forlag Ar¬
nold Busck, Danmark 1985, 130 sider, ill.
Pris 178 kr.

Hvor og hvordan skal børn lege i dagens
velplanlagte byer? »Børn skal selvfølgelig
lege i de dertil indrettede funktionelle
område på de til formålet konstruerede
funktionelle redskaber. Spørger man bør¬
nene, så er de ikke tilfredse med de
strukturerede legemuligheder. De ønsker
samtidig et ustruktureret legemiljø, og de
savner områder, som endnu er uberørt af
de voksnes verden.« (s. 97-98).

Det må være trist at være barn i dagens
Danmark og tilbringe hovedparten af sin
tid bag institutionernes gitter og/eller på
boligområdernes legepladser. Legered¬
skaberne er som regel de samme, så ud¬
fordringerne er få.

Det må være muligt for landskabsarki¬
tekter at komme børnenes ønsker i møde
og forsøge at bevare uspolerede områder
til leg, og, hvor det er nødvendigt, plan¬
lægge nogle mere inspirerende legeområ¬
der. Det kræver selvfølgelig, at man ved
noget om, hvordan og hvorfor børn leger.

»Bare for sjov?« giver et fingerpeg om
nogle af disse ting. Bogen giver ikke di¬
rekte anvisninger på, hvordan legeområ¬
der bedst kan indrettes. Den forsøger
snarere af afdække legens væsen.

Forfatterens formål har været at skrive
en dansk bog om legens betydning for bar¬
nets udvikling, hvor legen betragtes som
en del af barnets sociale udvikling og ikke
som et isoleret fænomen. Desuden at un¬

dersøge, hvilke problemer det giver, at
legens vilkår stadig forringes kraftigt i

• vort samfund, når det er erkendt, at leg
spiller en væsentlig rolle i barnets udvik¬
ling.

Første del af bogen beskriver legens
kendetegn. Det vil sige: leg og adfærd,
legens kommunikation. Hvornår er det
alvor, og hvornår er det leg, legens moti¬
vation. Hvilken indflydelse har manglen¬
de opfyldelse af de basale behov som sult
og tryghed på leg.

Anden del handler om forskellige typer
af leg og det legetøj, der er knyttet hertil.
Det drejer sig bl.a. om bevægelege, leg
med objekter, vild leg osv.

Tredje del handler om leg og miljø,
både det fysiske og det sociale samt om
legens indflydelse på barnets sociale ind¬
pasning i samfundet.

I hele bogen bruges eksempler fra dyrs
leg og fra naturfolks hverdag til beskrivel¬
se og illustration af de forskellige emner.

Bogen er skrevet i et let læst og forståe¬
ligt sprog. Den er forsynet med mange
illustrationer og små sentenser.

Har man ikke lyst til at læse bogen som
landskabsarkitekt, kan man tage sin for-
ældrekasket på og læse den som sådan.

Dorrit Grytter

Legepladsen
Svend Erik Laursen: Legepladsen. Indret¬
ning, materialer, sikkerhed. Forlaget Børn
og unge. 1985.186 s. ill. Pris 148.50 kr.

Bogens forfatter underviser på et børne¬
have- og fritidspædagogseminarium, og
har i forbindelse med sit arbejde gennem¬
ført en undersøgelse om brug og indret¬
ning af legepladser. Svend Erik Laursen
har skrevet bogen, da han mener lege¬
pladsen hidtil har været et forsømt områ¬
de i uddannelsen på seminariet, i den
pædagogiske debat og i den daglige
praksis.

Indledningsvis behandles miljøets ind¬
virkning på barnet. Det er måske den
mest inspirerende del af bogen - her
tænkes i følelser og handlinger, og ikke på
redskaber. Indledningen er en form for
vejledning i børns behov og introduktion
til en verden, som vi som planlæggere
måske kender for lidt til.

Dernæst behandles de forskellige funk¬
tioner og redskaber på legepladsen: op-
holdsområde, cykelbane, legehuse etc.
Her er mange praktiske råd om brug og
anvendelighed.

Andel del behandler sikkerheden på
legepladsen meget grundigt. Her sam¬
menlignes forskellige typer underlag og
materialer til legeredskaberne. F.eks.
vurderes det, hvilke underlag der er egne¬
de under klatrestativer, hvorfra der kan
ske fald.

I bogen er der således gode råd, megen
inspiration og praktisk vejledning, såvel i
tekst som i billeder. Forfatteren spænder
meget vidt i sin gennemgang af legeplad¬
sen, og bogen er absolut anbefalesesvær-
dig, hvis man vil sætte sig ind i legeplads¬
planlægningen og dens problemer.

Birthe Høygaard Kristensen.

At grave et stort hul kan være en fascinerende
oplevelse.
■ To dig a big hole can be a fascinating experi¬
ence.
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Renæssancens have
Ældste danske havebog. (Block: Horticul-
tura Danica, 1647). Forlaget Wormia-
num, 1984. I fotografisk genoptryk, 160
sider, indbundet. Pris i boghandelen 82
kr., for Skalk-abonnenter 68 kr.

Erik Lassen og Troels V. Østergaard:
Egeskov Urtehave. Brøndums Forlag.
1984. 61 s. ill. Pris 148 kr.

Øottimt fiotøir »ictrt off at fem Strimi« (mUW
ol t<tn antw 3?at> flaar inuflt m btmit førflt <x tim «rr»jf/
miM imrtUm paa titnnt SDJawtrt / faa Xixmu fwme at
8i?t< <ii l'farf Dia!)/Ocg tr fithgt mtgtu

I de senere år er udkommet et par små
bøger - en havebog og en bog om en have
- der begge handler om renæssancens
ideer og formsprog indenfor vores ar¬

bejdsfelt.
Efter så mange år, hvor barokhaven

har været inspirationskilde og genstand
for så stor beundring, var det måske en
idé at se, hvad der ligger gemt og glemt i
renæssancens haver, der nok i størrelse og
anvendelse ligger os nærmere end barok¬
havens vidtstrakte glorificering af magt¬
begrebet. De to bøger er gode hjælpere
på vejen.

»Ældste danske havebog« er titlen på
forlaget Skalks fotografiske optryk fra
1984 af: Horticultura Danica, Hvorledis
en Zirlig oc nyttig Urte-have i Danne-
marck kand anrettis/beprydis oc ved Mact
holdis. Mestendeel aff forfarenhed be-
skreffen aff Hans Raszmussøn Bolck Ur¬

tegårds-Mand.
Da bogen første gang udkom skrev

man 1647, endnu regerede Chr. 4 og den
italienske havestil havde et par århundre¬
der bag sig og skulle senere i århundredet
afløses af barokhaven. Så Block havde
fast tradition, tyske udgivelser og givetvis
læreår i udlandet at øse af, da han skrev
sin bog.

I forordet antydes, hvor påkrævet bo¬
gen var, ikke mindst fordi det var umuligt
for ham at overkomme al den planlæg¬
ning og rådgivning, der forventedes. Og
antydet, fordi ydmyghed i de tider søm¬
mede sig en mand af hans stand, men en
tanke melder sig: Var Block vores første
kollega i faget?

Senere i forordet dynges det ene bevis
på det andet for havers betydning for
kulturens udvikling op gennem tiderne,
så det har helt klart været meget nødven¬
digt for ham at kæmpe for anerkendelse
for sin indsats hos sin tids bygherrer.

Det er fristende at sammenligne med
dagens Danmark, hvor vi stædigt må ar¬
gumentere for vores berettigelse overfor
såvel embedsmænds kulturbrist og akade¬
mikerens hovmod, der hindrer dem i at

respektere noget som helst, der har med
»jord« at gøre. Også afsnittene om ha¬
vens pleje og om redskaberne kan der
nikkes genkendende til, men mest over¬
bevisende er alligevel det afsnit, hvor
Block kærligt og henrevet beskriver den
have, hvor han selv har været ansat:
»Lundehave« nu Marienlyst Have i Hel¬
singør. Her er det havekunstneren med
blik for helheden, for detaljerne og fro¬
digheden, der taler, så renæssancehavens
væsen blive lyslevende i sin stramme
struktur, sit fantasifulde udstyr og sit
utrolige plantevalg.
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En omfattende og indgående dyrk-
ningsvejledning for havens planter følger,
for de strengt geometriske bede rummede

både blomster lige fra morgenfrue til
laurbær, såvel som urter fra pastinakker
til meloner. Altså stort set de samme

planter, der dyrkedes i herregårdenes
gartnerier langt op i dette århundrede,
selv om sorterne var andre og rammerne
var ændrede.

Om »Egeskov Urtehave«, landets ene¬
ste renæssancehave i brug, er der sidste år
udkommet en lille bog, smukt illustreret
af tegneren Vibeke Mencke Nielsen.

Stedets historiske baggrund behandles
af museumsdirektør Erik Lassen, der ud¬
reder selve slottets historie og dets om¬
bygninger med indleven, men til gengæld
går let hen over havens historie. Især er
den seneste menneskealders ændringer
kort og knapt refereret, og kun 11 linjer
er der ofret på selve urtehaven, der i 1970
blev tegnet af C. Th. Sørensen som en
rekonstruktion af en renæssancehave.

Ikke engang en haveplan er kommet
med. Det havde ellers været nærliggende
og havde hjulpet til forståelsen af de få
linjers gennemgang.

I bogens anden halvdel skHver Troels
V. Østergård indgående om havens dyrk¬
ning. Helt fra begyndelsen var urtegården
tænkt som en sundhedshave og en fore-
gangshave, fordi der på dette sted aldrig
har været anvendt hverken kunstgødning
eller sprøjtemidler.

Som i Blocks haver vokser blomster og
urter side om side, men her med det
udtalte formål at demonstrere, i hvilke
sammenstillinger de bedst trives, og med
hvilke blomsterplanter utøj i køkkenur¬
terne kan bekæmpes.

I de seneste år er økologiske dyrknings¬
metoder indført forsøgsvis, hvad der
uundgåeligt medfører et lidt uvant og
rodet udseende. Så selv om haven ikke er

så sirlig som sine forgængere for århun¬
dreder siden, så er det her, i Egeskovs
Urtegård, at renæssancens kunst og fro¬
dighed, tolket af Block i 1647, genfindes i
fuldt flor. Agnete Muusfeldt
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Økonomiske og økologiske friarealer
Edgar M. Alberthauser: Neue Griin-
flåchen fiir die Stadt. Natur, die man sich
leisten kann. Callwey. 1985. 191 s. ill. Pris
ca. 360 kr.

Edgar Michael Albertshauser er til daglig
leder af parkforvaltningen i byen Peine,
Nedersachsen. Igennem 11 år har han
arbejdet med planlægning og udformning
af byens grønne områder. Målet har været
at skabe naturprægede og funktionsdygti¬
ge friarealer ud fra en omkostningsbevidst
holdning. Den viden og de erfaringer,
som han har indsamlet i sit daglige arbej¬
de, videregives i denne bog.

Bogens indhold er opdelt i tre afsnit
under overskrifterne:

Årsager til den nutidige krise i byens
grønne områder, nyorientering - målsæt¬
ning.

Bekrivelse af økologiske sammenhæn¬
ge og byplanmæssige forudsætninger samt
fritidsaktiviteter, som har betydning for
byens grønne områder.

Realisering af naturpræget vegetation
for typerne buske og træer samt græs.

Sidstnævnte afsnit er bogens hoved¬
afsnit, idet det fylder over halvdelen af
indholdet.

Som det fremgår af overskrifterne, ud¬
gør de to første afsnit bogens teoridel. I
tredje afsnit viser forfatteren så ved hjælp
af eksempler og praktisk anvisninger,
hvordan teorien omsættes i praksis. I det
følgende vil jeg koncentrere mig om ek¬
sempeldelen, da jeg ganske enkelt anser
denne del for mest interessant.

Inden jeg omtaler eksempeldelen, er
det dog nødvendigt at hæfte sig et øjeblik
ved den målsætning, som forfatteren op¬
stiller for byens grønne områder. Målsæt¬
ningen lyder kort og godt, at skabe »oko-
nomisch- okologische Griinflåchen«.
Herved forstår forfatteren, at de grønne
områder bør være for det første økonomi¬
ske d.v.s. at der forud for deres etablering
er udarbejdet et optimalt planlægnings¬
grundlag, som indbefatter en nøje afvej¬
ning af arealinteresser og fastlæggelse af
områdets funktion, brugerkrav, værk-
stedsvilkår m.v.

For det andet bør de være økologiske
d.v.s. at de grønne områder etableres som
naturlige plantesamfund, der tilgodeser
truede plante- og dyrearter.

Når disse betingelser opfyldes, vil ple¬
jen blive billigere samtidig med at bevoks¬
ningen vil opnå en større vitalitet og øko¬
logisk rigdom.

Det er indlysende, at den naturprægede
vegetation spiller en afgørende rolle i
denne sammenhæng.

Eksempeldelen viser, hvordan den na¬
turprægede vegetation kan indgå i byens
grønne områder.

For bevoksningstypen buske og træer
beskrives og vurderes
- Funktion og pleje af naturpræget vege¬

tation contra traditionelle plantninger.
- Træ- og buskvækst, som kan indgå i

naturpræget vegetation.
- Forskellige årsager, der bidrager til

funktionstab og en overdimensioneret
pleje af plantninger i byområder.

- Omlægning af ældre, plejeintensive
plantninger til plejeekstensive plant¬
ninger.

- Dækafgrøder og andre former for jord¬
dækning.
Afsnittet om græs indeholder

- En beskrivelse af græslandstyperne.
- En omfattende liste over græsser og

urter for græslandstyperne.
- En beskrivelse af forudsætninger og kri¬

terier for realiseringen af ekstensivt ple¬
jet græs i byområder.

- En beskrivelse af forsøg med blomster¬
enge, som parkforvaltningen i Peine har
gennemført siden 1976.

- En beskrivelse af plejen af ekstensive
græsarealer.
I eksempeldelen er det efter min me¬

ning især afsnittet af græs, der giver værdi¬
fulde oplysninger.

Her tænker jeg navnlig på forsøgene
med blomsterenge. Forsøgene omtales
meget detaljeret og både negative som
positive erfaringer beskrives. De beskrev¬
ne erfaringer anser jeg for et væsentligt
bidrag til den indtil videre ringe viden, der
findes om etablering af urtevegetation.

Når jeg skal pege på noget negativt ved
bogen, må det gå på læsbarheden. Tek¬
sten er i mange tilfælde opbygget omkring
de ikke færre end 38(!) tabeller, som
findes i bogen. Denne fremgangsmåde
gør, at man som læser tit skal bladre frem
og tilbage, og da nogen af tabellerne er
uhyre komplicerede i deres opbygning,
kører man let sur i det. Det bør her
tilføjes, at læsningen kræver gode tyske
sprogfærdigheder, hvis man vil gøre sig
håb om at forstå teksten fuldt ud.

Men uanset bogens svære læsbarhed må
den dog utvivlsomt være af stor interesse
for landskabsarkitekter, der er ansat i
kommunernes parkforvaltninger og i bo¬
ligselskaber.

Friarealforbedring
Gerhart Kilpper, Martin Einsele m.m.:
Wohnumfeld verbesserung. Bauverlag.
Wiesbaden. 1985. 90s. Pris ca. 228 kr.

Bogen omhandler analyser, planforslag

samt eksempler på udførelse af de nære
omgivelser ved forskellige boligtyper.

Analyser, forklaringer og konklusioner
omkring sociale-, trafikmæssige-, bebyg-
gelsesmæssige- og økonomiske forhold
ved forskellige boligtyper virker utroligt
grundige og udførlige. Planløsninger og
udførelser er fremstillet med såvel skitser
som forklarende tekst.

Alt i alt en udmærket bog, men for en
stor del gentagelser (og det kan jo være
udmærket) af de ting, som de fleste af os
har lært/arbejder med inden for planlæg¬
ningen af udearealer ved boligområder.

Birgitte Fink

Naturstensleksikon
Gunther Mehling: Naturstein - Lexikon.
Forlag Callwey, Munchen. 2. oplag. 1981.
664 s. ill. Pris ca. 425 kr.

Denne bog om natursten er et meget
omfattende værk på ca. 650 sider. Bogen
lever fuldt op til sin titel: leksikon over
natursten.

Værket beskriver de enkelte natursten,
deres oprindelse, udvinding, bearbejd¬
ning, anvendelsesmuligheder m.m.

Desuden er der udførligt berettet om
det rent fagmæssige, herunder redskaber
og maskiner indenfor naturstensindustri
og -håndværk.

De enkelte stenarters brug inden for
bygge- og kunsthistorie bliver grundigt
omtalt. Det gælder fra antikken til nuti¬
den, ligesom talrige skitser, detailtegnin¬
ger m.m. underbygger teksten.

Et imponerende og interessant opslags¬
værk. Birgitte Fink

Udendørs belysning
Hans-Joachim Dodillet: Licht am Haus
und in Garten. Forlaget Callwey. 1985.
144 s. ill. Pris ca. 260 kr.

Bogen beskriver funktion, udformning og
installation af lys ved hus og have.'

Nogle undertitler beskriver mere end
andre bogens indhold: Lys i stenhaven -

belysning af veje og trapper - lys på
terrassen - lys og insekter - lys foran
garagen - lys ved havelågen.

De indledende linier omkring lys og
installationer er rimelige, men bogens be¬
skrivelser og afbildninger som helhed vir¬
ker ret amatøragtige. Birgitte Fink

Konkurrence om et fritidsområde
i Ballerup
Den landskabelige udformning af et stort
fritidsområde er emne for en idékonkur¬
rence, som Ballerup kommune har ud¬
skrevet i samarbejde med DAL og DL.
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[ Landbrugsområder
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| >"-] Konkurrenceområdets^—' afgrænsning
aa Konkurrenceområdet

Landskabskonkurrencer er en sjælden
foreteelse i Danmark, og det er derfor
med stor spænding, at udskriveren imøde¬
ser, hvad konkurrencen kan frembringe
af idégrundlag for områdets fremtid.

Konkurrencen har til formål at frem¬
skaffe ideer og visioner til et åbent natur¬
præget fritidsområde for et 270 ha stort
areal beliggende mellem Ballerup og
Skovlunde.

I konkurrenceprogrammet er der bl.a.
lagt vægt på at få belyst sammenhængen
mellem områdets anvendelsesmuligheder
og landskabelige udformning i relation til
de omkringliggende bydele Ballerup og
Skovlunde. Endvidere ønskes en afkla¬

ring af områdets sammenhæng med bl.a.
den sydforliggende Vestskoven.

Forslag til konkurrencen skal være ind¬
leveret senest den 6. maj 1986. Den sam¬
lede præmiesum er på 200.000 kr.

De indkomne forslag vil blive bedømt
af en dommerkomité, hvori Ballerup
kommune bl.a. er repræsenteret ved
borgmester'Ove E. Dalsgaard. Konkur¬
rencens fagdommere er byplanarkitekt
MAA Knud Haastrup og landskabsarki¬
tekterne MDL Per Glad og Peter Thor¬
sen. Konkurrencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann.

Nytt æresmedlem i NLA
Til æresmedlem i Norske Landskapsarki-
tekters Forening kan innviteres personer
som har gjort seg fortjent til å bli hedret av
NLA. Et enstemmig årsmøte i NLA ved-
tok den 1. feb. 1986 å innvitere Karen
Permin til nytt æresmedlem.

Karen Permin har i en årrekke - både
som praktiserende landskapsarkitekt i
Norge og gjennom det nordiske samarbeid
mellom landskapsarkitekter, utvist stor
interesse og positivt engasjement for
NLA og dens medlemmer.

Etter endt utdannelse som Hortonom
ved Landbohøjskolen i 1946, arbeidet Ka¬
ren Permin hos Ingrid Faale Handelsgart-
neri. Fra 1947 til 1954 var Karen Permin
ansatt i Bærum Parkvesen. Fra 1960 var

hun redaksjonssekretær i Havekunst, og

fra 1963 til 1980 redaktør av Havekunst/
Landskap. I dette tidsrommet var tids¬
skriftet et nordisk samarbeidsprosjekt. Si¬
den 1967 har Karen Permin vært sekretær
for D.L. og fra 1980 også sekretær for
Stads og kommunegartnerne og Forenin¬
gen af Licentiater.

For oss i NLA har Karen Permins se-

kretærarbeid blitt mest kjent ved at hun
siden 1969 har vært nordisk styresekretær.
Samarbeidet mellom de nordiske lands-

kapsarkitektforeningene ble med dette
lagt i fastere former og fikk en kontinui¬
tet. Dette er et verv hun nå i 1986 trer ut

av etter eget ønske.

Karen Permin har utført sine oppgaver
på en utmerket måte, og har vært det
samlende midtpunkt mellom de nordiske
foreningene. Da hun gjennem alt sitt vir¬
ke bestandig har vært en Norgesvenn og
nær tilknyuttet vår forening, er det en stor
giede for oss i NLA å kunne hedre Karen
Permin på denne måten. Ida Kristin Lie

Nyt bomærke for DL
På sidste års generalforsamling fik DL's
styrelse bemyndigelse til at iværksætte
udarbejdelse af et nyt bomærke for for¬
eningen. Som inspirationskilde for en
kunstnerisk videre bearbejdelse anbefale¬
de generalforsamlingen, at foreningens
medlemmer i tekst eller tegning skulle
have mulighed for at fremsende idéudkast
til et sådant bomærke. Selv om styrelsen
kun modtog ét forslag, var dette idéud¬
kast i sig selv så inspirerende, at det
umiddelbart kunne indgå i programop¬
lægget til designeren Ole Kortzau, hvori
det blandt andet hedder:

»Logoet må symbolisere have- og land¬
skabsarkitekturen, hvis udtryksform er
planterne, jorden, vandet og lyset, altså
en sammenhæng mellem naturen og land¬
skabsarkitekternes kreativitet.

Logoet må gerne afspejle den vækst og
dynamik, som indgår i landskabsarkitek¬
ternes arbejde.

Logoet kan være abstrakt - men enty¬
digt henvisende til landskabsarkitekter¬
nes fagområde.

I forslag til logo skal også valg af bog-
stavsform og tekstmæssig opsætning på
eks. brevpapir og kuverter indgå.

Logoet skal kunne publiceres i forskel¬
lige størrelser i både sort/hvid og i farver.«

På DL's styrelsesmøde den 15. januar
1986 forelagde Ole Kortzau sit forslag til
et nyt bomærke for DL. Det runde bo¬
mærke med de fine streger beskriver de
elementer landskabsarkitekter arbejder
med nemlig planter, jord, vand og lys.
Logoet kan tolkes som en plan med åløb
og deltaøer; som et træ eller som et bakket
landskab. Alt i alt udtrykker logoet sam¬
menhængen mellem naturen og land¬
skabsarkitekters kreativitet. Og det siger
noget om landskabsarkitekters identitet.

I det farvede logo sympoliserer blåt
vandet og grønt deltaøer eller bladhang.

Bomærket har en spindelvævsagtig let¬
hed, der efter Ole Kortzaus vurdering er
så karakteristisk for en landskabsarkitekt¬
plan. Den kursiverede tekst er let og
raffineret og står smukt til logoets sort/
hvide kniplingsagtige streg. Bomærket
kan placeres på forskellig vis, afhængig af,
om det er på brevpapir, kuverter, kort
eller tegningshovede.
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Træer i trængsel
Træer indgår som et vigtigt element i det,
man kalder havekunst. Man må altså
formode, at de er smukke på en eller
anden måde.

Men træer optræder meget ofte uden at
have noget at gøre med haver eller have¬
kunst, f.eks. i forbindelse med veje eller i
landskabet, de skaber faktisk landskabet.
Træernes skønhed kan være betinget af
vækstform, løvspring, blomstring, frugt¬
sætning eller høstfarve, måske af alle
disse egenskaber tilsammen.

Da træerne er bladløse syv måneder om
året, er vækstformen af stor betydning.
De forskellige træarter har hver sin typi¬
ske vækst, der er så varierende, at mange
af dem er let genkendelige i vintertil¬
stand. Derfor kunne man tro, at man i
visse tilfælde plantede træerne enkeltvis,
og så plejede dem, så de trivedes vel. Men
det gør man ikke, man planter meget ofte
tre træer tæt sammen, så vokser de skævt,
og presses bort fra det fælles tyngde¬
punkt.

Det er mest påfaldende ved hurtigtvok-
sende træer, det bliver en uharmonisk
trægruppe.

Man behøver ikke en æstetisk uddan¬
nelse for at se skønheden i et fritvoksende
fuldkronet træ, det kan selv mindre børn
opfatte.

Hvis det lykkes et træ at blive stort og
velformet, og det er til gene på en eller
anden måde, så skæres det tilbage, så alle
snittene ligger i samme plan, eller det
skæres til stumtjener. Det er ikke kønt.
Træet burde fældes eller beskæres ved
indskæringsmetoden: en del af hoved¬
stammen bevares, og alle sideskud afskæ¬
res passende nær ved stammen, så vil
træet atter få sin naturlige form.

Man kan plante to indgangstræer, et på
hver side af indgangen. Eller man kan
plante en række træer på hver side af
vejen, der fører ind til huset. Så har vi
alléen. Men med hvilken afstand skal
træerne plantes? I barokhaverne plan¬
tede man allétræerne med 4 m afstand,
men de blev beskåret på en eller anden
måde, som kegler, kugler, cylindre og en
del andre former.

Der er tradition for, at man kan plante
allétræer tæt, men når træerne ikke blive
formet, vil den lille afstand bevirke, at
træerne presser hinanden i vejret, træer¬
ne danner i tidens løb et »stakit«, så må de
skæres ned. Det er egentlig utroligt, at
man ikke i tidens løb har fundet ud af,
hvilken planteafstand man skal anvende i
en allé. Et nogenlunde fritvoksende træ
bliver ikke nær så højt som samme træ i en
allé.
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På billede nr. 1 ses en række lindetræer
fra Vilvorde, Tølløse. Træerne er plantet
med 9-10 meters afstand og træerne er 15-
16 m høje. Kronerne har udviklet sig frit,
måske sløret lidt af underplantningen.
Det kunne godt være den ene trærække i
en allé. De kuplede kroner vil gøre land¬
skabet mere levende, ikke virke som en

anonym hæk.
Billede nr. 2 viser lindealleen ved Led¬

reborg 1982. Træerne er plantet med 6 m
afstand, de er nedskåret mindst 3 gange.
Det er et »stakit«, men syner godt i
landskabet. Var lindene blevet plantet
med 12 m afstand, havde det dog ikke
været nødvendigt at nedskære alléen.

En allé kan også formes til en løvgang
(billede 3), og det sker ved, at vandrette
grene i passende højde bevares, de mø¬
dende grene kan bindes sammen med et
passende løst bånd, så vil grenene sand¬
synligvis vokse sammen. Man kan også
pode dem sammen. Grenene danner et
hvælv, som det ses på billedet. Den årlige
tilvækst afskæres. Da skuddannelsen er

kraftigst ved grenenes afslutning, dannes
rigeligt med kailus, og grenene får en
tenformet afslutning. Set udefra danner
alléen en stammehæk.

Alléens to rækker træer kan også klip¬
pes som stammehække, man kalder det
palisader, højden kan begrænses, så
plejeomkostningerne mindskes.

Billede 4 viser en 25 år gammel allé af
gråpopler. Det er tydeligt at alle sidegre¬
ne stræber mod lyset. Gråpoppelalléen er
plantet med 12 m mellem rækkerne og
med 6 m i rækkerne. Træ nr. 1 har t.h. en

lavtsiddende gren, som næsten når kro¬
nens top, den burde fjernes snarest. Træ
nr. 2 har nok en gennemgående hoved¬
stamme, men t.h. en sidegren af samme
tykkelse, vinklen mellem dem er meget
spids, stammerne vil presse på hinanden,
når de vokser til, en revne vil opstå, og et
brud vil følge før eller senere. Alle grene¬
ne har samme højde som hovedstammen,
de har presset hinanden i vejret. Træ nr. 3
er en efterplantning, de underste grene
kan fjernes. I højre side er grenbygningen
svag, træ nr. 4 har svækket deres vækst.

Træ nr. 4 har to lige tykke hovedstam¬
mer, vinklen mellem dem er meget lille.

Hvis afstanden mellem træerne havde
været 12 m, ville grenene have vokset til
siden og ikke opad, og grenene ville nå
sammen. Grenspidserne fra træ nr. 2 og
nr. 4 er kun få meter fra hinanden. Det vil

sige, at træerne skulle være plantet med
mindst 12 meters afstand. Hvert andet træ

burde ryddes, det burde være gjort for 10
år siden.

Willy F. Hansen.
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Summary

ChildrensPlay, p. 25.
By Malene Hauxner
A survey of public play grounds, shows a
sad picture of play ground standards and
the contribution made by landscape ar¬
chitects. Most play areas are too small,
badly located, not very well maintained
and usually equipped with apparatuses
which , without much fantasy, have only
the one goal of training children's clim¬
bing and balance ability. A few of the
investigated play grounds contained qua¬
lities worth keeping. Two examples each
at its end of the play ground spectre are
Rødovre adventure play ground and the
toddlers play ground at Tivoli. The ad¬
venture play ground satifies the special
need which children have to look after
animals, cultivate the soil and work crea¬

tively with a craft, under adult leadership
and supervision. The play area at Tivoli is
more like an amusement play ground and
consequently cannot satisfy a daily play
requirement. It is a successfull equipment
play area with imaginative apparatuses
which appeal to the fantasy and need for
experiences felt by small children. This
type of play ground is very much control¬
led by adults and can in no way satisfy the
needs of older children.

There is tendency to forget that play is
vitally important for children. Play is their
work. The urge to discover and experien¬
ce unobserved can best be satisfied out of
doors. Contact with nature, in its widest
context, becomes more important the
more that all processes become hidden or
are experienced second hand through
words or the television.

Children need space. Space to move
about, space to run, climb and hop, space
to shout and scream without beeing con¬

stantly told to keep quiet. If children have
too little space they pine away.

Children also need places where they
can try out their future roles in society.
They need to be able to. work creatively
with their hands, to learn how to manage
tools, to learn some skills.

Perhaps the most important of all is
that children need experience to discover
and explore their environment. They
need to test their fantasy in relation to
reality. This form for play is the most
difficult to satisfy. Parks become too tidy,
empty plots are built on, workshops close
down, agricultural land is cultivated so
effectively that all the copses disappear
and the intensified traffic results in a

reduction of childrens' action radius.

Older children must be given the possi¬
bility to experience the world by themsel¬
ves, to get lost and to find their way again.
They must be given the chance to sur¬
mount dangers and test themselves.

"Exploration is a fundamental charac¬
teristic for most animal species. Animal
young and children discover their envi¬
ronment through exploration and they
develop from defenceless to responsible
individuals who can survive in interaction
with their surroundings. It is, therefore,
essential for particularly the young indivi¬
duals to spend a large part of their wake¬
ful time at this activity.,, Quotation from
Ralph Vollsted's book "Jus for Fun".

The Troll Park at Østerbro, Student
Project
By Jens Thorsen, p. 31
The park is a nature-like play park where
earth forms, rockeries, sculptures and
figures interreact with new and existing
vegetation on a 1000 m2 large area. The
play park will be characterized by the
children who use it. Children and artists
can together create new figures. Water
will be close to the play area as children
need earth to form with and water to build
waterfalls, canals, lakes and to sail home¬
made boats on. The relationships be¬
tween the different ecological elements
like: water, beach, meadow, steppe,
highlands, fores will be built into the play
park where children can learn about natu¬
re, with the help of their teachers.

The Play Ground in Lystanlægget,
Slagelse, p. 36
By Jeremy Dean
In the summer of 1985, Slagelse Council
decided that the play area in Slagelse
Lystanlægget - the town's most distin¬
guished park, laid out in 1881 - should be
renovated. The existing play area - a 50
m2 large sand pit filled with dilapiadated
metal play equipment - should be trans¬
formed to a new lay out which could both
visually and functionally harmonise with
the 100 year old park.

The attractive character of the park was
used as basis for design of the play ground
- the lake, gentle hills, old trees and fine
park buildings. A large sand area was laid
out as the play area's own lake, two small
mounds as hills on the lake side and new

planting (not planted yet) as vegetation
on the lake edge. The play equipment had
to be both exciting for younger children
and contribute as a visually positive ele¬
ment to the park.

The Council also has plans on erecting
a park pavillion close by so that even

more life and activity can be possible in
the old park.

»Duck Village«
by Laurits Fristrup, p. 38
»Duck Village« is one of the two adventu¬
re playgrounds with animals, run by The
Aalborg Municiple Park Dept.

The area was laid out in 1969 on a

triangular site between the department's
nursery, the sports fields and the motor¬
way. The district was newly developed
with multi-storey and high density, low-
level housing, populated by many under-
priveleged children and families. The
estate had a number of problems with
violence and criminality and the parents
pressed hard for establishment of a play
ground. In 1969, Jens Holmsgård began
to cultivate the site, build paths and plant.
The area became green as intended and
reminds one of allotment gardens on a
mini scale. There are 130 plots of 25 m2 in
Duck Village which can be »rented« out
to children by Holmsgård. The village
rules say that the animals must be fed and
cared for each day and that the plots must
be surrendered when the children reach
16.

Children Need Challenges, p. 40
By Karsten Thystrup
A few years ago, a cuple of fatal accidents
shook the Danish teaching profession. In
a short space of time, two kindergarten
children were strangled in play equip¬
ment, erected on the institution play
grounds. The teacers immediately asked
if it was their fault and what they could do
to prevent similar serious accidents in the
future. The Child and Youth Teachers
Association (BUPL) intensified its work
to produce rules for design of play areas
and play equipment. BUPL had pressed
the Danish authorities, for a long time
before these events, to publish compulso¬
ry standards. The number of accidents on
play grounds was - and is - alarmingly
high. But even 12,000 accidents a year
could not persude The Ministry of Social
Affairs to prepare standards.

In the end BUPL ran out of patience
and prepared its own standards for play
ground safety. They were published in
August 1984 and interest has been enor¬
mous. Not only from teachers, but also
from councils, housing associations, ar¬
chitects and play equipment manufactu¬
rers who now use BUPL's standards.

Play area safety. Instructions from
BUPL (tel. 01-2122 99). 1985.

Jeremy Dean
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-godt job i stadsingeniørens direktorat

Stadsgartnerens kontor

Overgartner
Ved stadsgartnerens kontor er der - under forudsætning
af borgerrepræsentationens godkendelse - en stilling
som overgartner ledig til besættelse snarest.

Den pågældende vil blive beskæftiget ved drifts- og
anlægsafdelingen, som har den overordnede ledelse af
drifts- og anlægsarbejder i kommunens parker og grønne
områder med legepladser og parkopsyn m.m. samt sags¬
behandling i forbindelse hermed.

Stillingen ønskes besat med en velkvalificeret ansøger
med erfaring fra tilsvarende arbejdsområder, og med
gode evner for skriftlig fremstilling.
Stillingen kan eventuelt besættes med en yngre
hortonom.

Stillingen er placeret i lønramme 23.

Aflønning vil for en hortonom ske i henhold til gældende
overenskomst.

Yderligere oplysninger vil kunne fås ved telefonisk hen¬
vendelse til vicestadsgartner Poul Dahl på tlf. 01 -34 6711.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere
ansættelse(r), bilagt kopi af anbefalinger og eventuelle
eksamensbeviser, må være personalekontoret i hænde
senest den 8. april 1986.

(Ol Stadsingeniørens direktorat
Personalekontoret
Farvergade 27 A, 1463 København K.



2 LANDSKABS¬
ARKITEKTER
To stillinger som landskabsarkitekter
er ledige til besættelse snarest. Tegne¬
stuen beskæftiger sig først og frem¬
mest med landskabelig bearbejdning
af vejanlæg - spændende fra linjefø¬
ringer i det åbne land til udformnin¬
gen afden lille plads midt i provinsby¬
ens mylder. Der vil også være en del
opgaver med historiske haver, kirke¬
omgivelser og beplantninger ved in¬
dustrianlæg. Alt i alt skulle der være
mulighed for at sammensætte et alsi¬
digt og kreativt arbejde.
Vi lægger vægt på faglig kvalitet og
konsekvens. Det er desuden vigtigt at
vi skal have det rigtig hyggeligt
sammen.

Aflønningen ifølge overenskomst. Der
er desuden en overskudsdelingsord-
ning i firmaet. Til gengæld forventes
det, at jobbet forvaltes med selvstæn¬
dighed, engagement og kreativitet.
Arbejdstid efter eget ønske -r- samt
mulighed for deltid. Skriftlig ansøg¬
ning snarest.

Philip Rasmussen
arkitekt m.a.a.

Svingelsvej 26,4900 Nakskov

Dear Sir
Elizabeth Beazley first published »Design
and Detail of the Space Between Build¬
ings« in 1960. It has, unfortunately, been
out of print for some years. Despite this it
is still frequently cited in articles, books,
educational reference lists, and the like.

We are currently working on a second
edition of this book. Our intention is to
maintain the original form - with its emp¬
hasis on the design implications of techno¬
logy that was so much admired - whilst
bringing up to date the references and
examples through which those implica¬
tions were illustrated.

We also intend to maintain the accent
on graphic as well as verbal illustration. In
particular we are concerned to be able to
include photographs of recently executed,
well built and well designed schemes
which show the effective use of appropri¬
ate technologies (be they traditional or
otherwise) and within which Architecture
and Landscape have an integral rela¬
tionship.

We would be very pleased to receive
photographs (black and white glossy
prints) of details of any such schemes
which designers and/or manufacturers'
might like to bring to our attention.

Whilst we cannot guarantee to use all the
photos we might be sent, and our budget
will not allow payment for those that we
do, we would credit both designers and
photographers in all cases where we have
that information.

Alan Pinder. School of Landscape Ar¬
chitecture, Gloucestershire College ofArts
<6 Technology. Oxstalls Lane, Gloucester
GL2 9HW, England.

Hovedopgaver ved Afdeling for Have og
Landskab

Lisbeth Dauv: Friarealforbedring i Kristi¬
nevang.

Peter Andreasen: Rammeplan for grus¬
gravene i Bjergsted. - En behandling af
de fysiske og administrative konflikter i et
grusgravsområde og et oplæg til en fremti¬
dig planlægning.

Karsten Linding: Vemb bymidte - For¬
slag til miljøforbedringer. - En generel
karakteristik af stationsbyernes offentlige
uderum og forslag til trafiksanering og
friarealforbedringer i en vestjysk sta¬
tionsby.

Jens Thorsen: »Troldeparken«. Forslag
til en legepark på Krausesvej.

Classico leveres i miljørigtige jordfarver.
Måleblade for projektering foreligger.
Spørg efter referenceliste og brochure¬
materiale. Classico - når det gerne må
være eksklusivt.

FREDERIKSSUND BETONVAREFABRIK
Nygade 5 • 3600 Frederikssund
Tlf. (02) 31 02 72

BETONVAREFABRIKKEN LØVEN
F. L. Smidtsvej 4 • 7430 Ikast
Tlf. (07) 15 50 00

®

betonbrosten med
naturstenskarakter
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Lis Bækgaard, Maria Dalsgaard, Pia
Hertz, Birgitte Poulsen: Friarealprogram
for AAB.

Michael Brat: Pleje på træet. - I opga¬
ven behandles følgende spørgsmål: Hvor¬
dan skal beskæringen udføres korrekt?
Hvordan skal træet plejes i opVækstperio-
den? Hvordan skal ældre træer plejes?
Hvad kan der gøres ved ustabile træer?
Hvordan skal sår på træer behandles?

Niels Ibsen: Mariebjerg Kirkegård - en
undersøgelse af forskellige plantningers
udvikling fra etablering og op til idag.

Mette Fauerskov: Rudershøj - bebyg¬
gelse- og friarealplan for en tæt-lav bolig¬
bebyggelse. Indeholder registrering og
analyse af et areal i Holte, samt planfor¬
slag, detaljer og prisoverslag.

Arkitekturudstilling: Vision, vilkår og
virkelighed
»Vision, vilkår, virkelighed« er udarbej¬
det for Kommunekunst af arkitekt Karen
Zahle fra Kunstakademiets arkitektskole
og fotograf Lilian Bolvinkel.

Udstillingen indeholder projekter af 10
danske arkitekttegnestuer: Regnbuen,
Vandkunsten, Dall og Lindhardtsen, Friis
og Moltke, Kristian Isager, Karen og Eb¬
be Clemmensen, Jacob Blegvad, Fælles-

tegnestuen, Jørgen Vesterholt og Hen¬
ning Larsen om projekter til gymnasium,
bofællesskaber, bibliotek, rådhus, byfor¬
nyelse, svømmehal, folkeskole og land¬
skab m.m.

Udstillingens udgangspunkt er, at arki¬
tekters ideer eller visioner finder grafisk
udtryk. Arkitekturens vilkår er her også
demonstreret i streger på papir: medde¬
lelser i ord, skemaer, tegninger og tryk.
Virkeligheden er fotograferet: befolket og
i brug.

Hensigten er at kigge arkitekterne over
skulderen under arbejdet. Den enkelte
måske blot i færd med at løse en væsentlig
detaljer - afgørende for det endelige ind¬
tryk. Tilsammen noget - billedligt - om
den mangfoldighed og alsidighed, der
præger de visioner og vilkår, som i dag er
med til at fastlægge de fysiske rammer om

virkeligheden i Danmark.
Udstillingen består af 33 rammer (ca.

60 x 80 cm), et par modeller, et ringbind
med artikler om de viste arkitektarbejder
og en lysbilledserie (80 stk.). Desuden
tilbydes en forelæsning i forbindelse med
udstillingen.

Udstillingen har været vist i Arkitektur¬
galleriet SKALA og cirkulerer herefter
resten af 1986 i nedenstående danske

kommuner: Solrød, Allerød, Langå, Glo¬
strup, Korsør, Nykøbing-Rørvig, Nørre
Djurs, Hørsholm, Søllerød, Dronning¬
lund, Skovbo, Holbæk, Svendborg og
Herning.

Nærmere oplysninger om Kunstbiblio-
teksselskabet Kommunekunst og udstillin¬
gen fås ved henvendelse til medlem af
bestyrelsen, forvaltningschef Johannes
Stræde, Ballesvej 79, 8543 Hornslet.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
ROVMIDER OG SNYLTEHVEPSE,
NUTRIKOT LANGTIDSGØDNING

Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.

Kort sagt
Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A7S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

DANMARK. HACS LEGEPLADSER. Symfonivef 15, 2730 Herlev. Telefon: (02) 92 15 00 FINLAND. OYl-TRADINC, Kurilritie 118,
01510 Vantoa 51. Telefon 90 870 1155 NORGE. CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S. Grefsemm 9. 0482 Oslo 4, Telefon: (02) 15 80 50

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY
Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel

13arn behover lekmiljo med många
mojligheter. Den ena stunden vill man
vara Indian och storma fortet.

t

Nasta har man behov av stillsdmt spel.
Hags har tankt på allt och utvecklat
en lång rad intressanta nyheter som
du måste se. Alla bygger på kvalitet-
funktion-sakerhet.

Hags nya katalog ar ett uppslagsverk
och en idékålla nar spånnande och
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kommer den direkt.

HAGS AB, Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30
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Nya byggforskningsanslag
I forteckningen ingår inte reseanslag, ex-
perimentbyggnadslån eller anslag under
30.000 kronor.

Varje projekt redovisas med anslags-
mottagare, projektledare, titel, och an-
slagsbelopp i kroner.

Tegnér Arkitektgrupp AB, Tigers-
chiold Torkel. Naturlig vegetation i urba-
na miljoers artificiella klimat - mojlighe-
ter och konsekvenser. 145.000 kr.

SLU, Sorte Gunnar. Organiserade
gruppers friluftsaktiviteter - deras bruk
av tåtorternas gronområden. 278.000 kr.

Landskapslaget AB, Malmstrom
Bjorn. Hur skall 1960-70 talshusen byggas
om - inriktning på den yttre miljon.
140.000 kr.

SLU, Bucht Eivor. Ramprogram for
tillåmpad FoU inom problemområdet
»tåtorternas friytor«. 100.000 kr.

SLU, Skage Olav R. Databasens ut-
formning i ett informationssystem - en
studie av en tidsfaktoransats. 113.000 kr.

SLU, Hansson Lennart. Gronsektorn -
sektor att industrialisera under 80-talet? -

studie av stordriftens mojligheter och be-
grånsningar. 150.000 kr.

SLU, Skage Olav R. Planning for recre¬
ation and leisure areas - regional and local
aspects. 112.000 kr.

Sture Koinberg AB Landskapsarki-
tekt, Utvårdering av problemområdet
tåtorsteknik - gronområdesteknik.
163.000 kr.

Tåtortsanpassade vegetationstyper.
I en anstrångd ekonomi soker kommuner
och foretag nya metoder att anlågga och
skota gronytor. De grundlåggande ekolo-
giska kunskaperna om hur vegetation som
år anpassad till tåtorter ser ut år dock
otilråckliga.

Syftet med denna rapport år att sam-
manfatta kunskaper om tåtortsanpassad
vegetation, att beskriva ett antal tåtorts¬
anpassade vegetations- och marktyper i
Sverige och att ange utvecklingsvågar for
anlåggning, skotsel, klassificering osv.
Den vånder sig til planerare och projek¬
torer med ekologisk insikt och till for¬
skare.

Vegationen har grovt indelats i plan¬
terad vegetation, naturmark samt sjålv-
etablerad vegetation, naturmark samt
sjålvetablerad vegetation. Utvårdering av
den planterade vegetationen har tilis vida-
re utelåmnats.

Den sjålvetablerade vegetationen ges i
Sverige få mojligheter att utveckla sig
annat ån inom små områden. Tidiga suc¬
cessionsstadier år heterogena både inbor-

des och inom sig. Dår den fått utveckla sig
en långre tid (30-40 år) år den svår att
skilja från påverkad naturmark. Marken
synes ofta vara påfallande produktiv. Ut-
låndska studier visar att rå jord kan vara
bra våxtsubstrat och att våxter och djur
snabbt anpassar sig, åven genetiskt sett.
Sjålvetablerad vegetation kan anvåndas
som markforberedelse fore plantering.

For naturmarkerna har nio vegetations¬
typer identifierats. Gemensamt for dem
år att de utvecklas nya typer tåmligen
snabbt, medan motståndskraften på ovri-
ga marker år påtaglig. Såvål slitage som
anlåggningsåtgårder och skotsel gor, att
det på många platser uppstår en mycket
karakteristisk vegetationstyp - »tråd i
gråsmatta«.

Markutvecklingen i tåtorter tenderar
gå mot såvål brunjord som podsol. I tåtor¬
ter bryts dock »normala« samband melian
våxtsamhållet och marktyperna.

Claus Florgård: Tåtorsanpassade vege¬
tationstyper. En forstudie om karakteri¬
stik, klassificering, skotsel och utveck-
lingsmojligheter. Rapport nr. 32 i serien
Stad och Land från Konsulentavdelnin-
gen/Trådgård, Sveriges lantbruksuniversi-
tet, Alnarp 1984 (85 s, ill, cirkapris 25 kr
exkl moms). Tlf.: 040 - 41 50 00.

le for le¬
verancer

af

lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »De¬
res« træer.

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øve) 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tlf. (09) 97 26 56

DPF

Fwllesmwrke for
sundhedskontrol!,

planteskoler

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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Konference om

landskabsarkitektuddannelserne
Grønne områders aktuelle tilstand udgør
en syntese af mange forudsætninger. Med
en kommunes grønne områder som ud¬
gangspunkt, kan de væsentligste forud¬
sætninger opfattes på denne måde:

Vigtigst er områdernes tilstedeværelse,
som en del af jordens overflade, med
deres indhold af naturelementerne jord,
vand, luft, planter og dyr.

I en eller anden grad er områderne
formet af menneskelig indsats ved plan¬
lægning, projektering, anlæg, pleje og
brug. Politiske beslutningsprocesser re¬
sulterer i de økonomiske ressourcer, der
stilles til rådighed, og som derved bestem¬
mer størrelsesordenen af ledelse og
mandskab, der ved daglig pleje og faglig
indsats i områderne stræber efter at gøre
dem frodige og funktionsdygtige til bor¬
gernes brug. For at nå det, kræves der en
stor bevidsthed om, hvad det er for en

faglig indsats, der skal til.
Som landskabsarkitekter har vi et bredt

arbejdsområde; så bredt, at ingen enkelt¬
person er i stand til at beherske alle
forudsætningerne optimalt. Et godt resul¬
tat forudsætter derfor tillid og samarbej¬
de med andre, hvor vi udfra en helheds¬

opfattelse er i stand til at sammenfatte
alle forudsætningerne, så det resulterer i
gode grønne områder af høj kvalitet.

Færdighederne til at udtrykke sig i teg¬
ning, tekst og tale, har altid være centrale
for landskabsarkitekter, og det mener jeg
også, det må være fremover, når det
drejer sig om en udvidelse af fagområdet.
Et bud på det:

Meget af landskabsarkitekternes ener¬

gi har været centreret om planlægnings-
og projekteringsfasen, som med udgangs¬
punkt i visionerne har resulteret i nyan¬
læg. Der ligger en udfordring i at forstær¬
ke plejesiden i fagområdet. Det at færdes
i gode, modne anlæg giver bl.a. en følelse
af taknemmelighed over for de land¬
skabsarkitekter, der for mange år siden
formåede at virkeliggøre deres visioner i
det spæde anlæg, og over for de gartnere,
der ved tålmodig pleje - i årevis - udvikle¬
de anlæggene til det, de var tænkt til at
skulle være. Den kendte metodik til pro¬
jektering og anlægsgartneri kan udvikles
til plejeplanlægning og plejegartneri.
Tiden er vigtig, fordi der skal så lang tid
til, før et anlæg er udviklet optimalt med
de grønne, levende elementer.

For komponisten er en dårlig opførelse
af et værk ikke en katastrofe, fordi det

ikke forhindrer en god opførelse af vær¬
ket, af et andet orkester til en anden tid og
et andet sted. Landskabsarkitektens gode
projekt får som regel kun én opførelse,
fordi denne tager lang tid og er stedsbe-
stemt. Derfor er det så vigtigt med den
rigtige pleje.

En kommunes grønne områder består
af enkeltområder, der tilsammen udgør et
meget stort antal data, der skal beherskes
i det daglige arbejde. For at holde rede på
det, er EDB et godt værktøj, når det
anvendes på et fagligt grundlag, og med
en nøgtern vurdering af, hvad det er for
resultater, vi gerne vil have ud af appara¬
tet. Som landskabsarkitekter er det vores

faglige ambition, at de fint tænkte og
tegnede planer realiseres. Det kan være
fra den intensivt benyttede bymidte, over
et beskedent vejhjørne, til de ekstensivt
benyttede naturområder, der danner le¬
vested for de vilde planter og dyr.

Hvad skal kommende landskabsarki¬
tekter, syntesedannere, tilstræbe af fagli¬
ge kvalifikationer gennem de tre udannel-
sessteders kandidaturuddannelser, og
hvad skal vi tilstræbe gennem efteruddan¬
nelse? Det er den diskussion værd, som
konferencen om landskabsarkitektud¬
dannelserne lægger op til. Mogens Eliekvist
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Krumlf Irru ii if S
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 13 88 44

Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬

speditionstidfor bilagsmateriale ca. 6 dage.

Konkurrence om udformning af et
fritidsområde i Ballerup
Ballerup kommune har udskrevet en of¬
fentlig idékonkurrence om den land¬
skabelige udformning af et område til
fritidsformål i Harrestrup Ådal mellem
Ballerup og Skovlunde. Samlet præ¬
miesum kr. 200.000.

Fristfor indlevering den 6. maj 1986.

Offentlig idékonkurrence om bybolig og
bymiljø
Boligministeren, kulturministeren og mil¬
jøministeren har udskrevet en offentlig
idékonkurrence om »Bybolig og bymil¬
jø«. Samlet præmiesum kr. 600.000.

Indleveringsfrist inden udgangen afjuni
1986.

Akademiets prisopgave i Arkitektur
1986: Ettårnhus
Det er prisopgavens formål at belyse den¬
ne byggeform, dens samspil med omgivel¬
ser og dens mulige anvendelsesområder.

Det at bygge i højden er fascinerende.
Gennem tiderne har det været et udbredt

og samtidig et omdiskuteret fænomen.
Tårnet har uomtvistelige arkitektoniske

kvaliteter. Som accentuering af særlige
samfundsmæssige institutioner, eller som
element i samspillet med by eller lanskab.
Samtidig har tårnet en umiddelbar fasci¬
nation i den begrebsmæssige forskel på
horisontal og vertikal bevægelse og rum¬
dannelse. Netop derfor er det opgavens
intention at vise denne særlige bygge¬
forms muligheder ved et eksempel.

Tårnhuset, der er karakteriseret ved at
have sin største udstrækning i højden, kan
efter sin placering i by eller på land være
vidt forskellig i skala og indhold.

Besvarelsen bør være en visualisering af
den arkitektoniske behandling af bygnin¬
gen og omgivelserne samt indeholde en
model af tårnhuset. Bygningens funktion
bør beskrives, og samspillet med omgivel¬
serne belyses, sådan at opgaven kan for¬
stås uden særligt kendskab til den valgte
lokalitet.

Præmiesummen er 50.000 kr. Forslag
skal indleveres den 13. februar 1987.

Opgaveudvalget består af: Cort Ross
Dinesen, Tage Lyneborg, Claus Bon¬
derup.

Program: Akademiraadets kontor.
Kongens Nytorv 1, 1050 København K.
Tlf. (01) 12 68 60 lok. 2214.

Det Neuhausenske Legats konkurrence
1986 for arkitekter, billedhuggere og
malere: Et forløb

Et forløb kan opleves eller konkretiseres
på utallige måder, men vil altid ligge
mellem to yderpoler: begyndelsen og af¬
slutningen. En afbrydelse i en bevægelse
kan være med til at forstærke oplevelsen
af det visuelle udtryk i bevægelsen.

Ved at færdes i byernes gader og rum
kan vi opleve bevægelser og afbrydelse i
lys og skygge, i ude og inde, i materialer
og linier, farver og form; de tusinder af
indtryk, som tilsammen er liv.

Det er konkurrencens formål at give et
kunstnerisk udtryk for et forløb i skulptu¬
rel, malerisk eller arkitektonisk form eller
i en kombination af disse udtryksformer.

Besvarelsen af opgaven skal billedlig¬
gøre, præcisere og visuelt understrege op¬
levelsen i et forløb i en by, i et landskab
eller i rum.

Præmiesummen er 45.000 kr. Forslag
skal indleveres den 15. januar 1988.

Opgaveudvalget består af: I. P. Jung¬
green Have, Ole Christensen, Ib Ge¬
ertsen.

Program: Akademiraadets kontor.
Kongens Nytorv 1, 2. sal, 1050 Køben¬
havn K. Telf. (01) 12 68 60, lokal 2214.

Intensive Training Course on
Environmental Impact Assessment
Monday, June 30th-Friday 26th Septem¬
ber, 1986

Environmental Impact Assessment
(EIA) is a relatively new concept that
emerged in the 1970s as a direct consequ¬
ence of world-wide environmental con¬

cerns. EIA has evolved into a highly-
developed decision-making tool and has
become widespread throughout the
world. It is an important mechanism whe¬
reby developed and developing countries
can take into account the impacts of major
developments on the natural environ¬
ment. EIA, if properly conducted, has the
potential to benefit both the environment
at large, and those who have to live in it,
as well as industry. By mitigating undesir¬
able environmental impacts, social and
economic savings can be achieved.

Further information can be obtained
from Sandra Ralston/Pearl Allan, Centre
for Environmental Management and
Planning, Department of Geography,
Uniersity of Aberdeen, Old Aberdeen
AB9 2UF, Scotland, UK. Telephone
(0224) 40241 Ext. 5188/6515.
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Seventh International Seminar on

Environmental Impact Assessment
6th-19th July 1986
For the seventh year in succession, WHO
sponsoring, with the United Nations Invi-
ronmental Programme (UNEP), an Inter¬
national Seminar on Environmental Im¬

pact Assessment in recognition of the fact
that health and the environment are inex¬

tricably linked. Health problems are fre¬
quently caused, directly or indirectly, by
changes in the human environment.

The seminar will present a comprehen¬
sive introduction to the aims and scope of
EIA and will emphasize the methods and
techniques which can be used to assess the
impacts of proposed major development
action.

All inquiries relating to the seminar
should be directed to: Mrs. Sandra Ral¬
ston, Seminar Organizer, CEMP, De¬
partment of Geography, University of
Aberdeen, Old Aberdeen AB 9 2UF,
Scotland, UK. Telephone (0224) 40241
Ext. 5188, or 6515.

Skulptur i offentlig miljo
Goteborgs Stad inbjuder till seminarium
kring frågor om konstens och konstnårens
roll i gestaltningen av det offentliga
rummet.

I anslutningen till seminariet pågår i
Trådgårdsforeningen utstållningen »Skulp¬
tur i Parken« med ett trettiotal våstsven-
ska skulptorer som utstållare. De skisser
och modeller som legat till grund for
skulpturerna samt idéskisser over skulp¬
turer av experimentell karaktår visas sam¬

tidigt i en separat utstållning i en lokal
inom parken.

Några frågor som kommer att diskute¬
res under seminariet: - Vilken roll har
konstnåren i miljogestaltningen, - Vilken
roll har konstverket i det offentliga rum¬
met, - Gor offentlig konst folk glada, arga
eller likgiltiga, - Hur fordelar sig rollerna
melian arkitekter och konstnårer, - Hur
finner man former for samarbete mellan
konstnårer, arkitekter, landskapsarkitek-
ter, politiker, hyresgåster, skolbarn, byg-
gare, bostadsbolig, m.fl., - Konstverket
som komplement/dekor i arkitekturen, -

Konstverket som kontrast/revolt i miljon.
Avgift: Seminarieavgiften år Kr.

1 200:-/deltagare och inkluderer kaffe,
luncher, buffé samt dokumentation.

Anmålan: senast den 15 april 1986 till
Kongresshuset AB. Ostra Hamngatan 45,
411 10 Goteborg. Tel. 031-101580. Ev.
frågor ang. programinnehållet: Birgit Ja-
cobsson, tel. 031-611833.

Velfungerende udearealer
Dato: 10.-11. juni 1986 kl. 10.00 til 16.00 i
København.
Formål:
At påvise sammenhængen og samspillet
mellem planlægning og brug af ude-, fri-
og legearealer, samt teoretisk og praktisk
at give eksempler på velfungerende ude¬
arealer.
Indhold:
- Planlægning af udearealer for børn,

voksne og ældre.
- Udendørsleg og beskæftigelse.
- Dyrehold og andre miljøskabende akti¬

viteter.
- Friluftsliv.
- Hvordan imødekommes reglerne om

sikkerhed i forbindelse med brug af
legeredskaber.

Deltagerkreds:
Kommunalt ansatte, have- og landskabs¬
arkitekter, stadsgartnere, inspektører i
boligforeninger/-selskaber, afdelingsbe¬
styrelser, fritidsudvalg, pædagoger m.v.

Kurset arrangeres i samarbejde med
Dansk Legeplads Selskab.

DelA, den 10. juni, er teoretisk, 250 kr.
Del B, den 11. juni, busrundtur, 250 kr.
Opgiv ved tilmelding hvilke dele, der

ønskes deltagelse i.

HAGS AB, Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30

DANMARK, HACS LEGEPLADSER, Sym/onivej 15, 2730 Herlev, Teleion 1021 92 15 00 FINLAND, OY /-TRADING, Kuriiritie 118,
01510 Vanlaa 51, Teleton 90 870 1155 NORGE, CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Cre/senvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: (02) 15 80 50

Nya Spånnande Hags
Det ar Hags som har de
många nyheterna når det

taller lekutrustning.pånnande nyheter.
Med kvalitet-funktion-
såkerhet som ledstjarnor
for den ståndiga utveck-
lingen.
Resultatet år en lång rad
intressanta nyheter som
du måste se. Hags nya ka¬
talog år ett uppslagsverkoch en idékalla, når god,
såker lekmiljo skapas.Posta kupongen så kom¬
mer den direTkt.

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY

Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel



Vækst og anlæg 86
Fagudstilling og maskin-
demonstration for
hele det 'grønne' område!

FYNS FORUM
28.-29. MAJ 1986
Udbud:
- anlæg og vedligeholdelse
af grønne områder

- biologiske og
kemiske produkter

- beplantning og tilsåning
af grønne omrader

- anlæg og vedligeholdelse
af kirkegårde

Besøgende
Fagfolk og beslutningstagere fra:
- anlægs- og kirkegårdsgartnere
- kommuneforvaltninger

Udstilling og
maskindemonstrationer
Vækst og anlæg '86 er mere end en
udstilling. Arrangementets mange
maskiner til græsslåning,
jordkultivering, vanding osv.,
demonstreres under ledelse af fagfolk.
Sideløbende med udstillingen
afholdes en række
brugerorienterede
mini-seminarer.

- landskabsarkitekter
- planteskoler
- boligforeninger

Kontakt
Fyns Forum
- og få tilsendt materiale
om Vækst og anlæg '86
- få gæstekort, program
for de gratis transportmuligheder, j
program for maskin¬
demonstrationer og konferencer
samt alle øvrige 'grønne'

FYNS FORUM
ØRBÆKVEJ 350 - 5220 ODENSE SØ - 09-155500
(5 min. fra motorvejen - drej fra ved Odense 0)



For de første pionerer i USA var naturen vild ogFriluftsliv og natursyn farlig. Den måtte bekæmpes.
■ Nature was wild and dangerous for the first

Af Jette Hansen-Møller pioneers in the USA. It had to be defeated.

Denne artikel er udarbejdet på grundlag af
et foredrag afholdt, på Kunstakademiets
Arkitektskole i en offentlig forelæsnings¬
række om natursynet.

Gennem naturformidling og forbed¬
ring af adgangs- og opholdsmuligheder i
det åbne land, gøres der i øjeblikket en
stor indsats for at give befolkningen flere
oplevelsesmuligheder og en bedre natur¬
forståelse.

Naturbeskyttelsesorganisationerne og
planlæggerne i USA havde også engang
forventninger om, at man ved at forbed¬
re tilgængeligheden til Nationalparkerne
kunne bibringe befolkningen en større
naturforståelse. I 1970erne skete der
imidlertid det, at antallet af besøgende i
områderne blev så stort, at færdslen nu

må reguleres strengt, både af hensyn til
naturens sårbarhed, men også for at sikre
folk den oplevelse de kom efter - ensom¬
heden i naturen.

Herhjemme er vi også begyndt at regu¬
lere friluftsaktiviteter, som f.eks. sejlad¬
sen på Gudenåen og på Ringkøbing
Fjord.

Da det ofte er nemmere at se tornen i de
andres øjne end bjælken i sit eget, og da vi
ved, at meget af, hvad der sker i USA, 5-
10 år senere slår ind over vore kyster, vil
jeg i det følgende forsøge at opridse histo¬
risk, hvordan naturen i USA er blevet
beskyttet og benyttet. Denne udvikling
vil jeg herefter kort sammenligne med

udviklingen i Danmark, og på baggrund
heraf vil jeg skitsere en model for sam¬

menhængen mellem naturopfattelse og
friluftsaktiviteter.

Ud fra modellen kan det diskuteres,
hvilke gruppers levevilkår, der hidtil er
blevet forbedret gennem friluftsplanlæg-
ningen, og om det er sket på bekostning af
andre grupper eller naturen. Spørgsmålet
bliver herefter, hvilke grupper vi frem¬
over især bør tilgodese, og hvilke midler
vi skal bruge til det.

Pionererne
For de første pionerer, der kom til Ameri¬
ka, afhang chancerne for at overleve af
deres evner til at overvinde den vilde
natur - skaffe sig husly, sikkerhed og et
rimeligt udkomme i form af føde og
klæder.

Mange af pionererne var religiøse flygt¬
ninge - calvinister, der frygtede at det
syndefulde i menneskene ville bryde ud,
hvis de blev overladt til sig selv i vild¬
marken.

Det var Guds hånd, der skubbede nati¬
onen vestpå og tvang vildnisset til at
overgive sig til økse og plov, og det kulti¬
verede landskab blev derfor anset for det
smukkeste.

Denne opfattelse af, at naturen kan/
bør underlægges menneskenes formål og
helst bør bekæmpes, har holdt sig hos
mange og udgør stadig en af flere opfat-
teiser af naturen, også i Danmark.

Med romantikken blev det vilde landskab anset

for smukkest.
■ The wild landscape was regarded as the most
beautiful in the romantic era.

*

Romantikken

I modsætning til calvinisterne troede
transcendentalisterne grundlæggende på
det gode i menneskene.

Primitivismen blev en af romantikkens
hovedideer - et alternativ til den viden¬

skabeliggørelse og udnyttelse af naturen
som bl.a. opdagelsesrejserne havde med¬
ført. Romantikerne anså menneskets lyk¬
ke for at være omvendt proportional med
civilisationen. Den, der gik ind i skovene,
ville få et idyllisk liv i fred, kærlighed og
harmoni, som kontrast til den umoral og
materialisme som trivedes i Europas
byer.
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Industrialismens overgreb på naturressourcer¬
ne gav anledning til deførste beskyttelsestanker.
• The industrial exploitation for nature's
resources led to the first protection ideas.

Naturen - det nationale symbol
Befolkningen i de fleste amerikanske by¬
er havde hidtil hyldet det rurale som en
afslapning fra såvel vildmarken som civili¬
sationen. Filosoffen Henry David Tho-
reau frydede sig derimod ved modsætnin¬
gernes muligheder - det vilde kontra det
raffinerede. Hans tanker var medvirken¬
de til den forening af de romantiske og de
nationalistiske drømme, der var behov
for efter USA's uafhængighed af Eng¬
land.

Gud var den, der havde skabt naturen,
og vildmarken måtte derfor være det me¬
dium, han talte klarest igennem. USA
havde altså et moralsk forspring for Euro¬
pa, hvor lag på lag af kultur havde ødelagt
eller tilsløret Hans skaberværk. Den vilde
natur blev det nationale symbol i USA.

Omkring midten af 1800-tallet havde
livet i USA opnået et hidsigt tempo i
jagten på jord og guld. Jernbanerne
trængte frem overalt, og landet blev kort¬
lagt. Renafdrifter i skovene, langs floder¬
ne medførte udbredt erosion, oversvøm¬
melser og klimaændringer. En bevisthed
om, at det nationale symbol, vildnisset,
var i fare for at forsvinde, vågnede så
småt, og der blev fremsat de første tanker
om at udpege'naturreservater, der kunne
tjene som »parker til rekreation for natu¬
relskere, og som et asyl for de vilde dyr og
planter«.

Der var opstået en konflikt mellem
naturens benyttelse til produktive formål
og ønsket om at beskytte den, som et
nationalt symbol.

Symbolet beskyttes og sættes i scene
Den første vildmarksbeskyttelse i stor
skala blev udpegningen af Yellowstone¬
området til National Park i 1872. Loven
for området kom ikke til at indeholde

egentlige naturbeskyttelsesbestemmel¬
ser, fordi området blev erklæret uegnet til
nogen form for produktiv anvendelse og
dermed ikke truet. Tværtimod udpegedes
arealet til offentlig fornøjelsespark, og
folk blev fornøjet. Man puttede sæbe i de
varme kilder, for at de skulle skumme, og
der blev bygget et luksushotel, hvor folk i
smoking kunne gå ud på terrassen og få en
naturoplevelse, når geiseren, Old Faith-
full, trofast eksploderede på det i lobbien
angivne tidspunkt.

Naturoplevelsen var blevet sat iscene -
kommercialiseret.

Nogenlunde samtidig dannede præsi¬
dent Theodore Rosevelt »The Boone and
Crochett Club« - en forening for stor¬
vildtjægere, der kombinerede deres sport
med en primitivistisk filosofi. Jægeren var
klog og stærk og i besiddelse af energi,
beslutsomhed, selvtillid og maskulinitet.
Disse kvalifikationer og ønsket om at
prøve sig selv af imod naturen, er også
grundlaget for en række friluftsaktiviteter
idag.

Men der var også modsat rettede initia¬
tiver. En gruppe lærere fra Berkeley Uni-

Old Faithfull gav trofast en naturoplevelse hvert
53. minut.
■ Old Faithfullprovided a reliable nature expe¬
rience every 53rd minute.

versitet i Californien dannede The Sierra
Club inspireret af englændernes Alpine
klubber. Klubbens formål var at nyde
Sierrabjergene og sikre tilgængeligheden
til dem. Klubben kom senere hen til at

fungere som vores naturfredningsfore¬
ning - den der tog kampen op mod over¬
grebet på naturresourcerne.

Tarzan og Daniel Boone blev tidens helte.
■ Tarzan and Daniel Boone were the heroes of
the time.

Den sidste mohikaner
1890 blev det første tiår med fred, og der
opstod en interesse for pionertilværelsen
og for indianernes kultur. I vildmarken
kunne individet - nu som før - være sig
selv, og sig selv nok.

Baden-Powell fandt grobund for sin
drengespejderbevægelse. Daniel Boone,
Tarzan og lignende figurér blev det nye
ideal og vildmarkscamping og bjergbe¬
stigning blev populære aktiviteter for by¬
mennesker.

Turene i vildmarken gav mulighed for
at lide og akceptere afstraffelse, for for¬
håbentligt til sidst at opnå den triumf at
overvinde naturen. Attraktionen ved
denne form for oplevelse er først nået til
os de seneste år, men breder sig nu med
fuld fart med tilbud om eventyrsporter i
Nordens ødemarker.

Påskønnelsen af vildmarken havde
bredt sig fra en lille gruppe intellektuelle
romantikere til at blive en national kult¬
bevægelse, hvor den ensomme pelsjæger
og den sidste mohikaner blev tidens helte.

Naturen elskes ihjel
Under 30-ernes depression igangsatte
Rosevelt et utal af arbejdsløshedsprojek-
ter til forbedring af forholdene i National-
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16-1700. Pionertiden. Guds hånd førte nationen vestpå, og det dyrkede landskab var det smukkeste - et billede på civilisation.
■ 16-1700. The pioneer period. God's hand guided the nation west and the cultivated landscape was the more beautiful - a picture ofcivilisation.

1700-1850. Romantikken. Naturen blev anset for at være Guds skaberværk. I den kunne de få intellektuelle blive eet med Ham.
■ 1700-1850. The romantic era. Nature was regarded as God's creation. There the few intellectuals could become one with Him.

/ 945-65. Vækstsamfundet truede symbolnaturen. Første samlede lovgivning for naturbeskyttelse.
■ 1945-65. The post war society threatens nature as a national symbol. The first legislation for nature protection.

1850-90. Nationalromantikken. Den vilde natur blev et symbol på nationen, og den blev beskyttet og iscenesat.
■ 1850-90. The national romantic era. The wild nature became a symbol of the nation and was protected and staged.

1890-1945. Pionerrenæssance. Naturture blev en massebevægelse, nu hvor de egentlige farer var ryddet af vejen.
■ 1890-1945. The pioneer renaissance. Nature became a mass movement as soon as the genuine dangers were removed.

1965- . Ungdomsoprøret medførte en flugt fra kulturen til den levende natur. Nu bruges naturen også til at afreagere på, og behovet er så stort, at
folk må stå i kø for at få lov.
■ 1965-. The youth rebellion led to a flight from civilisation to living nature. Nature is now used to abreact in and the demand is so great that people
have to queue to be able to.

Ovenstående snit viser, hvordan natursynet har ændret sig historisk, og hvordan naturgrundlaget i takt med samfundsudviklingen har ændret sig fra
at være en fysisk forudsætning for overlevelse til også at skulle være en psykisk forudsætning.
■ Concept ofnature in the USA.
The section above shows the concept of nature has changed historically and how the basic natural resources, in step with developments in society,
has changed from a physical condition ofsurvival to be a phsychological assumption as well.
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Den teknologiske revolution medførte el inten¬
sivt pres i Nationalparkerne.
■ The technological revolution resulted in an
intensive pressure on the nationalparks.

parkerne. Der blev bygget informations¬
centre, afmærket stier, lavet camping¬
pladser o.s.v. akkurat som mange plejep¬
rojekter herhjemme realiseres som tilbud
til langtidsledige.

Disse førkrigsforanstaltningerne for¬
øgede vildmarksområdernes rekreative
værdi væsentligt, men 4 andre faktorer
kom efter II verdenskrig til at spille en
væsentlig rolle.

Gennem uddannelse og via fotorepor¬
tager i Life og tilsvarende magasiner var
påskønnelsen af vildmarken sivet ud til
almindelige mennesker, der nu også fik
lyst til at opleve naturen selv.

Under krigen var der blevet udviklet
nye materialer som nylon og skumgum¬
mi, og mad kunne frysetørres. Det med¬
førte, at den enkelte nu kunne bære sit
eget udstyr på vildmarksture og ikke be¬
høvede at medbringe en karavane af pak¬
æsler

Biler, motorcykler og campingvogne
var næsten blevet hver mands eje, og
dermed reduceredes rejsetiden fra byer¬
ne til Nationalparkerne fra 3 dage til Vi.

Endelig gjorde kort, guidebøger og for¬
slag om ruter og proviant vildmarksture-
ne til grydeklare ferietilbud.

Hidtil havde man troet, at jo flere, der
oplevede vildmarken, des mere forståelse
ville der blive for bevaringstanken, men
nu gav det problemer. Vildmarken var
ved at blive elsket ihjel. Samtidig var
presset fra produktionen blevet øget. Få¬
reavl blev udbredt til de mest øde, sårbare
højsletter, og behovet for vand og elektri¬
citet havde medført opdæmning af mange
floder.

Naturbeskyttelsesforkæmperne måtte
nu ikke kun kæmpe mod benyttelse til
produktion, men også mod benyttelsen til
friluftsliv.

Naturen som flugtmulighed og
sparringspartner
I 1960-erne blev der sat spørgsmåltegn
ved mange ting. Halvdelen af befolknin¬
gen var under 25 år, og de var ikke spor
vilde med den succés og sikkerhed deres
krigsskræmte forældre søgte. Teknologi,
profit og vækst var ikke ungdommens
guder. De flygtede væk fra kulturen ud til
den grønne vilde verden, hvor beslutnin¬
gerne var enkle, vitale og personligt til¬
fredsstillende. Det gik op for visse sam¬
fundsklasser, at mennesket er sårbart og
en del af naturen.

Besøgstallene i mange Nationalparker
fordobledes. I 1950 var der f.eks. kun 50
mennesker, der havde sejlet ned ad Colo¬
radofloden i Gran Canyon. I 1972 alene
tog 16.000 mennesker turen til trods for,
at den koster 5-10.000 kr. pr. person, og
ventetiden er 8 år, hvis du skal med et af
de statslige selskaber. Presset er simpelt¬
hen så utroligt, at der må opfindes mange
reguleringssystemer. De, der har penge
nok, køber sig derfor bare selv en bjerg¬
top, hvor de kan te sig, som det passer
dem.

Nu er børnetallet dalende i USA som i
Danmark, og der bliver flere og flere 25-
34 årige uden børn. De trænger til at
prøve sig selv af og komme væk fra arbej¬
dets stress, og det sker bedst i naturen.
Arbejdet er stadig nr. 1, men fritiden
bruges nu i jagten efter lykke og som en
del af karriereræset.

Farlige aktiviteter som bjergbestig¬
ning, faldskærmsudspring og off-road-
kørsel vinder stadig større udbredelse.
Naturen er blevet menneskets sparrings¬
partner.

Naturen bruges nu også som sparringspartner
for uforløste frustrationer og som et led i kar-
riereræcet.
■ Nature is now used as a sparring partner for
unreleased frustrations and as an element in the
career race.

Den danske udvikling
Vender vi blikket tilbage til Danmark,
bliver det iøjenfaldende, at udviklingen
her har været nogenlunde den samme
som i USA.

Før udskiftningen var såvel jorden som
bønderne et objekt for adelens økonomi¬
ske udbytning. At man havde magt over
naturen kom ikke mindst til udtryk i
herregårdenes parkanlæg. For bønderne
var naturen levende og vild, befolket af
vætter og nymfer, hvis regler nøje skulle
overholdes for at sikre udkommet. Med
udskiftningen af landsbyerne blev land¬
brugsdriften intensiveret, og den enkelte
blev sin egen lykkes smed. Men der blev
drevet rovdrift på skovene, og det var en
trussel mod et af adelens privilegier -

jagten. Skovene blev derfor indgærdet,
og bønderne mistede en væsentlig del af
deres produktionsmuligheder.

Med nationalromantikken opstod en
interesse for vore natur- og kulturminder.
Kæmpehøjene og gamle træer blev gen¬
stand for de første fredninger og sammen
med dramatiske landskaber som Møns
Klint, udflugtsmål for den første turisme.
Øjnene var blevet åbnet for skønheden i
det u-dyrkede,og det blev atraktivt for
det nye borgerskab at bosætte sig i »natu¬
ren« om sommeren.

For at opretholde illusionen om natur¬
idyllen indførtes bebyggelsesregulerende
bestemmelser langs strandbredder, søer,
åer og skove. Cyklens udbredelse, kravet
om lys og luft til alle og sikring af de
dårligst stillede muligheder ved oprettel¬
se af Folkeferiebyer lod naturromantik¬
ken sive ned til samfundets lavere klasser.

Efter 2. verdenskrig blev funktionærer¬
ne den nye dominerende klasse, og de
overtog overklassens nationalromantiske
natursyn. Naturen blev nu nydt fra p-
pladser og de eksplosivt voksende som¬
merhusområder. Fredningsinstrumentet
blev anvendt til at sikre guldalderlandska¬
berne, og fredningsplanlægningen blev
det instrument, der skulle sikre overblik
og imødegå byvæksten,

1 1980-erne er presset på naturen blevet
så stort, at vi taler om miljøkrise. I de
fredede områder plejer vi naturen, og åer
og moser genskabes. Fredningsønsker
begrundes ikke mere i befolkningens ad¬
gangsmuligheder, men i biologiske nød¬
vendigheder. Naturvidenskaben skal
hjælpe os til at finde vej ud af miljøkrisen.

Vor større økonomiske formåen har
givet os så megen fritid, at flere og flere
nu vender sig mod naturen for dér at få
nogle basale behov tilfredsstillet - ople¬
velsen af noget ikke-menneskeskabt, af
noget, der er større end dig selv.
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■1750. Bønderne levede i overensstemmelse med den vilde, farlige natur. Både de og naturen var et objekt for adelens udnyttelse.
■ -1750. The peasants lived in accordance with wild, dangerous nature. Both they and nature were exploited by the nobility.

J*i t * ftiVl »SkJkiÆm
1750-1850. Med udskiftningen blev enhver sin egen lykkes smed og driftformerne intensiveret. Adelens jagtinteresser sikredes ved skovforord¬
ningen.
■ 1750-1850. The agricultural reforms led to everyone becoming their own fortune hunters and cultivation techniques became more intensive. The
hunting interests of the nobility were protected by forestry laws.

o
c-

J4l ■jSL

1850-1920. Med nationalromantikken opstod udflugtsturismen for den nye borgerlige overklasse til de første fredede kuriositeter.
■ 1850-1920. Excursions to the first protected curiosities became popularfor the new, bourgeois, upper-class, in the national romantic period.

ItMtørl é, ftPnl „.ft & ££u-

1920-45. Hygiejnekrav og socialistisk frihedstrang resulterede i folkeferietanken og cykelturisme. De romantiske naturtyper sikredes med bygge- ogbeskyttelseslinier.
■ 1920-45. Hygiene demands and the socialistic desire for freedom resulted in the establishment of Danish Peoples Holidays Association and cycletourism. The romantic nature interests are often preserved by building and protection lines.

trin ifrfnl« ftlr ■frii.)Wi

1945-75. 1 vækstperioden blev naturen nydt fra biler og sommerhuse. Offentlige opkøb, fredning afguldalderlandskaber og fredningsplanlægningskulle bremse byinfluensen.
■ 1945-75. In the period ofgrowth, nature was appreciatedfrom cars and summer houses. Public investments, protection ofclassic landscapes andconservation planninng was intended to inhibit the urban influenza.

i I

1975- . Forarmningen (if naturen har medført en voksende økologisk forståelse. Fredning begrundes af trusler mod den levende natur, der
genskabes. Videnskaben skal redde os ud afmiljøkrisen.
■ 1975-. The reduction of nature's resources has led to a growing ecological awareness. The objectives of conservation are based upon threats to
nature which is then reestablished. Science is expected to save us from the environmental crisis.

Natursynet i Danmark.
Ovenstående snit viser, hvordan naturanvendelsen har ændret sig historisk i Danmark, og hvordan fredningsinstrumentet er blevet anvendt. Fra at
sikre kuriositeter og romantiske oplevelser til nu at sikre levesteder forplanter og dyr.
■ The concept ofnature in Denmark.
The section above shows how the use ofnature has changed throughout history in Denmark and how the conservationpowers have been used. Fromthe protection ofcuriosities and romantic experiences to protection ofhabitats for plants and animals today.
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Modelbeskrivelse
På baggrund af ovenstående vil jeg gen¬
nemgå modellen på modstående side.
Modellen illustrerer, hvordan forskellige
former for friluftsaktiviteter i det åbne
land i dagens Danmark er inspireret af
forskellige natursyn.

Modellen er kronologisk opbygget op¬
pe fra. Den punkterede streg antyder det
skred i udviklingen af aktivitetsmulighe¬
der, som blev en følge af 2. verdenskrigs
teknologiske opfindelser. Den nederste
række af kasser repræsenterer aktiviteter
og holdninger, der eksisterer idag, også
selv om de eventuelt er opstået tidligere.

1) For de første pionerer i USA og for
bønderne og ikke mindst adelen i Dan¬
mark, opfattedes naturen som et objekt
for menneskets landbrugsproduktion og
jagt. Det agrare landskab var det smuk¬
keste, her varetog mennesket Guds inter¬
esser, og igennem jagten kunne bønderne
supplere indkomsten og overklassen vise
sit mod overfor den vilde, farlige natur.

2) Romantikken gjorde op med det
friserede landskab. Videnskaberne havde
afmystificeret naturen, nu var der plads til
uforpligtende naturmystik. Den ensom¬
me mand kunne gennem ophold i naturen
blive eet med sin Gud.

3) Med nationalromantikken blev na¬
turen et symbol på nationen. Hvad der
kunne bevise landskabets vildhed og vor
fortids storhed blev objekt for borgerska¬
bets voksende udflugtsturisme. Hotel¬
byggerier, udsigtsbænke osv. skulle for¬
bedre oplevelsesmulighederne.

Men samtidig havde produktionen alle¬
rede forårsaget væsentlige miljøpåvirk¬
ninger. Det medførte de første ønsker om
naturbeskyttelse hos de få intellektuelle,
der studerede naturen, inspireret af de
romantiske drømme om at blive eet med
naturen.

Og endelig kunne overklassen bevise
sin magt over naturen gennem dyrkelse af
lystjagter.

4) Med pionerrenæssancen og spejder¬
bevægelsens udbredelse i USA, og senere
i Danmark som en kombimation af et

hygiejnekrav og en socialistisk inspireret
frihedstrang, udviklede naturturen sig til
en massebevægelse. Naturen skulle dan¬
ne modvægt mod det depraverede byliv
og gøre den enkelte fri.
5) I vore dage opfattes naturen i mange
sammenhænge som et objekt til tilfreds¬
stillelse af menneskets behov. Vi kan
stort set producere fødevarer uafhængigt
af naturgrundlaget. Vand og råstoffer ta¬
ger vi, hvor de er, affald, byudvikling og
friluftsanlæg placerer vi, hvor der er be¬
hov for det, og mange har en utrolig tillid

til, at planlægningen og videnskaberne
nok skal redde os, før det går helt galt.
Denne tillid til menneskets forvaltning af
naturen går som påvist langt tilbage.

6) Nogle af de økonomiske svagest
stillede grupper har bevaret et mere di¬
rekte forhold til naturgrundlaget. For
dem er det en nødvendig ressource til at
supplere indkomsten med. De ved, hvor
og hvordan naturens goder kan høstes
ved fritisdfiskeri, jagt, havebrug o.lign.
Produkterne byttes for andre varer eller
tjenester.

7) Udviklingen af storbysamfundene
har bevirket, at naturen nu opfattes som

byens modsætning - det andet - som man
savner og ønsker at flygte ud til, inspireret
af det romantiske natursyn og den inte-
lektuelle interesse for naturen.

8) Nogle flygtede allerede i slutningen
af 60-erne med ønsket om at få et helt liv,
hvor børn og voksne i fællesskab kunne
dyrke jorden uden industrisamfundets
steds- og tidsopsplittelse. Mennesket op¬
fattes som en del af den levende natur,
der ofte dyrkes ud fra økologiske prin¬
cipper.

9) De, der ikke tør tage springet helt
ud, nøjes med at flygte i week-ends eller
ferier. Det sociale samvær med familien
er vigtigt, og systematiserede studier af
den levende natur giver indhold i fritiden.
På vandre-, kano- og cykleture kan fami¬
lien igen blive eet med naturen.

10) Flugten fra dagligdagens stress og
karierejag kan også tilfredsstilles gennem
afkobling på ødegårde i Vestjylland eller
Sverige eller ved aktiviteter som golf,
jagt, sejlsport og ridning. Naturen funge¬
rer som en æstetisk kulisse omkring en¬
somheden med de få udvalgte.

11) Men naturen fungerer også som
kulisse for andre livsformers friluftsakti¬
viteter.

12) Fritiden opfattes for lønarbejder¬
livsformerne som arbejdets eneste rele¬
vans. I den skal der kompenseres for det
sociale samvær, som mangler i arbejdet.
Det drejer sig om at slappe af og have det
sjovt på campingferien eller Mallorcatu¬
ren. Naturæstetikken spiller en mindre
rolle.

13) Ønsket om at gøre noget sjovt
sammen i fritiden og drømmen om det
romantiske landskab er hurtigt blevet
kommercialiseret. Naturen forbedres og
skabes om til forlystelselparker, dyrepar¬
ker, vandrutchebaner o.lign. - et objekt
for økonomisk udbytning.

Som oftest placeres anlæggene tæt ved
de kompakte sommerhusområder, hvor
den oprindelige naturæstetik er forsvun¬
det, og hvor det sociale samvær kommer

på en hård prøve i de regnfulde danske
somre.

14) Men naturen bruges også som et
objekt for lokalisering af arealkrævende,
miljøødelæggende friluftsanlæg som sky¬
debaner, motorsportsanlæg, vandskiba¬
ner og sportsflyveanlæg. De aktiviteter,
som vi ikke selv vil bo sammen med i
byerne, fordi de støjer og møger, og som
er et resultat af den industrielle udvikling,
placerer vi også i naturen.

15) Endelig er der på det sidste opstået
en række nye aktiviteter inspireret af
ideologierne omkring den ensomme pio¬
ner, der med sin hest og sit gevær kan
klare hvad som helst. Naturen bliver
brugt til at afreagere på, til at vise, at
man(d) godt kan klare sig selv, hvis det
skulle blive nødvendigt. Mod, styrke, ud¬
holdenhed og beslutsomhed er vigtige
egenskaber i karrieren såvel som i even-
tyrsporter som bjergbestigning, fald¬
skærmsudspring, sportsfisken, off-road-
kørsel eller surfing. Mand og maskine er
ét mod den ydre kraft - naturen - som
objektivt set ikke behøver være særligt
levende. Desværre når udøverne af oven¬

nævnte aktiviteter ofte ud i de mest ufor¬
styrrede eller sårbare landskabstyper og
volder derfor større skader end berettiget
af den samfundsmæssige værdi, deltager¬
nes fysiske og psykiske restitution afsted¬
kommer.

De aktiviteter, der især fredningsplan-
lægges for i vore dage, mener jeg, er
stærkt inspireret af det romantiske natur¬
syn, som indbefatter det grå felt i model¬
len. Vi forsøger at skabe tilgængelighed
til vore »naturområder« og kulturminder.
Folk kan få lov at blive gæster i naturen og
studere den på dens egne betingelser,
men det mener jeg ikke er nok.

Hvilke livsformer vil vi fremme?
Den planlægningsmæssige relevans af at
studere sammenhængen mellem frilufts¬
aktiviteter og natursyn skulle gerne være
blevet gennemskuelig af ovenstående.
Når vi udbygger en skudehavn til lystbå¬
dehavn, ødelægger vi en vigtig ressource
for nogle, men tilvejebringer en flugtmu¬
lighed for andre. Når vi placerer en cam¬
pingplads, giver vi mulighed for sociale
kontakter for nogle, men ødelægger nemt
naturæstetikken for andre. Bliver skoven
kørt sønder og sammen, når vi afslår at
forlænge lejekontrakten på moto-cross-
banen? Hvilke livsformer er det egentlig,
vi vil fremme?

Ture for den højere middelklasse i USA
Da man forøgede tilgængeligheden i de
amerikanske nationalparker, opstod der
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1. NATUREN ER TIL FOR MENNESKETS SKYLD. AT OPDYRKE LANDET ER AT TJENE GUD. DET DYRKEDE
LANDSKAB ANSES FOR SMUKKEST. DET VILDE ER FARLIGT OG BØR BEKÆMPES GENNEM JAGT OG OPDYRKNING.

5. NATtfR SOM
OBJEKT FOR
PRODUKTION/
BYUDVIKLING,
VIDENSKAB

6. NATUR SOM
NØDVENDIG
RESOURCE FOR
OVERLEVELSE

2. ROMANTIK. OPGØR MED DET FRISEREDE LANDSKAB.
FORHERLIGELSE AF DET VILDE. NATUREN ER GUDS SKA¬
BERVÆRK. GENNEM OPHOLD I DEN, KAN MAN BLIVE EET
MED HAM. DET .UDYRKEDE LANDSKAB ANSES FOR SMUKKEST.

3. NATIONALROMANTIK. NATUREN FÅR SYMBOLVÆRDI. SÆRLIGE
ELEMENTER BESKYTTES VED FREDNING.

NATUREN OVERVINDES
VED LYSTJAGT

DEN LEVENDE NATUR
STUDERES AF DE FA

NATIONALSYMBOLET
ISCENESÆTTES

4. NATUR-TURE
BLIVER EN MAS¬
SEBEVÆGELSE

1' i~
7. NATUREN SOM FLUGTMULIGHED FRA
VÆKSTSAMFUNDET

8. TIL ET
HELT LIV

9. TIL EN
HEL FERIE

10. TIL ÆSTE¬
TISK ENSOMHED

11. ISCENESAT NATUR
SOM KULISSE

12. FOR 13. FOR
SOCIALT ØKONOMISK
SAMVÆR UDBYTNING

14. NATUR SOM
OBJEKT FOR
LOKALISERING
AF UØNSKEDE
AKTIVITETER

15. NATUREN SOM SPARRINGSPARTNER, OBJEKT FOR SELVAFPRØVELSE I ENSOMHED MED
KOMMERCIALISERET UDSTYR

Natursyn og friluftsliv.
Ovenstående skema illustrerer sammenhængen mellem vore dages friluftsaktiviteter i det åbne land og natursynets historiske udvikling. Skemaet er
historisk opbygget oppe fra. Den punkterede streg, der angiver det teknologiske spring efter 2. verdenskrig, alle aktiviteterne under den findes i dag,
men kan være opstået tidligere. Pilene angiver hvad aktiviteterne er inspireret af. Det grå felt omfatter de aktiviteter og synspunkter vore dages
fredningsplanlægning især tilgodeser.
■ Concepts ofnature and leisure.
The figure above illustrates the connection between our current leisure activities in the countryside and the historical development ofour perception
ofnature. The figure is in chronological order. All the activities under the dotted line, which represents the technological leap after the second world
war, can be seen today but may have started earlier. The arrows indicate what the.activities are inspired by. The gray blok comprise the activities and
points of view which are currently accomodated by conservation planning.
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så vældigt et pres, at man nu skal bestille
tid i forvejen for at få lov til at vandre i
vildmarksområderne, og det, der forskes
mest i for øjeblikket er, hvor mange men¬
nesker, der er for mange. Ikke af hensyn
til naturen, men af hensyn til menneske¬
nes oplevelse af ensomhed. Det er i den
forbindelse vigtigt at gøre sig klart, hvem
disse bestræbelser især tilgodeser.

I USA har de fleste kun en uges betalt
ferie om året, og mange må betale hele
ferien selv. Selv om USA om noget er
bilernes land, har 17% af husstandene
ikke bil, og endelig er friarealforsyningen
generelt betydeligt ringere end i Dan¬
mark, til trods for at indbyggerantallet pr.
ha. er væsentligt lavere.

De, der tager på vildmarksture, viser
sig da også hovedsagelig at være yngre,
højtuddannede, hvide mænd, hvis arbej¬
de har med mennesker eller ideer at gøre
fremfor teknik. Ofte har de deres sønner
med på turene! De, der besøger camping¬
pladser, hoteller og besøgscentre, er for
95%'s vedkommende hvide mennesker,
der har en uddannelse og indkomst, der
er højere end gennemsnittet.

Naturture i USA er altså et højere
middelklassefænomen, men alligevel
medfører det nedslidning af naturen.

Tilgængelighed for de mange i Danmark
I Danmark er alle lovgivningsmæssigt sik¬
ret 5 ugers ferie årligt med løn eller

arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidig
har vi en betydelig bedre friarealforsy¬
ning med et bredt spekter af aktivitetsmu¬
ligheder fra bolignære friarealer over
kvarters- og bydelsparker til udflugts-
landskaber. Oplevelsen af at være alene i
naturen har historisk ikke den samme

attraktion for os som for amerikanere.
Af undersøgelsen om »Skovenes Fri-

luftsfunktion«, der er det eneste, vi kan
sammenligne de amerikanske undersø¬
gelser med, fremgår det, at mediandan¬
skeren kommer i skoven 11 gange årligt
og oftest i grupper på 2 til 3. De bynære
skove og skove, hvor strandbesøg eller
besøg ved seværdigheder kan indgå, er de
mest besøgte og i hovedstadsregionen for
eksempel kommer mange til skoven med
tog og bus.

Her i landet er naturture altså i langt
højere grad for den brede befolkning.

Man kan altså godt have ret gode for¬
modninger om, at den tilgængelighed, vi
vil sikre gennem fredningsplanlægningen,
vil komme mange tilgode.

Vandalisme?

Samtidig afføder udsigterne til et stort
besøgspres dog ofte reaktioner hos land¬
brugere, skovbrugere og biologer.

Det bliver gang på gang fremhævet, at
hvis vi retablerer de gamle stinet, kom¬
mer knallertkørere og firehjulstrukne kø¬
retøjer og fræser alting op. Orienterings¬

løberne forstyrrer vildtet og de hulrugen¬
de fuglearter, rytterne nedslider skrænter
og skræmmer andre skovgæster, løse hun¬
de og krybskytteri giver store problemer,
vandaler smadrer borde og bænke, og
byboere spiser frokost i kornmarkerne.

Generne er iøjnefaldende, men samti¬
dig ved vi fra svenske undersøgelser, at
80-90% af folk, der færdes i naturen
faktisk bliver på stierne, og det kan vel
ikke være rimeligt, at så manges mulighe¬
der skal ødelægges af de få.

Måske hænger alle de hærgende aktivi¬
teter sammen med, at nogle mennesker
har en række behov, der ikke er blevet
opfyldt i andet regi. Det er ikke specielt
naturen som levende organisme, de har
brug for, men snarere mulighed for at
prøve sig selv af og afreagere frustratio¬
ner.

Børn og friluftsoplevelser
En sidste ting, jeg vil inddrage, er, at
amerikanske undersøgelser viser, at
barndomserfaringer er en af de vigtigste
faktorer for valget af friluftsaktiviteter
senere hen i livet, ligesom det at kunne
udføre aktiviteter sammen med nogen er
af væsentlig betydning. Trægheden i for¬
hold til at prøve noget nyt er størst hos de
laveste sociale grupper, hvor friluftsakti¬
viteterne stadig er mest kønsspecifikke.

Hvad bør vi satse på
På baggrund af ovennævnte erfaringer

mener jeg, at vi fremover må sætte ind på
3 fronter, hvis vi vil forbedre vores mulig¬
heder for at dyrke friluftsliv i det åbne
land og samtidig undgå, at vi nedslider
naturgrundlaget:

Vi må tilvejebringe tilstrækkeligt med
arealer eller alternative aktivitetsmulig¬
heder for dem, der mangler en sparrings¬
partner.

Så må vi forøge naturformidlingen
overfor de opvoksende generationer, dels
intellektuelt, men især gennem forøget
støtte til børnehavers, fritidshjems og
skolers koloniophold, udflugter og natur¬
skolebesøg, hvor børnene f.eks. kan blive
deltagere i naturrestaureringsprojekter,
og få forståelse for, at naturen er levende
og sårbar.

Og endelig må vi sørge for at tilveje¬
bringe så mange stier og overnatningsmu¬
ligheder uden for særligt sårbare lokalite¬
ter, så det eventuelle pres kan spredes, og
sådan at det bliver muligt ikke kun at
opleve skov og strand, men også land¬
brugslandet, hvor naturgrundlaget fak¬
tisk har været vores livsgrundlag, og for¬
håbentlig kan vedblive at være det.

Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt MDL.

GREETINGS FROM THE GREAT OUTDOORS
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Het Loo er endnu ikke færdig
Af Lodewijk Wiegersma

1. Kort over Veluwe med Het Loo. Udsnit afet
kortblad i Veluwe kortsamling fremstillet af M.
J. de Man (1802-12). Man ser, at den øvre have
allerede er omdannet i den landskabelige stil.

■ 1. Plan of Veluwe showing Het Loo. Part ofa
map in Veluwe map collection drawn by J. de
Man (1802-12). One can see that the upper
garden is already altered to the landscape style.

I den vestlige del af Nederlandene, langs
floder og klitstrækninger har rige køb¬
mænd i det 17. århundrede bygget sig fine
landsteder. Det åbne landskab langs Am-
stel- og Vechtfloden blev på denne måde
omdannet til et tætbeplantet, afvekslende
landskab. Dermed fulgtes eksemplet fra
adelsslægterne, som gennem tiderne har
slået sig ned på de højere liggende dele af
Holland i øst, hvor de ejede betydelige
strækninger skov- og landbrugsjord. I
1686 købte adelens førstemand, stadshol-
deren Willem III, jord for at bygge et
jagtslot med have og park. Han valgte et
sted, hvor der i forvejen lå et gammelt,
middelalderligt slot, ved foden af Velu-
wemassivet med højdeforskelle på 20-30
meter.

De Veluwe var på dette tidspunkt et
øde og forladt område, for størsteparten
udstrakte hede- og sandområder, kun
pletvis bevokset med skov (ill. 1). Kortet
viser klart Het Loo's udstrækning og be¬
liggenhed i forhold til landsbyen Apeldo-
orn og forklarer ordet het loo: skov.

Først i løbet af det 19. århundrede blev
De Veluwe i stor stil tilplantet med skov,
og det er nu Hollands største naturom¬
råde.

Indtil 1962, da den forhenværende
dronning Wilhelmina døde på slottet, bo¬
ede hendes slægt, familien Oranje-Nas-
sau, næsten uafbrudt på stedet. Familien
har ændret og udvidet palæet, indvendigt
og udvendigt, og også haven og parken
har skiftet udseende. Efter Wilhelmina's
død besluttede regeringen at omdanne
palæet til et museum for Oranjefamilien,
dens historie og tilknytning til den
hollandske nation.

At give palæet en museal funktion gjor¬
de diskussionen om, hvorvidt man skulle
foretage en total restaurering eller blot
konsolidere bygningen, lettere for re-

staureringstilhængere. Det viste sig nem¬
lig, at alle gulve og en fjerdedel af alle
vægge skulle fjernes for at forstærkes:
tusinder af besøgende vejer tungere end
et hundredetal hoffolk. At konsolidere
den bestående tilstand: et hvidkalket em¬

pirepræget palæ med mørkegrønne skod¬
der, havde knap været billigere. Ved at
tilbagerestaurere kunne man samtidig
fjerne den kæmpestore spisesal, som
dronning Wilhelmina havde ladet bygge i
begyndelsen af dette århundrede, og som
irriterede mange, som elskede het Loo.
Efter at man havde besluttet at restaurere

palæet, måtte man også tage stilling til,
om den tilhørende have skulle restaure¬

res. Også den var ændret meget i tidens
løb. Diskussionen blussede så højt op, at
parlamentet skulle udtale sig om sagen.
Det blev til et ja.

Forandringer gennem tiderne
Hvad er der sket, siden haven blev an¬

lagt? Anlægsarbejdet begyndte for tre¬
hundrede år siden i 1686 efter en plan af
Jacob Roman (1640-1716). Dekoratio¬
nerne til palæet og til haven - broderi¬
mønstrene - blev tegnet af Daniel Marot
(1633-1752). Først blev den »nedre« have
anlagt; i 1690-92 fandt en udvidelse sted
med den »øvre« have, som blev afsluttet
med to kvart-runde kolonnader. De hav¬
de først tjent som forbindelsesled mellem
hovedbygning og sidefløje, og var blevet
tilovers efter tilbygning af to pavillioner.

Under stadsholderen Willem IV (1748-
1806) blev den øvre have omdannet i
tidens stil, altså i den engelske landskabs-
stil af Ph. Schonk (1735-1823). Het Loo
undergik altså samme skæbne som de
fleste andre barokanlæg i Nederlandene,
der blev omdannet til landskabelige ha¬
ver. Hvilket kulturtab!
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Snart skulle også den nedre have blive
lavet om: Lodewijk Napoleon, Napole¬
ons broder, der blev konge i Holland i
1806, ønskede at bruge Het Loo som
sommerresidens og syntes ikke om den
geometriske del, som ydermere var i for¬
falden stand.

I årene derefter blev palæet udvidet og
forhøjet med en etage. Det er disse foran¬
dringer, der blev fjernet ved restaure¬
ringen.

Tilbagerestaureringen af huset har
gjort tilbagerestaureringen af haven lo¬
gisk: huset og haven danner jo en enhed (i
barokken særlig udpræget). Men der kun¬
ne fremføres flere argumenter: Holland
har ikke et eneste eksempel på en barok¬
have af denne betydning, omend Holland
har haft en så rig kultur. Endvidere var
den landskabelige have ifølge eksperter
ikke et særlig godt eksempel på stilen.

Men det mest spændende argument var
nok, at man.havde kendskab til, at en del
af den oprindelige haves arkitektoniske
byggeelementer, såsom kanalkanter og
fontænebunde lå gemt under det sand,
som den nedre have var blevet forhøjet
med.

Udfra de mange stik og beskrivelser,
hentet fra 36 arkiver, skulle en nøjagtig
restaurering være mulig. Til særlig støtte
for havearbejdet, udformningen af fontæ¬
ner og udvælgelse af planter, var en meget
nøjagtig og udførlig beskrivelse lavet af
Willem Ill's læge Walter Harris, som
besøgte parken i 1699. Ovennævnte be¬
grundelser og den nye funktion af hus og
have gør efter min mening restaureringen
helt overbevisende.

Men så skulle man have gjort det fuldt
ud! Kun haven er fremtryllet, nu venter
parken.

Hvad mener jeg med dette?
I hele den lange diskussion om re¬

staureringen af het Loo, har man haft
selve haven for øje, altså den - ommurede
- del af ejendommen, som er direkte
tilknyttet til palæet.

Men når man ser på Romeyn de Hoog-
he's fine stik fra 1695 (ill. 2) eller på
kortet, ses det, at der hører en stor park til
Het Loo med mange spændende »have¬
kunstige« elementer som stjerneskov,
bassin og labyrint. Selve haven optager
ikke mere end en tiendedel af anlægget.
Ligesom hus og have hører sammen, hø¬
rer have og park sammen.

For nogle måneder siden besøgte jeg
Versailles og »gen«opdagede et væsent¬
ligt træk ved barokhaver. En barokhave
er ikke alene broderi- og græsparterrer
med festlige fontæner, trappeanlæg og
raffinerede højdespring. Der hører en
stor skov til, indrammet af klippede hæk¬
ke og udhulet for at give plads til meget
specielle haverum. I Versailles er de ind¬
rettede med rigt dekorerede vandkunster
eller med bassiner med roligt spejlende
vandflader. Det er den store rigdom af
rumlige oplevelser, fra vide åbne parter¬
reflader til indelukkede rum i fritvoksen¬
de skovbeplantninger, som er barokpar¬
kens væsen. Til den geometriske have
hører skoven.

Det samme er tilfældet i Het Loo om-

end på en meget mere beskeden, hol¬
landsk måde. Nu er der i Het Loo ikke
tale om busketter, men om haveelemen¬

ter som har samme mening som de i
Versailles; have- eller parkelementer,
som har en helt anden målestok, en helt
anden rumlig oplevelse, en helt anden
vedligeholdelsesgrad.

Broderiparterrehaven er næsten kede¬
lig, i hvert fald hurtig at overskue og at
kende. Fontæner giver med deres lyd og
vertikalitet en del afveksling. Men det er
ikke nok.

De tilstødende arealer hører til, for
at oplevelsen bliver total. Romeyn de
Hooghe's stik giver os et godt indtryk af
haven og dens omgivelser: en del er ind¬
rettet med stjerneformede gangstier, be¬
grænset af høje klippede hække. I midten
af en stjerne findes en stor fontæne med
en faun (ill. 3). Hvad der sker inden for
hækkene, er ikke så tydeligt, antagelig
noget nyttigt, frugtplantager eller rum til
kreaturerne. Vest for denne del udstræk¬
ker et stort rektangulært bassin sig ind¬
rammet af lige trærækker; et stort og
dejligt rum, hvor folk kan fiske, og hvor
fugle (og mennesker) kan bade. En smuk
dekoreret trappe og et vandfald giver
adgang til dette »rekreationscenter« (ill.
4). Syd for Oude Loo er der anlagt en
labyrint med en direkte adgang fra Kon¬
gehaven. Uden disse havedele og faktisk
også uden mulighed for at spadsere ud af
haven, ud i »den vilde natur«, er Het Loo
ikke fuldkommen og giver os derved et
falsk billede af et barokanlæg.

Lad os nu se på den del, som er blevet
færdigrestaureret, altså selve haven, fordi
den er i høj grad værd at se. Restaurerin¬
gen er blevet gjort godt og meget omhyg¬
geligt.
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2. Romeyn de Hooghe, 1695. Udsnit af Hel
Loo. Kilde: bogen Oude Hollandse Tuinen,
Anna G. Bienfait, 1943, Martinus Nyhoff, Gro¬
ningen.
3. Fontæne medfaun i parken. Kilde: idem
4. Tværakse: kanalen og egerækker.
■ 2. Romeyn de Hooghe, 1695. Part of Het
Loo. Source: the book Oude Hollandse Tui¬
nen, Anne G. Bienfait, 1943, Martinus Nyhoff,
Groningen.
3. Fountain with faun in thepark. Source: idem.
4. Cross-axis: The canal and oak rows.
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5. Hovedaksen i den nedre have med små
kanaler. Billedet viser også beplantningen i

■ »plate bandes«.

■ 5. Main axis in the lower garden with narrow.
canals. The picture also shows planting in 'plate
bandes'.



7. Vue over Hel Loo af D. Sioopendaal. Slut¬
ningen af 17. århundrede. Kilde: idem.

■ 7. View of Het Loo by D. Sioopendaal. End
of the 17th century. Source: idem.

Restaureringen
I 1981 blev udgravningen af den nedre
have påbegyndt: store dele af kanalmu¬
ren, funderingen af havemuren, mosaik¬
bunden af Jordklodefontænen, dele af de
kaskader, som har pyntet sideterrasserne
m.m. kom til syne (se Landskap 1979-6).

De fleste skulpturer, som er så væsent¬
ligt for en barokhave, var blevet solgt i
slutningen af det 18. århundrede, mens
den »Bataafse republik« stod på.

Men på grund af de mange tegninger,
man har fundet i arkiverne, og haveremi¬
niscenser har man kunnet genopbygge
anlægget meget præcist. Tegningerne af
broderierne har man simpelthen forstør¬
ret op i mål 1:1 og lagt ud på grunden.
Bogen af Jan van der Groen: »Den Ned-
erlandtsen Hovenier« (1669), Harris' be¬
skrivelse samt gamle kataloger om plan¬

ter har givet oplysninger om, hvad og
hvordan man har plantet stauder og løg¬
planter i »plate bandes« af parterrehaven.
Det ligner ikke den måde, som vi er vant
til at plante stauderne: hver plante skulle
udvikle sig frit og har derfor rigelig plads.
De oprindelige arter var forresten mere
beskedne i farve og størrelse. Helt histo¬
risk korrekt kunne beplantningen ikke
blive, fordi 300 års dyrkning af blomster
nok har bevirket, at nogle originale typer
er blevet udvisket.

Bassinerne og de små kanaler langs
med hovedaksen er udført i en slags
kunststen, som minder om natur(sand)s-
ten. Det virker ganske udmærket. Alt
mur- og tømmerarbejde er omhyggeligt
udført. Skulpturerne, nødvendigvis mest
kopier, virker lidt nøgne og uægte. De to
glober, Jordkloden og Stjernehimmelen,

som pynter tværaksen i den nedre have,
sender små vandstråler fra sig og er smuk¬
ke og interessante at studere.

Harris har beskrevet, hvordkn vandet
blev ført til haven. Vandet kom fra to

naturlige brønde, den ene lå i 5 km's
afstand, den anden 10 km væk. Højdefor¬
skellene på 10 og 30 m gjorde, at fontæ¬
nerne kunne kaste vandet op til 13,5 m op
uden tekniske foranstaltninger.

Erfaringer med at restaurere gamle
fontæneanlæg har man hentet fra Herren-
hausen og fra et eksempel, som er helt
originalt, parken Annevoie i Belgien.

Oplevelsen
Den geometriske have består, som vi har
set (ill. 5), af to dele: den nedre have og
den øvre have, adskilt fra hinanden af en

tværgående akse beplantet med 200 ege-
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8. Dronningehave med berceau.
9. Parterre i den øvre have med et afde bevarede
træer.

10. Påfuglebassinet i forgrunden og bag ved
Kongefontænen med havens højeste vandstråle:
13,5 m. Set fra den øvre have mod syd.

■ 8. The Queen's garden with berceau.
9. Parterre in the upper garden with one of the
preserved trees.
10. Peacock pool in the foreground and the
king's fountain behind with the highest water jet
in the garden: 13.5 m high, seen from the upper
garden towards the south.

træer, placeret langs to smalle kanaler.
De to haver måler 200 m i bredden og 250
m i længden. Måler man paladset med
sidehaverne med, skal man lægge 100 m
til. Haven er altså omtrent 6,5 ha stor,
mens parken er omtrent 10 gange så stor.

Den tværgående akse, som virker lidt
forstyrrende på helhedsvirkningen, har
været der, inden haven blev anlagt. Den
hører til det »Oude Loo«, som ligger vest
for haven. Hovedaksen er rettet nord-syd
og deler haven i to ens dele. I den oprin¬
delige situation sluttede aksen i et tårn af
træ, langt ude i landskabet. Nu bliver
aksen fanget af to kvartrunde kolonnade¬
elementer.

Går man ud ad hovedaksen møder man

fire gange et bassin med fontæner, som
tvinger en til at vige fra den rette linje,
hvilket gør oplevelsen af den strengt geo-
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Arkitekt: Ir. J. B. baron van Asbeck.
'Havekommissionen': H. Barkhof, have¬
arkitekt; D. Pols, havearkitekt; C. Olden-
burger-Ebbers, bio-historiker; H. van der
Mars, overgartner; m.fl.

metriske have mere spændende, et typisk
træk ved barokstilen.

Haven er ikke storslået som så mange
barokhaver i Frankrig eller Tyskland.
Den er beskeden i størrelse og måske i
virkeligheden mere renaissance end ba¬
rok i stilen. Anlægget forgrener sig ud i
landskabet gennem dets pragtfulde
alleer, men selve haven er introvert. Mu¬
ren om den øvre have og sideterrasserne
om den nedre have er klare begræns¬
ninger.

Man har tilstræbt at restaurere hele den

geometriske del af anlægget, men i to
hjørner måtte man give op: Dronninge¬
haven, som ligger øst for huset, er indret¬
tet med en nøje kopi af berceauen og er
meget spændende.

Men vi ser kun halvdelen, fordi en

sidebygning af palæet ikke blev fjernet og

nu står i vejen for en fuld rekonstruktion.
I de nordøstlige og nordvestlige hjørner
har man heller ikke kunnet anlægge græ¬
sparterret fuldt ud, fordi man har ladet
nogle store gamle træer, en reminiscens af
den landskabelige have, blive stående,
som et plaster på såret for dem, som var
imod restaureringen.

Fine overblik over haven får man fra

kolonnadetaget, terrasserne ved den kor¬
te side af den nedre have og fra terrassen
ved hovedindgangen.

Det er dog synd, at man ikke får den
først oplevelse af anlægget som Willem
III fik den, fra denne terrasse. Den nedre
have er netop forsænket for at kunne
opleves fra oven. Nu kommer man ind til
haven via kælderen, og det første, man
ser, er nogle spinkle stauder i* »plate
bandes«.

Var enheden mellem hus og haven ikke
et af de stærkeste argumenter for at tage
haven med i restaureringen? At sammen¬
hæng mellem paladset og den nedre have
bevidst var tilstræbt, bliver også klart, når
man ved, at den nedre have blev kaldt
»buytensael«, d.v.s. »udendørssal«, hvor
gæsterne blev modtaget og ventede på, at
stadsholderen skulle vise sig og træde ned
ad trapperne via de store havedøre og
terrassen.

Sådan burde man også idag få sit første
indtryk af den geometriske have ved Het
Loo.

Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt BNT. Har
egen tegnestue i Utrecht og er ansat på landbohøj¬
skolen i Wagenlngen. Uddannet på Kunstakade
miets Arkiektskole i København, 1967.
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I. Regionens 14 graveområder. ■ Himmelev
graveområde.
■ 1. The 14 excavation areas in the region. ■
Himmelev excavation area.

2. Luftfoto fra Himmelev. Udsnit af G.I. flyve-
fotografi D8402. Gengivet med tilladelse nr.
A212-86 fra Geodætisk Institut. ©
■ 2. Air photo from Himmelev, reproduced
with permission, no. A212-'86 from The Geo¬
detic Institute ©.

Råstofindvindingsplan
1985 for Himmelev

graveområde
/

Af Andreas Blinkenberg

Hovedstadsrådet har udarbejdet den
første sektorplan i Danmark for råstof¬
indvinding i henhold til råstofloven af
1977.

Råstofindvindingsplanen har til formål
at sikre en ressourceøkonomisk anven¬

delse af regionens råstoffer efter en sam¬
let vurdering af en række natur- og miljø¬
beskyttelseshensyn .

Råstofindvindingsplanen har været ud¬
sendt til høring hos de ankeberettigede
parter, og Hovedstadsrådet modtog 64
skriftlige tilkendegivelser inden indsigel¬
sesfristens udløb, som var fastsat til den 1.
oktober 1985. Den 5. februar 1986 god¬
kendte Fredningsstyrelsen, miljøministe¬
riet, Råstofindvindingsplan 1985 med en¬
kelte ændringer som følge af den offent¬
lige høring.

Efter godkendelsen af Råstofindvin¬
dingsplan 1985 skal Hovedstadsrådets ad¬
ministration af råstofloven være i over¬

ensstemmelse med den godkendte plan.
Fredningsstyrelsen og Miljøankenævnet
kan som ankeinstanser ikke træffe afgø¬
relser, der strider mod den godkendte
råstofindvindingsplan.

Hovedstadsrådet kan dog ændre plan¬
en ved at foretage en planrevision, og
miljøministeren kan bestemme, at ind¬

vindingsplanen kan fraviges i et konkret
tilfælde.

Råstofindvindingsplan 1985 består af
14 delplaner, som omhandler indvinding
af sand, grus og sten i 14 graveområder,
udpeget i Hovedstadsområdets Region¬
plantillæg 1982. Derudover indeholder
planen retningslinier for indvinding af
sand, grus og sten i grave uden for grave¬
områder - og for indvinding af ler, kalk og
tørv.

Himmelev graveområde
Delplan I for Himmelev graveområde
præsenteres i denne artikel som et eksem¬
pel på en af de 14 delplaner for indvinding
af sand, grus og sten.

Delplanen består af to kapitler, hvoraf
det første kapitel indeholder en vurdering
af indvindingsmulighederne og en af¬
grænsning af delområder, der skal forbe-

64 LANDSKAB 3 - 1986



Arealer til

råstofindvinding
.Arealer til
grønne områder
Arealer til bolig-
og erhvervsformål

Større eksisterende
trafikvej
Planlagt
trafikvej
Sø i grusgrav

1:100.000
Råstofforekomst

Den resterende del af

graveområdet, j f
Regionplantillæg 1982

\ Bistrup
:Parcelgård

| Skt Hans Hospital
u* ** *J ' ,

-tr/nU' V
' \Museu

Tagerup Hertil

Gundsølille

i

7 " V'
lille \ iU

Iby ..Store

Soderu

HEJDE-
■<$ HUSENE

nge Lilievang 13
. Naturpark. .

^-^^^^EUrMebjery
i'^VINDINGE

T&fc' a- s.

)/•; /jo/i/j

Herru
f 14

Gundsølille

i/-
-/

'i/3 Lille <* •> LKildenm^^
-

DELOMRÅDER

Delområde 1

Den resterende del af graveområdet,
jf Regionplantillæg 1982

1:100.000

holdes råstofindvinding på lang sigt. I det
andet kapitel fastlægges detaljerede ret¬
ningslinier for råstofindvinding og efter¬
behandling af grusgrave i Himmelev gra¬
veområde.

Afgrænsning af delområder
I delplanens første kapitel defineres rå¬
stofforekomsten, og dens udnyttelse vur¬
deres i forhold til de planmæssige bindin¬
ger og hensyn, der berører Himmelev
graveområde.

Råstofforekomsternes mængde og kva¬
litet er kortlagt inden for graveområdet
ved hjælp af geoelektriske sonderinger og
prøveboringer. Et højtliggende plateau
midt i graveområdet defineres som »rå¬
stofforekomst«, dvs. at råstoffets kvalitet
og mægtighed her er sådan, at indvinding
vil være økonomisk med den kendte tek¬

nologi og den aktuelle efterspørgsel. Rå-
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stofforekomstens udstrækning er vist på
ill. 3.

Råstofforekomsten består af gruskvali¬
teter, som er efterspurgt i hele regionen.
Disse gruskvaliteter findes kun få steder i
større mængder, og Himmelev graveom¬
råde er derfor klassificeret som regionalt
graveområde. Det betyder bl.a., at grus-
indvindingsinteresserne prioriteres højt i
forhold til andre arealinteresser.

Råstofforekomstens udnyttelse vurde¬
res i forhold til de regionplanmæssige
bindinger og kommuneplanmæssige are¬
alreservationer, der berører graveområ¬
det. Hertil kommer indsigelser, der er
fremsendt i forbindelse med den offent¬
lige høring af planen.

Den eneste regionplanmæssige binding
er en nyanlagt vej, som begrænser råstof¬
indvinding i en smai bræmme langs den
sydvestlige kant af råstofforekomsten.

De kommunale arealreservationer,
som berører graveområdet er vist på ill.
3. En eksisterende grundvandssø i en
ældre grusgrav ønskes bevaret, og i den
sydlige del af graveområdet er der reser¬
veret arealer til en ny ringvej samt grønne
områder. Kommunen og beboere i områ¬
det har fremsendt indsigelser mod ud¬
gravning af den vestlige del af råstoffore¬
komsten begrundet i landskabelige og
miljømæssige forhold.

Efter en sammenfattende vurdering af
råstofforekomsten, de planmæssige bin¬
dinger og hensyn samt indsigelserne til
planen udpeges et delområde, der for¬
beholdes råstofindvinding. Delområdet,
der er vist på ill. 4, omfatter den østlige
del af råstofforekomsten. Den vestlige
del af råstofforekomsten kan ikke udgra¬
ves blandt andet under hensyntagen til de
fremsendte indsigelser.
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Delområde 1

Registrerings-
området

Registreringskort
I delplanens andet kapitel udformes de
nærmere vilkår for råstofgravning i områ¬
det. Der fastlægges en præcis afgrænsning
af gravearealer og detaljerede retningsli¬
nier for råstofindvinding og efterbehand¬
ling. Retningslinierne er et resultat af en
afvejning' mellem råstofindvindingsinte-
resserne og hensynet til den eksisterende
arealanvendelse samt eksisterende an¬

læg, der skønnes at blive berørt af råstof¬
indvinding i delområdet. Disse forhold
præsenteres i en serie på fire registre¬
ringskort.

Det første registreringskort (ill. 5) om¬
handler bebyggelses- og ejendomsfor¬
hold. De ejendomme, som skønnes at
blive berørt af råstofindvinding, udgør
tilsammen et registreringsområde. I Him¬
melev er der en række beboelsesbygnin¬
ger på mindre landbrugsejendomme, som
kan blive udsat for gener ved gravning på
naboejendomme.

Generne kan nedsættes blandt andet
ved anlæg af jordvolde i kanten af råstof¬
grave. En helårsbolig beliggende midt i
graveområdet har gennem længere tid
været generet af gravning. På baggrund af

en klagesag er der stillet krav om en
løsning på problemet i forbindelse med
yderligere gravning i området.

Det andet registreringskort (ill. 6) in¬
deholder oplysninger om de eksisterende
graverettigheder og den gravevirksom¬
hed, som finder sted i dag. Der findes tre
grave i området med gældende indvin-
dingstilladelser. De to grave er aktive,
mens den tredie grav har ligget stille i en
årrække, selv om der er uudnyttede re¬
server.

Inden for de nærmeste år skal de gæl¬
dende tilladelser fornyes, og i den forbin-
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delse vil der blive stillet nye vilkår for
indvinding og efterbehandling i overens¬
stemmelse med råstofindvindingsplanen.

Det tredie registreringskort (ill. 7) viser
veje og forsyningsanlæg, der kan blive
berørt af indvinding i området. En privat
fællesvej, en 10 kv luftledning og et tele¬
kabel, der forløber gennem delområdet
bør såvidt muligt forlægges, således at
råstofressourcen kan udnyttes helt.

De fleste ejendomme har egen vand¬
forsyning, hvor råstofindvinding ikke bør
finde sted nærmeré end 75 m fra boringer
og brønde af hensyn til risiko for forure¬

ning. Der bør især føres skærpet tilsyn for
brønde, hvor der indvindes vand fra det
øvre grundvandsmagasin. Og endelig kan
der opstå risiko for grundvandsforure¬
ning omkring en opfyldning med jord og
affald, som har fundet sted for en del år
siden i en af grusgravene.

Det fjerde og sidste registreringskort
(ill. 8) viser fortidsminder og vådområ¬
der, der er beskyttet mod indgreb, i hen¬
hold til naturfredningsloven.

Umiddelbart vest for delområdet ligger
en gravhøj, der er fredet ved tinglyst
deklaration med ert 100 m zone omkring

højen. I området som helhed er der
spredt beliggende ikke synlige fortids¬
minder, der stammer fra bosætninger
langs Roskilde fjord. Det betyder, at der
er risiko for, at råstofindvinding i områ¬
det må stoppes midlertidigt ved afdæk¬
ning af nye fund. De lokale museer og
Nationalmuseet er dog i gang med at
afsøge området, således at værdifulde
kulturspor ikke går tabt ved råstof¬
indvinding.

Der er registreret en sø i delområdet,
og en eventuel bortgravning af søen for¬
udsætter tilladelse fra Hovedstadsrådet.
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Retningslinier for råstofindvinding
Hovedstadsrådet vurderer, at det ikke er

nødvendigt at indskrænke arealerne til
råstofindvinding af hensyn til de registre¬
rede anlæg og arealanvendelsen i områ¬
det. Men der opstilles en række forudsæt¬
ninger, som skal opfyldes i forbindelse
med gravning. Der skal således etableres
afskærmende jordvolde omkring råstof¬
grave, og der kan stilles yderligere krav
om miljøbeskyttende foranstaltninger,
mens der graves. Den føromtalte helårs¬
bolig skal tages ud- af brug, mens der
graves i området. Veje og ledningsanlæg
skal så vidt muligt flyttes, før der graves.
Der forudsættes en dispensation fra 100 m
beskyttelseszonen omkring den fredede

gravhøj, og den nuværende sø forudsæt¬
tes bortgravet efter tilladelse fra Hoved¬
stadsrådet.

Arealerne til råstofindvinding opdeles i
7 graveafsnit. Hvert graveafsnit skal så
vidt muligt udgraves i sin helhed, og der
skal ske en gennemgravning af skel, såle¬
des at der ikke efterlades restarealer med
uudnyttede råstofforekomster. Der kan
graves under grundvand til en vis dybde,
således at de nedre primære grundvands¬
reservoirer ikke påvirkes. Tilkørselsfor¬
hold er vist skematisk på ill. 9. •

Siden planens udarbejdelse er der givet
yderligere tilladelse til råstofindvinding
på ca. 30 ha i overensstemmelse med pla¬
nen. Den omtalte helårsbolig er købt at

det ene gravefirma og 10 KV ledningen er
nedlagt. Endelig er det omtalte vådom¬
råde bortgravet.

Indvendingsplanen er således resulta¬
tet af et samspil mellem det private er¬
hvervsliv og den offentlige planlægning.
Råstofmyndigheden søger at afklare
eventuelle konflikter på forhånd og stiller
kortlægning af råstofforekomsterne til rå¬
dighed. Råstofindvinderne skal opfylde
en række vilkår, men har til gengæld en vis
sikkerhed for, at indvinding kan gennem¬
føres uden uforudsete problemer.

Retningslinier for efterbehandling
Efter at råstofindvinding har fundet sted,
skal gravearealerne efterbehandles, såle-
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12. Eksisterende grundvandssø.
14. Skematisk snit afefterbehandlingsplan.
■ 12. Existing ground water lake.
13. Schematic section and after-treatment plan.

14

des at der opnås et tilfredsstillende land¬
skabsbillede for området som helhed. 111.
13 viser et kurvebillede af det efterbe¬
handlede terræn. Efterbehandlingen skal
desuden opfylde de krav, der stilles til den
planlagte arealanvendelse i området (jf.
de kommuneplanmæssige arealreserva¬
tioner).

En eksisterende grundvandssø i den
nordlige grusgrav er udgangspunkt for
terrænudformningen. Søen foreslås beva¬
ret som recipient for overfladevand og
som et attraktivt levested for planter og
dyr til erstatning for søen i graveafsnit C,
der bortgraves. De omgivende graveaf¬
snit skal efterbehandles således, at der
etableres ét jævnt fald i terrænet ned mod

søen. Størstedelen af arealerne får en

hældning på mindre end 6° og kan udnyt¬
tes til landbrug. Den nuværende stejle
skrænt vest for søen skal sikres mod ud¬

skridning.
I den sydlige del af området skal der

etableres en vejdæmning, således at der
senere kan anlægges en omfartsvej nord
om Roskilde. I området syd for vejdæm¬
ningen skal arealerne efterbehandles til
rekreative offentlige formål efter en plan,
som allerede er udarbejdet i forbindelse
med den gældende indvindingstilladelse.

Ved efterbehandlingen kan der stilles
krav til opbygningen af de enkelte jordlag
med henblik på at begrænse risiko for
grundvandsforurening. Endvidere kan

der stilles krav om særlige dyrkningsfor-
anstaltninger med henblik på forbedring
af jordtekstur m.v.

Efterbehandlingsplanen er et eksempel
på, hvorledes der kan skabes arealer til
nye formål, herunder rekreative områder
og levesteder for plante- og dyreliv. Rå¬
stofindvinding vil således ikke på længere
sigt udgøre en konflikt med andre arealin¬
teresser eller natur- og miljøbeskyttelses¬
interesser.

Andreas Blinkenberg, arkitekt MAA, ansat i Hoved¬
stadsrådets plan- og miljøforvaltning og har delta¬
get i udarbejdelsen af Råstof indvindingsplan 1985
for Hovedstadsrådet.

EFTERBEHANDLINGSPLAN

Graveafsnit
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Noter

Temaaften om marginaljorder
DL's efteruddannelsesudvalg arrangerer
en temaaften om marginaljorder.

Foredragsholdere: Niels Ole Hansen,
Fredningsstyrelsen; Annelise Bramsnæs,
Kunstakademiet; Tine Falkentorp, Ho¬
vedstadsrådet.

Forud for mødet kan et foreløbigt tryk
af beskrivelsen af de igangsatte pilotpro¬
jekter rekvireres ved henvendelse til DL's
sekretær Karen Permin, tlf. 01-15 3366.
Mødet afholdes den 22. maj 1986 kl. 19.30
på Den kgl. vet.- og landbohøjskole, Ro¬
lighedsvej 23, Inst, for have og landskab,
Frederiksberg.

Det bør heller ikke afholde arkitekt¬
skolerne fra at stimulere studier i anlægs¬
gartneri og planteanvendelse, eller Land¬
bohøjskolen fra at kræve en bedre tegne¬
teknik. Andreas Bruun

lllis quorum-medaljen til Ulla Molin
Ulla Molin, svensk havearkitekt og man¬

geårig redaktør af tidsskriftet 'Villa och
Hem i Sverige', er fornylig blevet tildelt
en hædersbevisning, nemlig lllis quorum-
medaljen, der er en svensk, statslig beløn¬
ningsmedalje.

Vi citerer:
»lllis quorum, lllis quorum meruere la¬

beres, lat., 'åt dem vilkas arbete gjort dem
dårav fortjånta', en 1785 instiftad kunglig-
medalj, som tilldelas sårskilt fortjånta
mån och kvinnor for kulturellt, socialt
eller konstnårligt fremstående insatser.
Pråglas i guld i 5:e, 8:3, 12:e och 18:e
storlekarna.«

Økonomiske og økologiske friarealer
Ved en fejltagelse er navnet på den, der
omtalte bogen »Neue Griinflåchen fur die
Stadt« i Landskab 2/86 gledet ud. Bogom¬
talen var skrevet af Kuno L. Lorenzen.

Tre indlæg før konferencen om
landskabsarkitektuddannelsen
DL og DH planlægger i samarbejde med
de landskabsarkitektstuderende fra Arki¬
tektskolerne og Landbohøjskolen en kon¬
ference om uddannelsen. Konferencen er
planlagt til atfinde stedfredag 6. juni 1986
på KVL. Nedenstående tre indlæg udtryk¬
ke synspunkterfra henholdsvis kommunal
side, privatpraktiserende landskabsarki¬
tekt og Foreningen af Danske Anlægsgart¬
nermestre.

Hvilke ønsker har vi i kommunerne til
landskabsarkitektuddannelsen
Selv om kommunestørrelser, ansvarsom¬
råder m.v. er forskellige fra kommune til
kommune, er ønskerne generelt set nok
ikke så forskellige.

Den bedste måde at beskrive de evner/
kvalifikationer, som en landskabsarkitekt
skal være i besiddelse af ved ansættelse i
en kommune, er efter vores opfattelse en
beskrivelse af de opgavetyper, som vi
bliver stillet overfor i hverdagen.

Kort fortalt har vi i Odense kommune
ansvaret for hver sit geografiske område -

typisk 5-600 ha med 3-400 arbejdssteder
og en bemanding på ca. 50 personer -
fordelt på 7-8 sjak - i højsæsonen. Vi
skiftes til at være »udstationeret« i plan¬
lægningsafdelingen, som har ansvaret for
den overordnede planlægning - kommu¬
neplanlægningen.

Samarbejde
Evnen til samarbejde er meget vigtig.

Alle opgaver skal løses sammen med
andre - vi vil senere omtale nogle af de
opgaver, der er tale om.

Ét område skal dog nævnes her, nemlig
samarbejdet med borgerne. Det er natur¬
ligvis vigtigt at kunne samarbejde med
borgerne/brugerne. Dette kræver, at vi
på en let fattelig måde kan forklare de
ting, vi arbejder med.

I samarbejdet gælder det om at udnytte
andres og egen kunnen og viden til at
frembringe det bedst mulige resultat.

I forbindelse med samarbejde er det
vigtigt at kende og erkende sine begræns¬
ninger og stærke sider. Det, man ikke selv
kan, kan andre måske - det være sig andre
faggrupper i kommunen eller kolleger i
andre kommuner.

Ledelse
De fleste landskabsarkitekter i kommu¬
nerne skal udføre ledelsesopgaver.

Det kan være i forhold-til medarbejde¬
re på tegnestuen, kontoret eller det kan
være i forhold til folkene i marken -

afdelingsgartnere, sjakbajser, gartnere

og arbejdsmænd. I forbindelse med ledel¬
sesarbejde er det naturligvis vigtigt at
have kendskab til de psykologiske og
andre faktorer, som giver et godt forhold
mellem over- og underordnede.

Planlægning
Den medarbejder, som er udstationeret i
planlægningsafdelingen, arbejder hele
dagen med planlægning. Vi andre delta¬
ger i arbejdet med lokalplaner sammen
med folk fra andre afdelinger.

Et kendskab til planlægning - såvel
lovgivning som »teknik« er således vigtig.

En anden form for planlægning, der er
behov for at kende teknikken bag, er
planlægning af eget arbejde.

Hvordan styrer og prioriterer man sine
arbejdsopgaver, således at løsningerne
blive gode, og således at arbejdstiden kan
holdes på 40 timer? Hvordan undgår man
stress?

Økonomi
Som andre steder spiller økonomien en
stor rolle i kommunerne. Vi laver 12 års
og 1 års anlægsbudgetter. Budgetterne
baseres på overslagsberegninger.

Til konkrete projekter skal der udar¬
bejdes økonomiberegninger. Når projek¬
tet realiseres, skal økonomien følges og
helst gå op med »0«. Et overskud er
næsten lige så »kriminelt« som et under¬
skud.

Til den årlige drift har vi ialt ca. 45 mill,
kr., som vi i fællesskab skal bruge på en
fornuftig måde - så der ikke skal købes
vildt ind mellem jul og nytår - eller fyres
folk i september.

Til styring af økonomien er EDB blevet
et nødvendigt middel. Et middel, som vi
iøvrigt fremover skal anvende i udstrakt
grad til registrering, beregninger m.v. -
Om få år står der en skærm på hvert
tegnebord i den kommunale forvaltning.
Et kendskab til økonomi' og kommunal
budgettering er derfor nødvendig.

Formgivning
Det er vigtigt, at det, vi laver, er pænt - i
ordets bedste forstand. Tingene/elemen¬
terne skal være pæne i sig selv og harmo¬
nere med omgivelserne.

Æstetik som argument står ikke særlig
stærkt i dag. Hovedkravene er funktion,
økonomi og levedygtighed.

Det er ikke tilstrækkeligt, at det ser
godt ud på en plan. Tingene skal med
tiden udvikle sig som tænkt - d.v.s. den
biologiske baggrund for at projektere en
opgave og styre plejen frem mod det
ønskede mål (5 eller 50 år fremme) - skal
være i orden.
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Det faglige
I forbindelse med vort daglige arbejde
stilles vi overfor en række konkrete fagli¬
ge spørgsmål. Det kan være i forbindelse
med planlægning, projektering, drifts¬
planlægning, eller når brugerne ringer
eller skriver. Spørgsmålene berører kon¬
krete emner som belægninger, afvanding,
hegn m.v. - inden for et område, som
andre teknikere i kommunen også har
kendskab til, og hvor vi således kan søge
faglig bistand. Eller det kan være emner
som planter, græs, jordbundsforhold
m.v., hvor vi alene har den faglige eks¬
pertise i kommunen.

En god praktisk baggrund og en biolo¬
gisk/økologisk uddannelse er en nødven¬
dig blanding i det kommunale arbejde.

Efteruddannelse
For hele tiden at udvikle sig og føre sig å
jour med ny viden er efteruddannelse
vigtig. Denne kan bestå i selvstudier,
kurser sammen med fagfæller og kurser
sammen med andre faggrupper. Efterud¬
dannelse skal indgå som en fast rutine og
burde struktureres således, at man kan
bygge videre på sin oprindelige uddan¬
nelse.

Afslutning
Kort sagt kan det siges, at det, der er
behov for i kommunerne, er fagligt vel¬
funderede landskabsarkitekter, som kan
bevare overblikket og gennemskue detal¬
jen - og som er udstyret med tilstrækkelig
nysgerrighed til at udvikle og forny sig.

Engagement er en nødvendighed.

Lise Bendix Madsen - Bjarne Munk Sørensen -

Mogens Christiansen - E. Heeser Nielsen - Axel
Thomsen - Per Glad.

PLR'sforventning til den nybagte
landskabsarkitekt
De privat praktiserende landskabsarki¬
tekters forventninger til landskabsarki¬
tektuddannelserne kan stort set siges at
være indfriet. Gennem de sidste 15-20 år
har faget udviklet sig kolossalt. Både i
bredde og i dybde. Vi er blevet mange
flere, og vi kan meget mere end før i tiden.

Landskabsarkitekterne ligger i dag helt
selvfølgeligt på niveau med vores samar¬
bejdspartnere: ingeniører, arkitekter og
landinspektører. Vores arbejde betragtes
som lige så betydningsfuldt, og aflønnes
også derefter. Sidst er dette blevet marke¬
ret med udgivelsen af Specialnorm for
landskabsarbejder.

Hele denne udvikling havde ikke været
mulig uden de tre skoler, som uddanner
landskabsarkitekter.

Maske kan det endda siges sa stærkt, at
det er skolerne, som har genereret denne
udvikling.

Den nye generation af privatpraktise¬
rende landskabsarkitekter er præget af
dynamik og et højt fagligt stade. De er alle
gået ud fra skolerne med en solid uddan¬
nelse i ryggen, og med en specialviden og
-kunnen, som alene landskabsarkitekter¬
ne behersker.

Når dette er sagt, så må også det mere
smertelige og kedsommelige frem i lyset.
Den nybagte kandidat eller afgænger,
som fuld af mod starter på en privat
tegnestue, vil ofte blive meget skuffet.
Arbejdsgangen og metoden vil være så
forskellig fra den vante på skolerne. Som
regel er tempoet højt, og de overordnede
processer udføres af chefen. Den nyud¬
dannede er på sammme tid overkvalifice¬
ret og for dårligt udrustet. Dette forhold
kendes sikkert igen fra andre liberale
erhverv, og det må være til at leve med i
indkøringsperioden, som typisk varer et
til to år.

Eventuelle ønsker om at skære uddan¬
nelserne til efter det private erhvervs
umiddelbare behov, bør ikke influere på
uddannelsens overordnede strategi. På
længere sigt ville en sådan tilpasning sæn¬
ke skolernes niveau, og deklassere faget.
En virkelig erhvervsorienteret tilpasning
af uddannelsen ville sløre forskellen mel¬
lem Landbohøjskolens kandidater og Ar-
kitetskolernes afgængere.

Vi er jo i den enestående situation, at
en landskabsarkitekt kan uddannes på så
vidt forskellige skoler som Kunstakade¬
miet og Landbohøjskolen. Sådan er det
bare, og det kan vi være glade for. For mig
står vi med en heterosis , der medvirker til
fagets positive udvikling. Dette skal dog
ikke afholde skolerne fra at kommunikere

og lære af hinanden.
Det bør heller ikke afholde arkitektsko¬

lerne fra at stimulere studier i anlægsgart¬
neri og planteanvendelse, eller Landbo¬
højskolen fra at kræve en bedre tegne¬
teknik. Andreas Bruun

Omstilling!
Mon ikke alle erhvervsgrupper har sine
ønsker til, hvad landskabsarkitekten bur¬
de kende mere til,når studiet var færdigt?
Se f.eks. anlægsgartnerfirmaerne. For
dem ville det være en fordel, hvis de nye
landskabsarkitekter i rollen som projek¬
terende og tilsynsførende kendte mere til
den anlægsgartnertekniske projektbeskri¬
velse. Og i den endnu sjældne situation,
hvor et firma har ansat en landskabsarki¬
tekt til beregning, arbejdsledelse og
småprojektering, ville firmaet normalt

ønske, at landskabsarkitekten kendte me¬
re til det praktiske anlægsgartnerarbejde,
mere til arbejdsledelse og mere til virk¬
somhedsøkonomi .

Nu er spørgsmålet så: Hvilke konse¬
kvenser burde dette få for studiet? Hvad

anlægsgartnerfirmaernes ønsker angår, er
det for det første næppe nødvendigt at
tage sig af konduktørrollen. Til den findes
som bekendt i forvejen en målrettet ud¬
dannelse som anlægsgartnertekniker.
Men i rollen som projekterende og til¬
synsførende da? Her ville det være ønske¬
ligt, hvis indføringen i projektbeskrivelse
var større, ligesom det ville være ønske¬
ligt, hvis nogle af planlægningsprojekter-
ne i studietiden blev ført til ende, d.v.s.
afsluttet med en projektbeskrivelse. Som
det sker i virkeligheden.

Jeg ved godt, at disse ting tager tid. Jeg
ved også godt, at andre erhvervsgrupper
har andre gode forslag, og at ingen finder
ret meget overflødigt. Men udvejen er
ikke at forlænge studiet. Det er ikke alene
urealistisk, det er også af flere grunde
uklogt. Udvejen er derimod at ændre
uddannelsen. Gøre den mere effektiv.
Ikke ved at forøge tempoet eller ved at
specialisere uddannelsen, men ved at
geare uddannelsens opbygning og under¬
visningens tilrettelæggelse på en anden
måde. Så kan den eksisterende undervis¬

ning blive bedre, og der kan også blive
plads til nye ting.

Hvad kan denne omstilling så indebæ¬
re? Ja, det kan f.eks. være, at tage mere
udgangspunkt i noget fornuftigt lærebogs¬
materiale, så den mundtlige gennemgang
ikke sætter grænsen for, pensum. Det kan
også være at få mere gang i den del af
forskningen, der som mål har et ajourført,
sammenfattende og lettilgængeligt lære¬
bogsmateriale. Omstillingen kan også in¬
debære, at redskabsfagene gøres mere
brugsorienterede i forhold,til kernefage¬
ne. Det kan være at opløse de mere eller
mindre tilfældige kursusgrænser, så man
får mere helhed og færre overlap i under¬
visningen. Det kan være at afvikle kur¬
serne i koncentrerede perioder. Og det
kan være at lægge mere vægt på at give
kendskab til og mulighed for at skaffe sig
relevant viden.

På den anden side bør nogle grundlæg¬
gende forhold bestemt bevares. Set fra
anlægsgartnerfirmaernes side gælder det¬
te bl.a. Landbohøjskolens praktikår.
Men det gælder også den projekt- og
øvelsesorienterede studieform - for også i
anlægsgartnerfirmaer ansættes landskabs¬
arkitekter ikke til at være et hjul i en
maskine, men til at være selvstændige
problemløsere. Søren Holgersen
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Summary

Leisure and Nature Concepts, p. 49
By Jette Hansen-Møller
Through informing about nature and the
improvement of access and leisure condi¬
tions in the countryside, a great effort is at
present being made to provide people
with more experiences and a better under¬
standing of nature. The nature conserva¬
tion agencies and planners in the USA
have also attempted to provide the popu¬
lation with a better understanding of natu¬
re through improved accessibility to the
National Parks. The result, however, was

that, in the 1970's, the number of visitors
became so great that circulation is now
ridgidly controlled to protect both nature
and the experience people came for - to
be alone with nature.

The question which then arises is -
which groups experience an improved
quality of life through leisure planning? -
and has it taken place at expense of other
groups or nature? The question becomes
more specific - which groups ought we to
provide for in the future and what means
should we use to achieve our objectives?
American research shows that childhood
experiences are one of the most important
factors in relation to choice of leisure
activities later in life. To be able to experi¬
ence activities with others is also very

important. Reluctance to try new ideas is
greatest amongst lowest social groups
where outdoor activities are very much
related to gender. The author believes
that future efforts to improve our partici¬
pation in leisure activities in the countrysi¬
de, without ruining our nature resources,
demands planning on three fronts: We
must provide adequate space or alternati¬
ve activities for those who need a challen¬
ge. We must also improve nature publicity
for the coming generation, partly through
intellectual efforts but especially through
increased support to camp, excursion and
nature visits for children from kindergar¬
tens, youth clubs and schools. Finally, we
must ensure that there are as many foot¬
paths and hostel facilities, outside the
vulnerable areas, as possible so that pres¬
sure can be spread and so that public
access is available not only to forests and
beaches but also to.arable land which has
been Denmark's basis for survival
throughout history and hopefully will con¬
tinue to be so.

Het Loo is still incomplete, p. 57
By Lodewijk Wiegersma
In the 17th century, rich merchants built

themselves fine country seats along the
rivers and coastal stretches in the western

part of The netherlands. In 1686, the first
lord, Willem II bought land to build a
hunting estate with garden and park. 111.
1. shows clearly both the extent and loca¬
tion of Het Loo in relation to the village of
Apeldoorn and explains the word het loo:
forest.

The family Oranje-Nassau have lived at
the castle, almost without interruption,
until the death of the former queen Wil-
helmina in 1962. After her death, the
government decided to turn the palace
into a museum for the Oranje family.

Work on the garden began three hund¬
red years ago in 1686 from a plan by Jacob
Roman (1633-1752). Decorations for
both the palace and the garden - embroi¬
dery patterns - were designed by Daniel
Marot (1633-1752). The 'lower' garden
was laid out first. From 1690-92 the 'up¬
per' garden was added and which was
concluded with two quarter-circle colon¬
nades. Under Willem IV (1748-1806) the
upper garden was altered to follow the
trend of the day - to the english landscape
style. The lower garden was also soon to
be changed.

Restoration of the buildings have given
logic to restoration of the gardens: The
house and the grounds form a baroque
entity. Part of the original garden con¬
struction, including canal edges and foun¬
tain foundations, lay buried under the
sand used to raise the lower garden. Exca¬
vation of the lower garden began in 1981:
A large part of the canal walls, founda¬
tions to the garden wall, the mosaic bot¬
tom of the globe fountain, parts of the
cascades which had decorated the side
terraces, etc. came into view.

On the basis of a great number of
drawings, found in the archives, it has
been possible to reconstruct the lay-out
with great accuracy. The pools and the
narrow canals along the main axis are
executed in a form for artificial stone
which has the appearance of sand stone.
The two globes, the earth and the stars,
which decorate the cross axis in the lower
garden, send, out small jets of water and
are attractive and interesting to look at.

Water to the garden came from two
natural wells, located at a distance of 5
and 10 km. A height difference of 10 and
30 meters respectively made it possible for
the fountains to throw water up to a height
of 13.5 meters without technical aid. Ex¬
perience of restoring old fountain lay-outs
has been obtained from Herrenhausen
and from a unique example, Annevoie
Park in Belgium. Restoration of the entire

geometric part of the lay-out has been
attempted. The Queen's garden, which
lies east of the building, is laid out as an
exact copy of the berceau and is very
exciting.

Raw Material Extraction Plan, 1985, for
Himmelev Excavation Area, p. 64
By Andreas Blinkenberg
The Copenhagen metropolitan Council is
the first body in Denmark to prepare a
sector plan for raw material utilisation, in
accordance with the raw material laws of
1977. The prime objective of the raw
material extraction plan, 1985, is to ensu¬
re an economic exploitation of the raw
materials of the region following an over¬
all evaluation of a range of nature and
environmental protection considerations.
The raw material extraction plan, 1985,
comprises 14 sector plans which deal with
extraction of sand, gravel and stone.

The size and quality of the raw material
deposits is plotted within the excavation
area with help of geoelectric probes and
drill tests. The extent of deposits is shown
in fig. 3. The ascertained deposits are in
demand throughout the region and are of
a quality seldom found in such quantities.
Himmelev is, therefore, classified as a
regional excavation area. Extraction of
the deposits is evaluated in relation to the
regional plan and municiple plan site re¬
servations. The recorded results are pre¬
sented in a series of four registration
plans. The first registration plan (ill. 5)
deals with development and property re¬
lationships. The second registration plan
(ill. 6) contains information about the
existing excavation rights and about the
extraction activity taking place today. The
third registration plan (ill. 7) shows roads
and supply lay-outs which can be affected
by excavation in the area. The fourth, and
last registration plan, (ill. 8) shows prehi¬
storic monuments and wet areas which are

protected against disturbance in accor¬
dance with the nature conservation laws.

The metropolitan Council estimate that
extraction can take place without reduc¬
tion of the areas in question, but on the
basis of a range of conditions including
after-treatment. A satisfactory landscape
must be re-created in harmony with the
area as a whole. 111. 13 shows a contour

picture of the treated terrain. The excava¬
tion sites must be treated so that an even

slope is established down to the lake.
Most of the sites can be graded to less than
6° of slope and can be used for agriculture.
The existing steep slope west of the lake
will be protected against earth slip.

Jeremy Dean
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professionelle!
i - en uundværlig radgiver for deji grønne

sektor, når effektive totalløsninger skal opnås.

Uddannelse og specialviden hos vore medarbejdere samt en kontinuerlig produktudvik¬
ling kommer Dem i "den grønne sektor" tilgode gennem vor omfattende udadvendte
aktiviteter med informationsmøder kurser, studieture m.nri. - både som rådgiver, forhånd¬
ler og som bruger af vort omfattende produktsortiment.
De vil altid have en a'jourført viden om nye produkter, metoder og lovgivning m.m.
Agro-kemi uddanner, råder og vejleder, så De opnår en effektiv totalløsning, når det gæl¬
der pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, planteskoler, vej- og industrianlæg
m. fl.
En kontakt til institutionsafdelingen er både gode råd og tips - men også meget mere -

prøv selv.

Agro-kemi a/s
-der står viden bag navnet

Gammelager 1.2605 Brøndby, telf. (02)45 21 11
Østersøgade 13.5000 Odense, telf. (09)1163 98

Geestruplund 2.6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26.8260 Viby J. telf. (06) 281511

Limfjordsvej 27.9400 Nørresundby, telf. (08) 17 35 66



Sikkerhedsbestemmelser for

legepladsudstyr
Dansk Standardiseringsråds forretnings¬
udvalg har godkendt følgende kommisso¬
rium for udvalget vedrørende sikkerheds¬
bestemmelser for legepladsudstyr: - un¬
dersøge mulighederne for at udarbejde
retningslinier for legepladsers indretning
(f.eks. legeredskabers relative indbyrdes
placering (friafstand), underlagets be¬
skaffen med m.m.), -udarbejde forslag til
DS-publikationer vedrørende krav og
prøvningsmetoder for legepladsudstyr, -

undersøge mulighederne for at udarbejde
retningslinier for vedligeholdelse og efter¬
syn af legepladsudstyr.

Man ønsker at få så lille et udvalg som
muligt, og at få et udvalg med medlem¬
mer, der holdningsmæssigt og fagligt dæk¬
kede hele området, for at få så kompen-
tent et arbejde som muligt. Dette har ført
til, at man har sagt nej til deltagelse til
organisationer, hvis synspunkter i forve¬
jen burde være dækket i udvalget, samti¬
dig med at man har foreslået at udvide
udvalget med organisationer, hvis fag¬
kundskab og/eller interesse ikke var tilgo¬
deset i forvejen.

Udvalget har herefter følgende sam¬
mensætning: Dansk Legeplads Selskab
(DLS) 1, Kulturministeriets arbejdsgrup¬

pe om børn og kultur 1, Statens hushold¬
ningsråd 1, Forbrugerrådet 1, Brancheråd
for legeredskabsfabrikanter 3, Dansk in¬
stitut for prøvning og justering 1, Ingeni¬
ørsammenslutningen 1, BUPL 1, Bolig¬
selskabernes Landsforening 1, Jysk Tek¬
nologisk Institut 1, Ulykkes Analysecen¬
ter for Århus Amtskommune 1, Forebyg-
gelsesrådet 1.

Endvidere har udvalget efter godken¬
delse i standardiseringsrådets forretnings¬
udvalg tilskrevet Tandlægeforeningen
(Skoletandlægen!), Stads- og Kommune¬
gartnerforeningen, Foreningen af kom¬
muner i Københavns Amt og Statens Byg¬
geforskningsinstitut om medlemsskab.

Paris - Grands Projet '89
Paris Grands Projet '89. Leif Jønsson:
BSAITema 4. Bibliografi. Byggeriets Stu¬
diearkiv 1985. 33 sider, ill. Pris kr. 20,-
incl. forsendelse.

1 forbindelse med den aktuelle interesse
for byarkitektur og nye arkitekturstrøm¬
ninger, har BSA udsendt en udvalgt og
kommenteret bibliografi, som dækker
den allerseneste udvikling på den parisi¬
ske arkitekturscene. For øjeblikket er det
dér, arkitekturdebatten er mest levende -

og dér, hvor der virkelig er noget at
debattere. Endelig er det et af de steder,
hvor danske arkitekter, først og fremmest
J. O. v. Spreckelsen og Sven-Ingvar An¬
dersson, spiller fremtrædende roller.

Bibliografien behandler de store pro¬
jekter, der, efter en lang række arkitekt¬
konkurrencer, er under opførelse i Paris,
som led i præsident Mitterands program
for en byarkitektonisk renæssance. En¬
kelte af byningerne er netop blevet ind¬
viet, og resten skal være færdige inden
revolutionsjubilæet i 1989. Bibliografien
henviser således hovedsageligt til
konkurrencegennemgange, projektpræ¬
sentationer, kritik og debatartikler. De
mange illustrationer fungerer som visuel¬
le referencer.

Bibliografien indledes med artiklen
»Kuglen, kuben og pyramiden« som in¬
troducerer arkitekturdebatten, de nye
tendenser indenfor byarkitekturen og de
store projekter i Paris.

Projekterne er: Exposition Universelle
1989 - Téte Défense - Pare de la Villette -

Quartier de la Villette (1976) - Musée
National des Sciences et de l'Industrie -

Cité de la Musique - Grand Louvre -
Institut du Monde Arabe - Musée d'Or-

say - Opéra de la bastille - Ministére des
Finances - Palais Omnisports m.fl.

Lampas
Udendørsbelysning

Lampas
Industrivej 17
DK-5750 Ringe
09-62 35 00

Danmarks
^smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden I Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja. nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møbler.
I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler.

TRIP TRAP ■ HAVNEN -9560HADSUND TLF.08574144
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Rapport fra forsøgsplantningen i park
i Helsingør
Der er nu forløbet knap 2 år efter plant¬
ningen af de af Dansk Staudegartnerfor-
ening donerede planter. Planterne blev
anbragt uden forudgående bearbejdning
af jorden, dvs. direkte imellem tilstede¬
værende vild vegetation, dog således at
generende buske og enkelte træer blev
fældet. Det første år dækkedes med et lag
løv, muligvis for tykt et lag. Alligevel har
det haft gavnlig virkning, idet den vilde
vegetation har været hæmmet under det
tykke løvlag. 1984 og forår 1985 fjernedes
atter selvsåede træer og buske, men ellers
ingen pleje af arealerne, der er meget
tørre pga. store træer.

Følgende planter har klaret sig rimelig
godt under de ovenfor beskrevne ret dår¬
lige forhold.

Polemonium coeruleum + +

Geranium sanguineum + +
Geranium platypetalum + +
Omphalodes verna +
Fragaria vesca +
Ajuga reptans +
Hosta ventricosa + + +

Brunnera macrophylla + + +
Polygonatum multiflorum + + +
Matteucia strutiopteris +
Alchemilla mollis +

Konklusionen må imidlertid være, at en
eller anden form for minimal pleje skal
være tilstede, for at der kommer en virke¬
lig forskønnelsesværdi fra planterne, der
nu kun overlever og langsomt vokser sig
større. Inden plantning foreslås det, dels
at den vilde vegetation ryddes v.h.a. ke¬
mikalier, dels at områderne løbende hol¬
des fri fra at springe i skov. Indsatsen er
hermed ikke højere end ved pleje af et
hvilket som helst busket.

Desuden bør antallet af hver plante i de
enkelte grupper være meget stort, næppe
under 150-200 stk/plantning.

Under disse betingelser vil det være
muligt at forskønne ellers golde og kedeli¬
ge parker med et blomstrende islæt.

Jeg har foreslået, at foreningen endnu
engang bevilger et antal forsøgsplanter,
dels som supplering til de nu etablerede,
dels helt nye emner, der f.eks. kunne
være: Primula, vilde arter med hjemsted i
danske skove. Hepatica nobilis. Asperula
odorata, Hesperis matronalis, Campanula
latifolia og persicifolia. Telekia specio-
sum. Allium-aiter.

Stadsgartner Christian Vang Christen¬
sen, Helsingør, vil da plante og pleje efter
ovenfor angivne retningslinier.

Kunst og boligen
Dansk Almennyttigt Boligselskab udgi¬
ver et kontaktblad der hedder DAB Infor¬
mation. I sidste nummer 1986 var temaet

Kunst og boliger. I tekst og billeder fortæl¬
ler redaktionen om kunst i DAB's bebyg¬
gelser.

Grethe B. Petersen

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22 • 4281 Gørlev • Tlf. 03-55 5700
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Levasint-behandlet lampe til
udendørsbrug
KP-lampen i Vildbjerg er nu klar med en
udendørslampe, der både kan modstå det
danske klima og bevare udseendet i man¬
ge år. KP-lampen er i modsætning til

størstedelen af de eksisterende udendørs-
lamper samlet af enkeltdele, og ikke hel¬
støbt.

Overfladebehandlingen starter med
sandblæsning, hvorefter farvekornene
brændes på med levasint i en lagtykkelse
på mellem 300 og 400 my. De fleste
gængse udendørslamper er behandlet
med epoxy eller polyester.

Overfladebehandlingen på KP-lampen
gør den uhyre lysægte og slagfast.

KP-lampen fås foreløbig i en stander-
og en vægmodel, og såvel i farver som
galvaniseret.

Lampens designer er Kurt Pihlmann,
mens Brdr. Markussen i Vildbjerg står for
produktionen. Overfladebehandlingen
forestås af Jydsk Aluminium Industri.

KP-lampen er tiltænkt kirker, banker,
offentlige institutioner og virksomheder.
Foreløbig sælges den ikke i detail, og kun
på det danske marked.

Kilde: Brdr. Markussen, Vildbjerg.

Betonklinker med fugeknast
På opfordring fremstiller Brandt Beton
nu betonklinken M23 med fugeknast.

M23 er produceret til modul 23 og bereg¬
net til at lægges med 3 mm fuge. Knasten
er 3 mm høj og gør derfor lægningen
meget nemmere. Det er vigtigt at klinken
lægges rigtigt for at få fuldt udbytte af
knasten.

Kilde: Brandt Beton als, Lillemosevej 1,
Sterkende, 2640 Hedehusene. Telf. (02)
13 88 44.

Halvforbandt

46 cm

1

r
(

Forkert
(ingen fuge)

Byggeomkostningsindekserne
pr. 1. oktober 1985
Foret énfamiliehus (1/1 1968 = 100) 488.

For en etageejendom opført som mon-
tagebygeri (1/1 1968 = 100) 468.

NYT MILJØVENLIGT DESIGN
ARKIDEA busstoppet er udviklet efter helt nye principper, så
det arkitektonisk harmonerer både med gamle landsbymiljøer
og moderne storbymiljøer.

ROBUST UDFØRELSE
Gavle af varmgalvaniseret stål med begside og tagelementer
af glasfiber autolaminat, giver en meget robust og vedligehol¬
delsesfri konstruktion. Gavlene er isat hærdet glas, enten i et
stykke eller opdelt i 3 felter med sprosser.

UDSKIFTELIGE ELEMENTER
I tilfælde af beskadigelse kan de enkelte elementer nemt
repareres eller udskiftes på stedet.

STÅSTØTTEN
Den nyudviklede ståstøtte giver en udmærket hvilestilling for
personer af forskellig højde, og er ikke så udsat for tilsmuds¬
ning og hærværk som en bænk.

TILBEHØR M.M.
Bænke, affaldskurve og færdigstøbte fundamentsplader kan
leveres som ekstratilbehør. Standardfarven er hvid (tag og
bagside). Specielle farveønsker kan normalt opfyldes.

REKVIRER UDFØRLIGT BROCHUREMATERIALE
Ret til ændringer forbeholdes

VEKSØ TAULOV,P Telefon: 05 - 56 22 99
ApS Taulov DK 7000 Fredericia

Agent i Sverige: BENNY KULLGREN
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK

Telefon: 030391950
Telefon: 02-77 85 30
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Marginaljordene- en chance for
landskabsplanlægning
EF har, under trykket af overskudslagre¬
ne, fundet ud af, at vi producerer for
meget på .de danske landbrugsjorder.
Produktionen skal ned - og derfor inddra¬
ges landbrugsstøtteordningerne. En så
enkelt beslutning i EF vil afstedkomme
en af de største forandringer i det danske
landskab i dette århundrede. Hvis vi ikke

gør noget, vil de mest urentable jorder
blot blive opgivet. Det skønnes til 10-
20% af landbrugsjorden. Mange land¬
mænd må gå fra hus og hjem, og de
tidligere marker vil gro til i krat eller blive
opkøbt af byfolk og plejet som private
parker.

Hvis vi vil gøre noget, er der flere
forskellige muligheder. Den ene er at
nedsætte produktiviteten generelt ved at
opgive kunstgødning, sprøjtning, impor¬
teret kraftfoder osv. for at fremme en

miljøvenlig produktion på danske råva¬
rer. Det vil ramme alle landbrug, men de
traditionelle blandede brug mindst. De
andre muligheder er på forskellig måde at
omlægge tilskudsordningerne i jordbru¬
get, bl.a. med henblik på miljøbeskyttel¬
se, så bestemte driftformer fremmes på
de marginale landbrugsjorder. Det er til¬
syneladende det sidste, folketinget satser

Diverse

på med de pilotprojekter, der er igangsat
som baggrund for miljøministerens rede¬
gørelse næste forår. Projekterne belyser
produktion, miljø og rekreative inter¬
esser for fem forskellige landskabstyper:
hedesletter/bakkeøer, ådale/ferske enge,
strandenge/hævet havbund, tørlagte sø-
og fjordområder samt morænelandska¬
ber. DL holdt den 22. maj et aftenmøde
for at få belyst synspunkter på marginal¬
jorderne. Her udtrykte fredningsstyrel¬
sens underdirektør, Nils Ole Hansen, me¬

get tankevækkende, at marginaljordssitu-
ationen kan betragtes som »et håndtag«,
der kan sætte en ny landskabsforvaltning i
gang. Et springende punkt, som ikke
bliver belyst i de nuværende pilotprojek¬
ter, er imidlertid,hvordan de forskellige
økonomiske reguleringer vil blive koordi¬
neret. Hvad vil det reelt og synligt gøre
ved landskaberne? Skal forandringerne
besluttes af hver enkelt landmand og blot
administrativt følges op med tilskud? Er
det en helt privat sag, hvilke jorder, der
skal tilplantes, afgræsses, gro til eller dyr¬
kes med juletræer? Forandringerne kan
ske hurtigt i dag som direkte reaktion på
markedsforhold, der ændres. Tænk blot
på alle de frugtplantager, der forsvandt
på ganske få år. Skal landskabet kun
afspejle disse markedsforhold, eller vil vi

A22, A23, A24, A25, A26

fastholde nogle større geografiske land¬
skabstræk, der illustrerer naturgivne be¬
tingelser, landbrugets udvikling og kul¬
turhistorie samt rekreativt værdifulde
landskabsstrukturer?

Hvis befolkningen skal have indflydel¬
se på landskabets udvikling, må en ram¬
meplanlægning i hvert enkelt landskabs-
område koordinere udnyttelsen af natur¬
ressourcerne med tilskudsordninger og
med behandling af landskabets samlede
struktur og udvikling. Det er der ikke
lovhjemmel til i dag uden for byområder¬
ne - men det er utrolig 'aktuelt, ikke
mindst p.g.a. det voksende behov for
rekreation, friluftsliv og miljøbeskyttelse
i det åbne land. Miljøministeren har se¬
nest lavet en opprioritering af det almene
friluftsliv. Det må forudsætte en planlæg¬
ning, før de bedst beliggende marginal¬
jorder er opkøbt til privat benyttelse - en
fysisk planlægning!

De opgaver bør udfordre landskabs¬
arkitekter! Kendetegnet for vores uddan¬
nelse er evnen til at samle funktionelle og
rumlige forudsætninger i en syntese med
fysisk form. Hidtil har det drejet sig om
afgrænsede anlæg. Nu drejer det sig også
om hele landskabet.

Annelise Bramsnæs
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Nordisk styrelsesmøde 1985
I forbindelse med den 22. nordiske land¬

skabsarkitektkongres i august 1985 mød¬
tes i Danmark repræsentanter for de nor¬
diske landskabsarkitektforeningers sty¬
relser til årsmøde.

Af fælles projekter drøftedes udgivel¬
sen af nordisk havearkitekturguide, som
på grund af manglende økonomiske bevil¬
linger desværre er kommet i venteposi¬
tion. Genoptagelse af det nordiske tids¬
skriftsamarbejde i begrænset form og flyt¬
ning af de nordiske landskabsarkitektfo¬
reningers sekretariat fra Danmark til Nor¬
ge, var andre punkter på dagsordenen.

I IFLA-sammenhæng diskuteredes
fællesdelegaternes deltagelse i IFLA's
Grand Councilmøder uden for Europa og
den danske forenings oplæg til IFLA-
seminaret »New Life to the Cities« i Kø¬
benhavn 1986.

Fra de fem nordiske landskabsarkitekt¬

foreningers rapporter for 1984 bringes her
et kort resumé.

NLA: Norske Landskapsarkitektérs
Forening
Organisationsmæssigt har NLA fået af¬
klaret sit tilhørsforhold til Norske Land-
bruksakademikeres Forbund, fået egen

fagsekretær, bomærke og udgivet en
håndbog, som repræsenterer landskabs¬
arkitekters faglige kompetance m.m. Fag¬
idealt har NLA indledt et formaliseret

samarbejde med Norske Arkitekters
Landsforbund, et samarbejde der stilles
store forventninger til, og inden for U-
landsproblematikken arbejdes for en ud¬
videlse af jobtilbud til landskabsarki¬
tekter.

DL: Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter
Efer en ny foreningsstruktur med en klar
adskillelse af de fagforeningsmæssige og
de mere interesseprægede opgaver, har
DL kunnet arbejde på en mere udadvendt
faglig linie.

Som led i den udadvende linie har

styrelsen indstiftet en parkpris, som tildel¬
tes Odense kommune i 1984.

Forslag til et nyt DL-bomærke og et
informationsbrev om foreningen og land¬
skabsarkitekters uddannelse og virke, ar¬
bejdes der intenst med for tiden.

En ny specialnorm for have- og land-
skabsarbejder forventes at være færdig¬
forhandlet og endelig godkendt af myn¬
dighederne ved årsskiftet 85/86.

FILA: Foreningen Islandske
Landskabsarkitekter

Foreningen har nedsat et lovudvalg som

skal revidere foreningens love, og et ho¬
norarudvalg som skal finde frem til en
anden honoreringsform end den time-
lønsberegnede.

Kvalifikationskrav og landskabsarki¬
tekterhvervets autorisation har været

drøftet, bl.a. med socialministeren. I Al¬
tinget er fremsat et lovforslag som siger,
at ingen kan ændre et miljø, med mindre
en landskabsarkitekt ud fra faglige syns¬
punkter har anerkendt ændringen. Lige¬
ledes er der fremsat ændringsforslag til
byggeloven, hvori det hedder: »at forud¬
sætningen for, at opnås byggetilladelse til
et offentligt projekt er, at der samtidig
foreligger et friarealprojekt, og en hen¬
stilling til kommunerne om at få land¬
skabsarkitekter ansat i forvaltningen.

LAR: Landskapsarkitekternas
Riksforbund
LAR's verksamhetsrapport for 1984 om¬
handlede bl.a. problemerne omkring ud¬
givelsen af tidsskriftet »Utblick-land-
skap«. Forberedelsen til »Bo '85«-messen
i Upplands Våsby - og mulighederne for
at oprette en ny lokalforening i mellem-
Sverige.

I samarbejde med andre arkitektfore¬
ninger har LAR drøftet oprettelsen af en
svensk arkitektur- og designskole samt
arkitekters ophavsret til egne projekter.

SMAFLA: Finlands Landskapsarkitekter
Den finske forening har arbejdet med
honorarvedtæger og publikationsvirk¬
somhed, afholdt uddannelseskurser og
forsøgt at få oprettet et selvstændigt ud¬
dannelsesprogram for landskabsarkitek¬
ter og en korrigering af den nuværende
uddannelse på Arkitekthøjskolen i Fin¬
land. ' Karen Permin

IFLA-seminar 1986

I relation til IFLA-seminaret »New Life
to the Cities«, der afholdes i København i
august 1986 for europæiske og afrikanske
medlemmer af IFLA'd centralregion, har
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ters generalforsamling den 21. marts 1986
vedtaget at tage afstand fra samarbejde
med Sydafrika og i forlængelse heraf be¬
sluttet at følge de nordiske regeringers
skærpede retningslinier for sydafrikane¬
res indrejse i de nordiske lande.

Handlingsprogrammets ordlyd fremgår
af det danske udenrigsministeriums med¬
delelse af 17. januar 1986, der her bringes
uforkortet.

Udenrigsministeriet meddeler:
Regeringerne i de nordiske lande er ble¬
vet enige om nye skærpede retningslinier
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for sydafrikaneres indrejse i de nordiske
lande.

De nordiske udenrigsministre vedtog
på deres møde i Oslo den 17.-18. oktober
1985 en skærpelse af det nordiske hand¬
lingsprogram mod Sydafrika, der blandt
andet indeholdt bestemmelser om yderli¬
gere begrænsning af kontakten med Syd¬
afrika på det idrætslige, kulturelle og vi¬
denskabelige område samt en skærpelse
af de fællesnordiske retningslinier for ad¬
ministration af visumpligten for sydafri¬
kanske statsborgere.

I de nye fællesnordiske retningslinier er
der sket en yderligere indsnævring af syd¬
afrikanske statsborgeres muligheder for
indrejse i de nordiske lande, idet visum vil
blive nægtet ansøgere, der ønsker at delta¬
ge i konferencer, kongresser, udstillinger,
varemesser og lignende arrangementer.

Omfattet af visumforbudet er navnlig
deltagelse i
- sports- og idrætsarrangementer,
- kulturelle arrangementer,
- forretningsfolks deltagelse i arrange¬

menter af almen handelsfremmende

natur, og
- videnskabelige arrangementer, med

mindre behov for at fremme et bredt
internationalt videnskabeligt samar¬
bejde fremstår som væsentligt.

Derimod vil der fortsat være mulighed
for udstedelse af visum til blandt andre
turister og repræsentanter for masseme¬
dier.

Visum vil normalt blive udsendt til per¬
soner, som klart fremstår som modstan¬
dere af apartheid, medens fremtrædende
repræsentanter eller talsmænd for apart¬
heid-systemet ikke vil få udstedt visum.

København, den 17. januar 1986.

Specialnorm for have- og

landskabsarbejder
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬
ter har i samarbejde med Boligministe¬
riets udvalg om teknikerregler udarbejdet
en »Specialnorm for Have- og Landskabs-
arbejder«.

Specialnormen er led i et samlet norm¬
kompleks for bygge- og anlægsvirksom¬
hed samt planlægning.

Specialnorm omfatter en lang række
rådgivnings- og specialarbejder inden for
friarealplanlægning.

Specialnormen anvendes som aftale¬
grundlag for rådgivningsopgaver.

Specialnormen har som bilag en aftale¬
formular til brug ved indgåelse af aftaler
om rådgivning om projektering ved have-
og landskabsarbejder.

Specialnorm og aftaleformular kan kø¬
bes hos Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, Gammeltorv 22, Post¬
boks 2172, lokal 1017 København K., tlf.
01 - 153366.

Specialnormen koster 30,00 kr. pr. stk.
excl. moms.

Aftaleformularen koster 10,00 kr. pr.
stk. excl. moms.

Vi tilbyder
PLÆNEGRÆS, URTE- OG

BLOMSTERFRØ, BLOMSTERLØG,
PLANTEBESKYTTELSES- OG

UKRUDTSMIDLER, REDSKABER
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Sender gratis kataloger og
prislister på opfordring.
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Vi gør det meste for de fleste i branchen
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09-62 35 00

Danmarks
^smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden i Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja, nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møblér
I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler

TRIP TRAP HAVNEN-9560HADSUND TLF. 08574144

Konkurrence om et fritidsområde
i Ballerup
I februar måned 1986 udskrev Ballerup
kommune i samarbejde med Danske Ar¬
kitekters Landsforbund og Dansk Land¬
skabsarkitektforening en offentlig idé¬
konkurrence om den landskabelige ud¬
formning af et fritidsområde beliggende
mellem Ballerup og Skovlunde.

Til konkurrencen indkom 26 forslag.
Præmieringen blev følgende:

1. præmie 75.000 kr. til landskabsarki¬
tekterne MDL J. Palle Schmidt og Male¬
ne Hauxner (medarbejder: Emilie Haux-
ner).

Fire stk. 2. præmier på hver 25.000 kr.:
Morten Siversen, arkitekt, Herlev.
Jeppe Aagaard Andersen og Steen

Høyer, landskabsarkitekter MAA,MDL.
Kirsten Lund-Andersens tegnestue v/

landskabsarkitekter MDL Kirsten Lund-
Andersen og Jesper Christiansen. Tek¬
nisk assistent Marianne Larsen.

Arkitekter MAA Dan B. Hasløv og
Jørn Kjærsgaard, Ib Andersen & Juul
Møller Byplankonsulenter, arkitekter
MAA. Medarbejdere: Karin Post og Ma¬
rianne Christensen.

To indkøb å 15.000 kr. til:
Henning Larsens tegnestue A/S. Med¬

arbejdere: Lone Bush og Thomas
Wiesner.

Sonja Poll, landskabsarkitekt MDL.

Udstilling af blomstermalerier
I Holmegårds glasgalleri på Strøget vises
en udstilling af danske blomstermalerier
arrangeret af Annie von der Heide. Der
er malerier af I. L. Jensen, O. D. Ottesen,
Christine Løvmand, Ida Petersen, Emma
Thomsen m.fl. Samtidig er udgivet en bog
om emnet: Blomsterpoesi af Annie von
der Heide. Pris 285 kr.

Holmegårds glasgalleri. Østergade 15.
Kbh. Tlf.01 144719. Åbent: indtil5.9.86,
ma.-to. 9-17.30, fr. 9-19, lø. 9-14.
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Menneske - by - landskab
Af Lone Rahbek Christensen

Lønarbejderlivsformens sammenklumpninger i
fritidskolonier er ofte uskønne - set med kar¬
rierelivsformens øjne. Her en campingplads i
den ellers vilde Vesterhavsnaturpå Rømø.

■ Concentration in holiday colonies in the
wage, earner life form is often unattractive -

seen through the eyes of the career life form.
Here is a camping site in the otherwise wild,
Vesterhavs nature on Rømø.

Hvad der er smuk og hvad der er grim
natur, hvad der er bevaringsværdig natur,
og hvad denne skal bruges til, er spørgs¬
mål, der er flere svar på. Det er nok
vigtigt som planlægger at forstå, at der er
flere typer af »kulturelle briller«, hvori¬
gennem dagliglivet og omverdenen ses og
vurderes. Disse forskellige livsformer,
som brillerne kaldes af etnologer, er nog¬
le størrelser, der har dybe kulturelle rød¬
der hver især. De forskellige måder at
bruge byen og landskabet på, må derfor
tages lige alvorligt af planlæggeren.

Det 18. århundrede
Det er en udbredt antagelse, at det at bo
på landet gør livet til noget særligt, mens
det at bo i en by skaber en helt anden type
liv og mennesker med andre livsværdier.
Man taler om landbo- eller ruralkultur på

den ene side og by- eller urbankultur på
den anden.

Kulturhistoriske analyser viser imidler¬
tid, at menneskers hverdagsliv ikke kan
opdeles i forskellige kulturer efter deres
kulturgeografiske omgivelser. Der findes
ikke én homogen landbokultur og én
homogen bykultur.

I slutningen af 1700-tallet var der to
hovedtyper af dagligliv med hver deres
kulturelle univers. Dertil hørte forskelli¬

ge typer af livsidealer, genstande der så
helt forskellige ud og altså hørte til hver
sin type smag, også de geografiske felter,
menneskene færdedes i, var forskellige og
af forskellig størrelse. *

Den ene gruppe havde hovedsageligt
en selvforsyningsøkonomi; den var lokalt
forankret, og det geografiske felt, man
bevægede sig i, var begrænset. Deres tøj

og ting bar kun lidt præg af de skiftende
internationale moder - tingene var i den
stil, vi nu kalder »folkekunst« eller »bon¬
destil«. En stor del af disse mennesker
boede på landet og var bønder. En min¬
dre del boede i købstæderne og var for
eksempel fiskere, søfolk og skippere.

Den anden gruppe bestod af folk, der
var mere specialiserede i deres erhverv:
håndværkerfamilien, møllerfamilien, præ¬
stefamilien, købmandsfamilien, herre¬
manden og hans familie etc. De var inter¬
nationalt orienterede; håndværkerne
havde Været på valsen som et led i deres
uddannelse; de kunne flere sprog; deres
tøj og ting skiftede med moden; de drak
tidens nye nydelsesmidler: kaffe og the.
En del af disse mennesker boede i køb¬
stæderne; men på landet boede også
håndværkere, præster, godsejere og møl-
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1. I den selverhvervende livsform kan det være

praktisk, at bolig og arbejdsplads er ét, idet
arbejdstid og privatliv ofte er uadskillelig. Her
har vognmanden havestue med udsigt til sine
biler. Der har tidligere været planteskole, der
havde udsalgslokaler i den nuværende have¬
stue.

2. I den selverhvervende livsform tænkes der
ofte meget praktisk og ikke ud fra karrierelivs¬
formens æstetikbegreb, derfor har man i de to
livsformer forskellige meninger om valg afbyg¬
gematerialer og hengemning af eventuelle gen¬
brugsmaterialer. Fra et industrikvarter med me¬
gen beboelse.

lere midt imellem bønderne med den
anden kultur. Landsbyhåndværkerens •
kone gik altså rundt mellem bondekoner¬
ne, der havde et kulturelt univers, der var
meget forskelligt fra hendes eget - de gik
for eksempel ikke i samme slags tøj.

Købstæderne var centrum for hånd¬
værksmæssig produktion, handel og de
statslige institutioner. På landet foregik
den agrare produktion af korn. Men på
landet fremstilledes også håndværkspro-
dukter: varer til bønderne, ligesom køb¬
stadsboerne modsat havde deres egen

agrarproduktion i mindre målestok i går¬
dene og på byjorden, hvor de havde dyr
og dyrkede lidt afgrøder.

1700-tallets købstad var opdelt i for¬
skellige regioner. Erhverv af samme type
lå samlet i bestemte kvarterer, sådan at
folk af samme økonomisk-kulturelle sta¬
tus boede og arbejdede i ét område.

Det 19. århundrede
Efter 1800-tallets midte ændrede både
byen og landskabet karakter. Der opstod
et stort befolkningsoverskud på landet,
byerne industrialiseredes, og mange land¬
arbejdere flyttede til byerne i håb om at få
arbejde der.

Der opstod nye regioner i købstæder¬
ne. Centrum var kvarteret med handlen,
hvor der var kommet butikker med udstil¬
lingsvinduer. Der var nye forretninger for
manufaktur, herreekvipering og modeva¬
rer. Industrien placeredes enten i hånd¬
værkernes gamle gårde rundt om i byen
eller samlet i særlige kvarterer uden for
den gamle bykerne. Byerne fik yderligere
et centrum, nemlig banegården. Foran sig
havde den ofte en åben plads med hotel
og udlejningsejendomme med herskabs¬

lejligheder. På dens bagside lå industri¬
kvarter og spekulationsbyggeri til arbej¬
derne. Byens nye områder var altså indu¬
strikvarterer, arbejderboliger, villakvar¬
terer til borgerskabet og endelig fritid¬
sområder også til borgerskabet: parker,
boulevarder, museer, teatre, håndværks-
og borgerforeningshuse.2

Samtidig med disse omrokeringer og
udvidelser af købstædernes regioner,
ændrede landskabet udseende, og der¬
med ændredes nogens opfattelse af land¬
skabet.3

Det landskab, man havde kendt indtil
da, var bondens produktionslandskab:
agre omkring landsbyerne, overdrev
imellem dem og købstæder med ca. 25
km's mellemrum. Mennesket lærte land¬
skabet at kende ved at producere sine
fødevarer i det. Det var naturen, der
herskede over denne produktion, derfor
var landskabet ladet med magi.

Med industrialismen blev mennesket
selv i stand til at forme landskabet. Der
sendtes horder af landmålere, ingeniører,
entreprenører, fabrikanter og arbejdere
ud i landskabet, der omformedes fuld¬
stændigt af veje, jernbaner, industri og
senere el-master. Samtidig ordnedes også
landbrugsarealet i geometriske mønstre
efter udskiftningen. Man indvandt mo¬
ser, fjorde, søer, heder og marsk til ny
landbrugsjord. De gamle overdrevsarea-
ler forsvandt.

Samtidig blev.det nu muligt at betragte
naturen på en helt ny måde: som et
forbisusende panorama, der kunne ses
inde fra en kupé i et af de nye tog.
Tidligere bevægede man sig langsomt af¬
sted. Med industrialiseringen øgedes også
specialiseringen, og bybefolkningen blev

i mindre og mindre grad selvforsynende
med fødevarer fra baggårde og købstads-
jorde, der inddroges til industri og byud-
videlse. Distancen til naturen øgedes.
Den blev til noget, børnene lærte om fra
skolebøger.

Mennesket kunne nu selv beherske,
manipulere og kontrollere naturen gen¬
nem teknik og naturvidenskab. Dermed
blev den afmystificeret; den forklaredes
nu med naturvidenskabelige årsagssam¬
menhænge, hvor uforståeligheder tidlige¬
re var blevet tillagt nissers, troldes og
andre væseners gerninger.

Fritidslandskabet
For byernes borgerskab opstod der en ny
måde at opleve landskabet på; de kunne
tage ud i det i fritiden (som var et begreb,
der kun kendtes af denne gruppe). Det
fritidslandskab, de opsøgte, var ikke pro-
duktionslandskabet. Det var et kom-

sumptionslandskab, den vilde natur, der
blev forbrugt af borgerskabet som »na¬
tur«. Pludselig fandtes der masser af na¬
turromantikere blandt hele Europas bor¬
gerskab og overklasse. Naturelskere, tu¬
rister, forfattere og kunstnere besatte den
vilde natur i 1800-tallets anden halvdel.
Til denne vilde natur havde de et æstetise¬
rende og romantiserende forhold. De tal¬
te om »smukke udsigter« og om »natu¬
rens skønhedsværdi«. Der lavedes van¬

drestier, udsigtspunkter og rastepladser.
Det er værd at lægge mærke til, at den

del af naturen der var tale om, var en lille
bestemt del af landskabet, nemlig det
ikke-produktive landskab. Ses det i euro¬
pæisk sammenhæng var favoritområder¬
ne Alperne i Syden og fjeldene i Norden.
Så vild en natur kunne der ikke bydes på i

74 LANDSKAB 4 1986



■ 1. It can be practical that dwelling and work
place are integrated in the self employed life
form, as work time and private time are often
inseperable. The haulage contractor, here, has a
view to his lorries from his verandah. Previous¬
ly, it was a plant nursery with sales premises in
the verandah area.

2. The thought process in the self-employed life
form is often practical and not based upon the
aesthetic notions of the career life form. There¬
fore, the two life forms have different convic¬
tions about the choice of building materials and
hoarding of used materials. From an industrial
district with many private houses.

Danmark, her måtte vi nøjes med Born¬
holm, Møns Klint og klitterne ved Vester¬
havet.

Den danske Turistforening
Den vilde natur skulle sælges til forbruge¬
ren. En række fremsynede honoratiores
stiftede i 1888 - året for Den store Nordi¬
ske Kunst- og Industriudstilling, hvor Kø¬
benhavn var blevet oversvømmet af ud¬

lændinge - Den danske Turistforening.
Initiativtagerne var mænd som lensgreve
Kragh Juel Vind Frijs, apoteker Alfred
Benzon og lensgreve Råben Levetzau.
Blandt foreningens første medlemmer sås
brygger Carl Jacobsen fra Carlsberg, di¬
rektør Bing, hofjuveler Michelsen og
grossererne Wessel og Vett fra Magasin.
Foreningen allierede sig straks med DSB.
Man fik dem til at lave rundrejser, sørge
for ordentlige kupeer, forbedre restaura¬
tionerne på stationerne, sørge for gode
hotelværelser i de byer, hvor turisterne
skulle overnatte, samt at trykke kørepla¬
ner på en overskuelig måde.

Allerede i foreningens første år gik
man igang med »udsigtsforbedringer«, la¬
vede vejvisertavler og forbedrede vejene
ud til udsigterne. 1 1890 var Fanø Vester-
havsbad, badehotellerne i Gilleleje, på
Møns Klint samt på Bornholm en realitet
- netop de steder, hvor naturen var vil¬
dest og levede bedst op til det romantiske
naturbegreb.4

Naturen var nu for borgerskabet blevet
modsætningen til det menneskeskabte
miljø. Naturen blev også til det fælles
fædreland. Det hele endte med, at man

ligefrem begyndte at elske og dyrke de
gammeldags bønder (ikke de samtidige
bønder), der hørte hjemme i det forgang¬

ne overdrevslandskab, der havde været
»naturligt«. Derfor oprettedes der over
store dele af Europa folkemuseer, i Dan¬
mark »Dansk Folkemuseum« (nu Natio¬
nalmuseets 3. afdeling) og Frilandsmuse¬
et samt mange egnsmuseer.

Borgerskabet begyndte ligefrem at flyt¬
te ud i naturen om sommeren, hvor de fik
bygget sommerhuse i romantisk bondestil
eller schweizer-stil.

Der var også andre - få, heldige -

byboere, der fik et lille stykke land. Det
var de arbejdere, der fik kolonihave.
Ideen startede i Aalborg i 1884, hvor der
udstykkedes 85 haver med det formål at
fremme ædrueligheden blandt arbejder¬
ne. Allerede 20 år senere i 1904 var der
20.000 kolonihaver på landsplan. Disse
arbejdere kom ikke ud i »naturen« med
borgerskabets begreb om natur. De fik en
kolonihave, hvor de kunne kombinere en

nyttig, pengebesparende grøntsagsdyrk¬
ning med fritidshygge med ligestillede,
for kolonihaverne lå jo samlet i kolonier.5

Det 20. århundrede
I dette århundrede har arbejderklassen
fået erobret sig ret til fritid og bedre
økonomi. Men det har ikke betydet, at
den har overtaget borgerskabets normer,
selvforståelse og livsopfattelse.

Dagliglivet i dette århundrede kan
groft opdeles mellem tre kontrasterende
typer af livsformer: en hvor man arbejder
for at kunne udfolde sig i sin fritid, en
hvor man ind imellem »kobler af« for at

kunne udfolde sig igennem sit arbejde, og
endelig en, hvor der ikke kan skelnes
mellem arbejde og fritid, men hvor man
kan tale om, at man udfører et »dags¬
værk«.6

Den sidste type er »den selvstændige
livsform«, som hovedsagelig findes inden
for landbrug, fiskeri, håndværk, trans¬
port, små fabriksvirksomheder, i service¬
erhverv og i butiksfag. Den daglige udfol¬
delse foregår ofte samlet i et tæt netværk.
Adskillelsen mellem arbejdsliv og privat¬
liv er ringe. Ofte bor man midt i sin
arbejdsplads: det gælder både på gården,
for mange butiksindehaveres vedkom¬
mende og endelig i de moderne »aps.-
kvarterer« (»Industrisyd«, »Industri¬
nord« m.v. i byernes omegnskvarterer),
hvor der i 70'ernes byplanlægning er taget
højde for, at det er praktisk for mange
selvstændige erhvervsdrivende at bo op
og ned af arbejdspladsen. Denne livsform
findes såvel på landet som i byen. Det er
en livsform, hvor man ofte er ret lokal¬
bunden.

Den førstomtalte livsform, hvor man
realiserer sig selv i fritiden er »lønarbej¬
derlivsformen«. Arbejdet kan være af
meget forskellig art, rfien det er karakteri¬
stisk, at man udfører det uden at søge de
store udfordringer deri. Ens privatliv og
arbejdsliv er to adskilte verdener; ens

daglige gøremål er ofte spredt over man¬
ge »arenaer«. Privatlivet kan leves på en
lang række måder, der har indflydelse på,
hvordan man bor. For nogen betyder
boligen meget lidt; den bruges til udhvil-
ning: at sove, spise m.m. Resten af friti¬
den foregår uden for boligen: i sports¬
klubben, på værtshuset, i en forening, i
beboerhus, aftenskole, hobbyklub, bin¬
gohal, kolonihave, på campingplads, på
charterrejse. Boligen kan være lille og
være placeret i en karré; denne variant af
livsformen kræver så til gengæld store
anlæg til kollektiv brug.
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I en anden variant af denne livsform er

familielivet i og omkring boligen centrum
for fritidslivet. Man arbejder for at tjene
penge til ekspansion af det hjemlige: par¬
celhus, tilbygning (ofte gør-det-selv), ha¬
ve, bil, nye dyre blyruder, sommerhus,
campingvogn m.m. Fritiden går med ved¬
ligeholdelse og om- og udbygning på
ejendommen, ofte i selskab med fami¬
liemedlemmer og venner, som man hyg¬
ger sig med under dette arbejde. Tit er
man involveret i bytte- og lånerelationer
til naboer og venner med hensyn til mate¬
rialer og værktøj. I mange parcelhuskvar¬
terer florerer ligefrem »sort økonomi«.

Den tredie livsform, hvor man udfolder
sig igennem sit arbejde, er »den karriere¬
bundne livsform«. Ens færden foregår i
bestemte miljøer. Til sin fritid stiller man
krav om mulighed for afkobling, gerne i
rolige, diskrete omgivelser, der er præget
af en vis repræsentabilitet. Boligen, der er
en del af rammen omkring afkoblingen,
skal gerne være repræsentativ. Den skal
ligge i rolige omgivelser, hvor der ikke er
for støjende og samværskrævende nabo¬
er. I denne livsform er man mobil og
internationalt orienteret.

Brug af landskabet
Det er i den karrierebundne livsform,
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man finder borgerskabets gamle romanti¬
ske naturopfattelse bevaret. Det er det
rolige, ikke-produktive landskab, man
kobler af i på forskellig vis, men altid på
en måde, hvor individet har en individuel
naturoplevelse. Man kan for eksempel
systematisere naturen på »videnskabelig«
vis: være (en ofte dygtig) amatørornito¬
log, -botaniker eller -astronom i sin af-
koblingssituation. En anden mulighed er
det at have en individuel »fight« med
naturen: i sejlsporten kæmper individet
med vinden, som sportsfisker har man en
»ærlig fight« med ørreden eller laksen på
den tynde line, eller man prøver kræfter
på en »rigtig stroppetur«, hvor man van¬
drer i den vilde natur. Endelig kan indivi¬
det få en æstetisk inspiration fra den vilde
natur. Det kan være former eller farver,
der inspirerer til plantefarvning, kera¬
mik, vævning, havedyrkning, maleri m.v.
- alt sammen interesser der er typiske for
karrieremænds hustruer i hele den vestli¬
ge verden.7 I denne livsform lægger man
stadig helst sit sommerhus i et »natur¬
skønt« område, hvor der gerne må være
en smuk udsigt, mulighed for traveture
etc.

I lønarbejderlivsformen stilles der ikke
krav om ro og afkobling til fritidsområ¬
det. Der må gerne ske noget, være hygge¬

ligt. Naturoplevelserne er nogle helt an¬
dre end i karrierelivsformen; ofte foregår
de kollektivt eller i kolonier: i det tætbe-

byggede sommerhusområde, på cam¬
pingpladsen, sammen med mange andre
medlemmer fra lystfiskerforeningen på
rad og række langs åen, til træning med
hundeklubben på en mark eller lignende.
Denne tradition er gammel i lønarbejder¬
livsformen, og kan eksemplificeres med
besøg i Dyrehaven ved København, hvor
bærere af det romantiske naturbegreb vil
besøge Dyrehaven for at spadsere i det
smukke gamle overdrevslandskab, mens
den, der har opfattelsen af, at der gerne
må være »fest i gaden« i fritiden, typisk vil
gå på Bakken - to livsformer tæt op ad
hinanden.

Et andet illustrativt eksempel er en
nordsjællandsk arbejderfamilie, der bor i
en 100 m2 stor lejlighed i udkanten af en
mindre by. De har fra lejligheden udsigt
til skov og mark i den velansete nordsjæl¬
landske natur. Mand og kone arbejder
hele sommerhalvåret dagligt én time ek¬
stra på fabrikken, hvor de har flextid, så
de hver fredag inden frokost kan køre
afsted væk fra området til en camping¬
plads, hvor de tilbringer weekenden sam¬
men med de mange andre familier på
pladsen. Det er ikke attraktivt for denne
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1. En fremmed livsforms æstetik kan blive
acceptabel, ligefrem yndig, når der er noget
gammeldags og forsvindende over den. Man får
så en romantiseret holdning til den. Lønarbej¬
derlivsformens kolonihaver kan være yndige set
med karrierelivsformens øjne.
2. 1 karrierelivsformen må naturoplevelsen ger¬
ne være en fight, hvor der prøves kræfter med
naturen. Her er der fanget en fisk på en tynd
line.

■ 1. The aesthetics of an alien life form can be
acceptable, even charming, when there is some¬
thing old fashioned and insignificant about it.
The alottment, garden colonies of the wage
earner life form can be delightful seen through
the eyes ofthe career life form.
2. In the career life form, the experience of
nature can well be a fight where strength is pitted
against nature. Here a fish is caught on a thin
line.

familie at tilbringe weekenden hjemme
og for eksempel gå ture i naturen lige
uden for lejligheden.8

I den selvstændige livsform opfattes
naturen til en vis grad stadig som et
produktionslandskab. Man ser mulighe¬
derne i landskabet: hvad kan det bruges
til? Der må gerne være plads til prammen
eller jollen, være et sted, hvor man kan
tørre sine garn og ruser, et sted at stille en
gammel udslidt traktor og nogle gamle
olietønder - man kunne nemlig få brug
for materialerne til et eller andet senere.

Der er mange ting, der kan genbruges,
hvis man blot passer på dem: gamle vin¬
duer kan bruges til mistbænke og drivhu¬
se eller i en fiskebod, i et hønse- eller
fårehus for slet ikke at tale om i en

tilbygning til boligen.
I denne livsform fanger man ikke fisk

for sportens skyld, man fanger med red¬
skaber, »der kaster noget af sig«, så man
kan få fisk i fryseren og lidt ekstra, så man
har noget at bytte med i den gråsorte
økonomi; man har en stor køkkenhave,
går på jagt for at få kød, har høns og
ænder og måske bier. Disse aktiviteter
kræver skure og opbevaringsplads. De er
sirligt og ordentligt lavet i folks egne øjne,
men er ofte uskønne set med naturroman¬
tikerens blik. De to ser slet ikke den

Når livet leves
...en god whisky W
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samme natur. Sejler de sammen i en jolle,
vil romantikeren se på udsigten - på alt
det, der er over vandet: farverne, hori¬
sonten, solnedgangen etc., mens den an¬
den vil være opmærksom på hele den
verden, der ikke er umiddelbart synlig
(for den anden): for eksempel de mulig¬
heder, der gemmer sig under vandover¬
fladen: hvilke bundtyper er der her og
der, hvilke fiskerimuligheder medfører
det - osv.9

Den selvstændige livsform ødelægger -
set med karrierelivsformens øjne - land¬
skabet eller udsigten med grim bebyggel¬
se, med plastik på kartoffelmarkerne (så
spirerne skånes for sen nattefrost), med
lydkanoner på bundgarnspælene, (så fug¬
lene ikke dykker ned i garnene og hugger
fiskene), med kompostbunker og samlin¬
ger af skrammel. Lønarbejderlivsfor¬
mens bærere støjer og larmer - stadig set
med karrierelivsformens øjne - deres
æstetik er skrækkelig, deres bebyggelser
ødelægger landskabet. Til gengæld for¬
står folk med den naturromantiske opfat¬
telse ikke en pind - mener bærerne af den
selvstændige og lønarbejderlivsformen -

de tror, at det hele handler om miljø.
»Hvad skal vi så leve af?« spørger de
selvstændige. »Vi skal da ha' fest i ga¬
den,« siger lønarbejderne.

De livsformer, der er skitseret her, har
forskellige normsæt og livsværdier. De
lever i samfundet i evig konflikt med
hinanden, fordi hver af livsformerne hele
tiden kæmper for at opretholde eksistens¬
betingelserne for sig selv imod de andre.
Bærerne af karrierelivsformen har nok de
bedste vilkår, idet de deler anskuelser
med mange, der har indflydelsesrige post¬
er i samfundslivet og derigennem træffer
beslutninger, der har konsekvens for
mange. Det er vigtigt, at disse beslut¬
ningstagere - som ofte inkluderer plan¬
læggere - forstår, at man ikke kan tvinge
nye typer af livsmønstre eller æstetik ned
over hovedet på befolkningsgrupper, der
bærer en anden livsform end en selv. Gør
man det alligevel - uvidende om, hvad det
er, man gør - vil der ofte opstå uventede
besværlige situationer, når disse livsfor¬
mer forsøger at kæmpe for deres vante
vilkår. Ønsker man, at folk skal trives, må
man skabe vilkår for dem, ud fra deres
egne ønsker, ikke ud fra en utopi, der
udelukkende bygger på 1880'ernes bor¬
gerskabs naturromantiske landskabs-
opfattelse.
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Oversigtsplan, der viser Frederikssunds nordlige del. Lokalplanområdet er begrænset af veje i
nord, øst og syd, og er angivet med priksignatur. Byggefelt for sygehus er hvidt.
Målca. 1:25.000. Nord opad.
■ Outline plan showing the northern part ofFrederikssund. The local plan area is bounded by
roads to the north, east and south and are indicated with a dotted signature. The building sitefor
the hospital is white.
The scale is c. 1:25000. North upwards.

Landskab omkring et sygehus
Af Agnete Muusfeldt og Inger Ravn

11975 fik tegnestuen overdraget projekte¬
ringen af friarealerne ved »Nyt sygehus i
Frederikssund« for Frederiksborg Amt.

Det blev den mest omfattende opgave

gennem alle årene. Indvielsen af »Frede¬
rikssund Sygehus DYBENDAL«, som
det nu hedder, fandt sted den 1. nov.
sidste år, og alle friarealerne var da anlag¬
te og tilplantede med undtagelse af et
område mod øst, der er reserveret til en
endnu uvis udvidelse.

Efter afleveringen kunne vi så gå en tur
mellem de første plantninger fra 1979 for
at se, om de nu også var blevet til den skov
vi havde drømt om, da skitserne lå på
tegnebordet i 1977.

Det er disse plantningers tilblivelse, der
her skal gøres rede for, mens sygehusets
nære friarealer vil blive omtalt i en senere

artikel her i LANDSKAB.

Landskabet og lokalplanen
Frederiksborg Amt havde til formålet er¬
hvervet landejendommen »Dybendal«
med et tilliggende på 40 ha jord, smukt
beliggende ved Græse å, strækkende sig

fra våde engjorde til en mager bakketop i
22 m's højde. Frederikssund kommune
ønskede, at den nødvendige lokalplan for
området ikke kun skulle omhandle syge¬
huset og dets friarealer, men også hele
ådalens landskab, ialt 145 ha. Heraf skulle
ca. V> anvendes til sygehusformål og det
øvrige areal til bypark og lignende rekrea¬
tive anlæg.

Sideløbende med projektforslaget til
sygehuset kom vores arbejde således til at
omfatte hele ådalen, et landskab, der
oprindelig er udpeget som fredningsom-
råde af største interesse.

Frederikssund er en foretagsom by, der
hastigt er blevet udbygget i de sidste 30 år
uden særlig hensyntagen til de oprindelige
naturværdier eller til indbyggernes behov
for grønne friarealer.

Nu blev der en mulighed for, at også
byen kunne få del i sygehusets areal som
et bynært grønt område. Bygningernes
placering er dikteret af støjzoner langs
veje i nord og øst, og de dele af grunden,
der således blev tilovers, kom til at indgå i
helheden som en del af landskabet.

Forslaget gik derfor ud på bl.a. at til¬
plante bakketoppen og at anvende den
øvrige jord til ekstensiv landbrugsmæssig
drift. Både græsning af kvæg, fåreavl og
høslet kom på tale.

Tilkørselsvej og servicevej blev fast¬
lagt, hvoraf den første krævede megen
stædighed i debatterne med amtet, for at
opnå et forløb rundt om bakken, så ter¬
rænreguleringer og indhug i bakkesiden
helt kunne undgås.

Et forsinkelsesbassin blev placeret i det
våde engdrag, og tilfældigt voksede her en
klump popler, så projektet kom således
også til at indeholde en markant bevokset
ø.

Gennem området havde amtet planer
om en hovedsti, og sammen med forbin-
delsesstier til byen og til Græse Bakkeby
blev linjeføring gennem skitser fastlagt i
lokalplanen til et samlet stisystem.

Sydvest for området ligger et industri¬
område, hvor mægtige kubiske bygnings¬
kroppe helt ud til skrænten mod ådalen
ikke just fremmer idyllen, hvilket vi søgte
at råde bod på gennem plantningszoner,
ligeledes fastlagt i lokalplanen.

Endnu ni år efter er det blevet ved
spæde forsøg fra kommunens side, uanset
mængden af senere opfølgende detail-
planer.
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Bygherre: Frederiksborg Amtsråd.
Projektering: Totalrådgivningsgruppen:
Mangor & Nagel m.a.a. Arkitektfirma
AIS
Birch & Krogboe - Rådgivende Ingeniør¬
kontor KIS
Landskabsarkitekter: A. Muusfeldt og I.
Ravn. M.D.L.

Anlægsgartner: Søren Gludsted, Frede¬
rikssund.

1. Fra byens udkant tegner skovens mønster sig
på bakken i den fjerde vækstsæson.
2. Plan over sygehusområdet. Landskabsplant-
ningerne er angivet med en kraftig signatur. Mål
ca. 1:6000. Nord til venstre.

■ 1. From the edge of town, the pattern of the
forest is drawn on the hill, in the fourth growth
season.

2. Plan of the hospital area. The landscape
planting is shown with a strong signature. The
scale is c. 1:6000. North to the left.
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■ 3. In the autumn of 1978, the plan forms are
drawn as ploughed areas in the meadowland.
4. In the summer of 1984, the areas appear as
almost filled plantations.
5. On the best soil and where there is shelter, the
forest is a reality in 1984, and thinning out has
started.

3. 1 efteråret 1978 stod planens figurer tegnet
som oppløjede felter i græsmarken.
4. 1 sommeren 1984 fremtrådte felterne som
næsten udfyldte plantninger.
5. På den bedste jord og i læ er skoven en realitet
i 1984, og udhugning er indledt.

3

4

80

Bedre held har vi haft inden for sygehu¬
sets område, hvor lokalplanen også om¬
fattede skoven på bakketoppen.

Skoven
Da byggemodningsprocessen skulle
iværksættes umiddelbart efter lokalpla¬
nens vedtagelse, blev der mulighed for
ved øgede bevillinger at få plantet skoven,
så den kunne markere sig i landskabet,
når sygehuset skulle tages i brug.

Den oprindelige skitse havde efterhån¬
den fået flere tilnavne, som »helhesten«
og »den døde drage«, og ganske rigtigt var
den noget udflydende. Men idegrundla¬
get var klart: For at fremhæve bakkens
højde skulle skoven ligge på toppen, og
med forgreninger ned over skråningerne,
hvor skovbrynene så vidt muligt skulle
forløbe vinkelret på terrænkurverne, og
aldrig som en bremse for foden af en åben
slette.

Skoven skulle med tiden fremtræde
som lysskov med en righoldig undervege¬
tation med blomster og bær.

»Dragen« blev begravet, og genopstod
som frie, spændstige former, fremhævede
af græsbånd gennem plantningerne op
over bakkens sider.

Når plantningen på bakken kaldes en
skov, er det lidt af en tilsnigelse, for det
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Plantefortegnelse.

Il _!_ f
// ' 1

// ' '
Skov på bakke:
Stilk-eg, vinter-eg, rød-eg, rødgran.

, / r\? \Skov i læ:

Stilk-eg, vinter-eg, bøg, rødgran. ii / hiS ^
Skovbryn mod syd og vest:
Stilk-eg, rødgran, tjørn, fuglekirsebær, røn,
vessel (weichel), sildig hæg, avnbøg og abild. . - —

// IT !

Skovbryn mod nord og øst:
Stilk-eg, rødgran, fuglekirsebær, tjørn, has¬
sel, avnbøg, pibeved, naur, benved og vessel.

Skov på lav mark:
Stilk-eg, rødgran, ask og ahorn.

Skovbryn på alle sider:
Stilk-eg, rød-el, ask, hæg, kvalkved, tørst,
hassel og vessel.

Planteplan for det sydvestligste felt. På planen er artsvalg og sammensætning for alle felter
angivet, både for skovmidte og skovbryn.
■ Planting plan for the extreme south western area. The plan indicates the choice ofplants and
their composition for every area, for both forest edge and the middle of the forest.

tilplantede areal er på 5 ha, og der er
anvendt 35.000 planter til formålet.

En lund med græsstier er det tilstræbte
helhedsindtryk, og som karaktertræ er
valgt eg, der udgør 30-60% af bestanden.
Som midlertidigt træ er plantet rødgran
med 20-40%, og det vintergrønne islæt
har som ventet medvirket til hurtigt at
markere skoven og give læ for vildtet.

I en lund er en frodig underskov og
artsrige skovbryn vigtige bestanddele. De
yderste rækker af plantningerne har der¬
for et andet indhold end midten, idet de
hovedsagelig består af buske, i forskellige
artsvalg eftersom brynene vender mod
nord og øst, eller syd og vest. Til en
lavtliggende parcel er brugt ask og ær
foruden ege, og brynene her består delvis
af planter til fugtig bund.

Arbejdet i marken indledtes i somme¬
ren 78, hvor landinspektøren afsatte figu¬
rernes spidser og enkelte punkter på
langsiderne, hvorefter anlægsgartneren
ved hjælp af et fast tag i traktorens rat
pløjede de buede former op med en en¬
kelt fure, indtil tegningen stod klar i 1:ls
på udlægsmarken.

Inden for fugerne blev græsset behand¬
let med Round-up, og senere efterårsplø-
jet. Efter muldbearbejdningen i det føl¬
gende forår udførtes plantearbejdet ma¬

skinelt. Det toårige plejeprogram var ba¬
seret på maskinrensning mellem plan¬
terækkerne ti gange i vækstsæsonen og
håndhakning tre gange indenfor nærmere
fastsatte tidsrum, mens brug af sprøjte¬
midler var forbudt.

Som det alt for ofte er tilfældet, så
haltede rensningen bagefter i forhold
til ukrudtets væksttempo. Alt forløb dog
nogenlunde indtil den anden vækstsæ¬
sons sommerperiode druknede i regn.
Ukrudtet voksede højt, rensninger var
omsonst, planlagt sprøjtning måtte udsæt¬
tes, og herefter måtte hakningen mellem
planterne opgives og erstattes med afslå-
ning med le, og pletvis sprøjtning ind¬
føres.

Et plejeprogram for de følgende fem år
gik så i gang, baseret på maskinrensning
og sprøjtning, og for hvert af de tre årlige
gennemsyn aftales i marken den nødven¬
dige særbehandling for hvert område.

Det viste sig hurtigt, at mens tilvæksten
var god i de lavereliggende parceller på
fed markjord, så var plantningerne oppe
på bakkens magre muld uhjælpelig bagef¬
ter i tilvækst, og den hårde og udtørrende
vind fra Isefjorden gjorde kun ondt værre.

Skovbrynsplanterne kom dog hurtigt til
at virke som lave læhegn, idet tilvæksten
her var bedre end på skovtræerne, og især

viste vessel (weichel) her sine fine egen¬
skaber som pionerplante.

Gennem årene er der løbende gennem¬
ført efterplantninger i de tyndest bevokse¬
de dele, mens en påkrævet udhugning
blev iværksat allerede i marts 83 i den

kraftigst voksende parcel neden for bak¬
ken, og er siden udført hver vinter.

Sygehusets marker bortforpagtes, og
de større sammenhængende arealer dyr¬
kes vekslende med byg og græs, de mindre
stykker op mod skoven anvendes til hø-
slet, og i sommeren 85 blev indrettet en
fårefold på et stykke nær byen.

Skoven har lige fra begyndelsen tiltruk¬
ket agerhøns og fasaner og der drives jagt
med vekslende held. Set fra begge sider.
Men en utilstrækkelig plejeindsats i de
første år af en plantnings levetid kan ikke
indhentes igen med det første, og tilvæk¬
sten som helhed er sinket med 2-4 år, hvad
der har givet anledning til både hoved¬
brud og ærgrelser gennem årene. Imens
vokser træerne langsomt til, og på bak¬
kens hæld kunne vi ved sygehusets ind¬
vielse se, at skoven nu hist og her kan
opfylde drømmen fra 1977: oplevelsen af
at forsvinde mellem træer, at være alene
mellem planterne.
Agnete Muusfeldt og Inger Ravn, landskabsarkitek¬
ter MDL, med tegnestue I Virum.
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Deponering af restprodukter fra kulfyrede kraftværker
Arealinteresser, udformning og etablering.

Af Annelise Bramsnæs

Overvejelser på baggrund af en rapport
udarbejdet til Miljøstyrelsens restprodukt¬
udvalg af Annelise Bramsnæs og Thomas
Finke, Kunstakademiets arkitektskole
1986.

Vi skaber selv det landskab, vi oplever!
Det bliver stadig mere klart, at samfun¬

det faktisk producerer det miljø, der om¬
giver os. Det gælder også fredede land¬
skaber. Her er det plejeindsatsen, der
skaber det udtryk, vi gerne vil have. Der
er altså kun en gradsforskel imellem en
naturlig og en kunstig bakke!

På den anden side er gradsforskellen
væsentlig, når det drejer sig om de store
tekniske indgreb i landskabet. På grund
af deres størrelse kommer de ofte til at
dominere de eksisterende natur- og mil¬
jøforhold, uden at man har behandlet
dem så alsidigt og nuanceret, som dette
burde forudsætte. Vi må i højere grad end
hidtil sikre, at den måde, vi producerer
landskabet på, vurderes i forhold til det
samlede produktionsresultat: både det di¬
rekte mål, og det nye landskab. Der må
inddrages flere samfundsmæssige behov i
en afvejning, end vi gør i dag, bl.a. også
de oplevelsesmæssige aspekter, og der må
indhentes mere erfaring om, hvordan

man kan planlægge en alsidig naturudnyt¬
telse. •

Det har været vores udgangspunkt for
et udredningsprojekt om landskab og are¬
alanvendelse i forbindelse med depone¬
ring af restprodukter. Årsagen til projek¬
tet er folketingets vedtagelse af, at svovl¬
udsendelsen fra kraftværkerne skal halve¬
res inden 1995. Derved fremkommer ca.

500.000 tons afsvovlingsprodukter pr. år,
som sammen med flyveasken skal kunne
deponeres i landskabet, hvis det ikke
genanvendes. Under Miljøstyrelsens
restproduktudvalg er derfor igangsat en
række forskningsprojekter om gennem-
sivning, stabilitet o.s.v. i depoter, samt
vores, om landskabelig indpasning.

Forudsætninger
Forsuringsudvalget har foreløbig valgt at
undersøge kalkbaserede afsvovlingsme-
toder og derefter defineret en »depone-
ringsstrategi«, som er udtryk for, hvorle¬
des man vil skaffe sig af med restproduk¬
terne fra afsvovlingen. Man har, på bag¬
grund af hidtidige undersøgelser konklu¬
deret, at perkolat (gennemsivende vand)
fra depoter med restprodukter ikke kan
undgås, og at perkolatet vil indeholde
stoffer, især sulfater og visse tungmetal¬
ler, som er potentielt miljøskadelige, og
derfor ikke må få nogen kontakt med
grundvandet.

Derfor vælges en strategi, der er base¬
ret på »langsom, kontrolleret udsivning«,
d.v.s. »at udvaskningen af potentielt mil¬
jøskadelige stoffer udstrækkes over me¬
get lang tid, så at de kun siver ud i miljøet i
meget små mængder ad gangen«. Af hen¬
syn til beskyttelse af grundvandsressour¬
cer er det samtidig besluttet, at depoter¬
ne skal placeres på kystnære arealer, hvor
grundvandet strømmer mod kysten, og
hvor der ikke er indvindingsinteresser.

Det vurderes, at tekniske foranstalt¬
ninger, som bundmembran, dræn og
rensningsforanstaltninger, ikke vil være
realistiske, da perkolatet vil sive ud i flere
hundrede år i meget små mængder, og at
perkolatdannelsen i stedet må begrænses
gennem depotets geometri, afdækning,
beplantning m.v.

Det var de forudsætninger, vi fik. Om
de er gode nok, er der mange meninger
om. Vi opfattede det som vores opgave at
belyse problemerne og mulighederne så
bredt som muligt. Det kan så medvirke
til, at man søger andre afsvovlingsmeto-
der, der ikke giver restprodukter, eller til
en udvidet genanvendelse.

Vi opdelte vores arbejde i 4 hoved¬
afsnit:

Sårbarhedsvurdering af kystnære
landskaber
Den landskabelige indpasning af et depot
for restprodukter omfatter flere forhold
end den rent rumligt-arkitektoniske ud¬
formning. Opbygningen af et depot bety¬
der en radikalt ændret arealanvendelse og
en større eller mindre påvirkning af de
omkringliggende arealers brug, både mil¬
jømæssigt og funktionelt.

Da vi ikke skulle udpege konkrete lo¬
kaliteter, er vurderingen af de kystnære
landskabers sårbarhed over for depone-
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1. Udsigt over Kalveboderne, Vestamager og
den nye motorvejsbro fra jorddepotet i Kyst-
agerparken - et totalt menneskeskabt landskab.
2. Plan afKystagerparken. 1:50.000.
3. Lossepladsen på Stige 0 ved Odense - et
markant nyt landskabstræk med klar identitet.
4. Plan af lossepladsen på Stige 0. 1:75.000.
5. Kunstig ø af affaldsgips ved Supra's gød¬
ningsfabrik i Landskrona. Depotets store skala
får modspil afvandfladen og havneanlægget.
6. Plan afgipsøen ved Landskrona.

■ 1. View oyer Kalveboderne, West Amager
and the new motorway bridge, from the earth
depot in The Kystager Park - an entirely man-
made landscape.
2. Plan of The Kystager Park. 1:50.000.
3. Refuse dump on Stige Island near Odense - a
characteristic, new landscape element with a
clear identity.
4. Plan of refuse dump on Stige Island.
1:75.000.
5. Artificial island made from waste plaster of
paris at Supra's fertilizer factory in Landskro¬
na. The lage scale of the depot is compensated
by the water surface and the harbour.
6. Plan ofplaster island at Landskrona.

ring foretaget ved en generel vurdering af
kystnære landskabs/y/?er. Det er valgt,
fordi både arealinteresser, ressourceud¬
nyttelse, og sårbarhed for forurening ofte
hænger nært sammen med landskabernes
oprindelige dannelse og opbygning.

Af analysen fremgår, at der til de kyst¬
nære områder er knyttet særlig mange
forskellige arealinteresser, ikke mindst
beskyttelsesinteresser, og at lokalisering
af restproduktdepoter generelt vil være i
konflikt med andre arealinteresser.

Det fremgår samtidig, at de mest sårba¬
re områder ud over landskaber, der har
forbindelse med potentielle grundvands¬
ressourcer, er morænebakkeområder,
dallandskaber, pålejrings- og til gronings-
kyster samt landskaber ud imod de lukke¬
de farvande i havområdet. De områder,
hvor de færreste væsentlige areal- og res¬
sourceinteresser skades, er smeltevands¬
sletter uden potentielle grundvandsinte¬
resser og bag stabile erosionskyster ved
åbne havområder.

Det er i sagens natur kun grove gene¬
raliseringer. Formålet er først og frem¬
mest at gøre opmærksom på en indre

sammenhæng i landskaberne, og at intro¬
ducere et bredt spektrum af overvejelser
om areal- og ressourceanvendelse i for¬
bindelse med deponering.

Ved en egentlig lokaliseringsundersø-
gelse må i hvert enkelt tilfælde foretages
en konkret analyse af arealinteresserne.

Opbygning og efterbehandling af
depoter
Før opbygningen af et depot er det vigtigt
at afveje både de tekniske muligheder,
efterbehandlingsmålet og mulighederne
for udformning og tilpasning til omgivel¬
serne for at kunne udnytte det i dispone¬
ringen af masserne.

Generelt gælder det, at en hurtig vækst¬
etablering er afgørende, dels for at hindre
erosion i depotmasserne, dels for at be¬
grænse mængden af gennemsivende
vand. Optimering af vækstbetingelserne
stiller krav til en lang række forhold:
depotets form og overfladehældning, til¬
gængelige vandmængder, evt. jordfor¬
bedring og gødskning af afdækningsmas-
serne, samt til selve plantematerialet.
Der findes en del erfaringer med udform-

5 6
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ning og anvendelse af andre typer affalds¬
depoter. Det har vi brugt som illustration
og referencer.

I rapporten gennemgås de krav og mu¬
ligheder, som forskellige efteranvendel-
ser af depotet gør aktuelle. På grund af
den potentielle forureningsrisiko, er
skovbrug, rekreative formål og måske
»land-art«projekter de mest nærliggende
efteranvendelser.

Udformning af depoter
Landskabsopfattelse og dermed også
landskabsæstetik er ikke objektive stør¬
relser. Det er et dialektisk spil imellem et
objektivt eksisterende landskab, et men¬
neskes sanseindtryk, og det samme men¬
neskes fortolkning af sanseindtrykket, og
grundlæggende hænger det sammen med
forskellige interesser. Den samme mand
kan opfatte landskabet omkring sin fabrik
og omkring sit sommerhus vidt forskel¬
ligt. Det ene sted modarbejder han natur¬
beskyttelsen, det andet sted ønsker han
den. En bonde opfatter en mark fuld af
valmuer negativt, mens en bybo opfatter
den positivt. Opfattelsen af »guldalder¬
landskaberne« som værdifulde er for¬
trinsvis knyttet til samfundets øvre lag,
mens arbejderbefolkningen (og måske de

yngre generationer?) foretrækker land¬
skaber, hvor det sociale element er tyde¬
ligt. En lokal prioritering kan være i mod¬
strid med en regional eller national vurde¬
ring o.s.v.

Vurdering af forandringer i landskabet
vil først og fremmest være afhængig af,
om man opfatter formålet positivt eller
negativt. Desuden vil det være påvirket
af, hvordan man bedømmer konsekven¬
serne for det eksisterende landskabs brug
og værdier, om man er aktiv eller passiv
deltager i projektet, og af den tid, foran¬
dringen gennemføres over. En æstetisk
gennemarbejdet formgivning af et depot
vil derfor ikke være tilstrækkelig til at
sikre en positiv vurdering af et depot.
Efter en afvejning af de forskellige opfat¬
telser og interesser kan den rumlige og
æstetiske bearbejdning derimod udtryk¬
ke og understrege den valgte løsning.

Der er udarbejdet forskellige typer
landskabsanalyser for at prøve at inddra¬
ge disse »bløde« vurderinger i planlæg¬
ningen. Vores konklusion på gennem¬
gang af udvalgte eksempler er, at hvis
man vil nå ud over den officielt domine¬
rende landskabsopfattelse fra frednings¬
planlægningen, må man gøre det ved at
identificere de væsentlige interessegrup¬

per, og enten benytte materiale fra inter¬
views og perceptionsanalyser eller bedre,
ved at inddrage dem i selve planlægnin¬
gen. Til dette brug er rumlige registrerin¬
ger og analyser et godt arbejdsredskab,
som kan formidle forskellige opfattelser
og hensigter. På den baggrund illustreres
de rumlige udformningsmuligheder for
depoter.

Udformningen af et depot er en inte¬
greret del af overvejelserne om lokalise¬
ring og efteranvendelse, og afgørende for
tilpasning til omgivelserne. En analyse af
det eksisterende landskabs rumlige struk¬
tur er derfor nødvendig for at kunne
beslutte, hvordan depotet skal udformes.
Udformningen er en hierakisk proces på
den måde, at nogle valg er overordnede
og grundlæggende for andre. Det er ikke
ensbetydende med, at den praktiske ar¬
bejdsproces er hierakisk på samme måde,
men det betyder, at der i løbet af arbejds¬
processen må opnås et resultat, der kan
beskrives sammenhængende i forhold til
de overordnede valg.

Vi har belyst udformningsmuligheder-
ne ved eksempler, vignetter og beskrivel¬
ser af, hvilke midler, der kan benyttes for
at opnå bestemte udtryk, under følgende
temaer:
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Hvilken identitet skal depotet have i
forhold til landskabet? Skal det præge
landskabet, underordnes, eller integreres
i andre forandringer?

Hvilken skala skal derfor præge depo¬
tet i forhold til landskabet? Skal en stor

skala fastholdes, eller skal depotet »ned¬
brydes« og tilpasses en mindre skala?

Hvilket .formsprog kan klarest udtryk¬
ke disse valg? Et kontrastrigt, præcist,
intensivt plejet depot, eller et blødt, na¬
turpræget, selvgroet depot eller mellem¬
former?

Hvordan skal masser og rum derefter
disponeres, så funktionskrav opfyldes, og
den rumlige struktur arkitektonisk under¬
støtter identitet, skala og formsprog. Skal
det blot være en skulptur, en klump, eller
skal der skabes indre rum med en bestemt

funktion, og hvordan spiller det imod
omgivelsernes rumlige struktur?

Hvordan skal overfladen behandles?
Skal beplantning, textur og farve bruges til
præcist at understrege en form? En funk¬
tion? Eller skal formen stå nøgen i græs?

Hvor direkte skal depotet opleves, nær
på og på afstand? Skal udsigten til det
begrænses eller understreges? Fra hvilke
steder i landskabet, og med hvilken bevæ-
gelseshastighed?

Disse vurderinger vil aldrig kunne kal¬
des objektive. De vil være bestemt af,
hvem der foretager dem. Det er heller
ikke muligt at sikre arkitektonisk kvalitet
gennem behandling af de nævnte emner.
Derimod kan spørgsmålene være en
hjælp til at sikre alsidige overvejelser og
diskussioner ved udformningen af et de¬
pot, og til at afklare evt. forskellige mål
og opfattelser.

Etableringsprocessen
Angsten for forringet livskvalitet på
grund af sundhedsfare og æstetisk skæm¬
mende indgreb vil'være den væsentligste
drivkraft i den lokale befolknings mod¬
stand mod et depot. Gennem projekte¬
ringen må det derfor afklares, hvorledes
trafik, støv, vibrationer, overfladevand,
indblik m.m. reguleres f.eks. ved at defi¬
nere »beskyttelseszoner« omkring depo¬
tet. Lokalbefolkningens mistillid må imø¬
dekommes gennem oplysning og debat,
eventuelt ved ændringer i projektet, eller
ved direkte økonomisk kompensation.
De lovbestemte offentlighedsfaser i de
mange involverede lovområder må syn¬
kroniseres, og der må gøres en særlig
indsats for, at problemerne visualiseres
og gøres tilgængelige. Det kan umiddel-
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7. Herstedhøje i Vestskoven. De nøgne former
har en stærk og dominerende identitet, på slet¬
ten midt i skoven.
8. Plan af Vestskoven med Herstedhøje.
1:50.000.
9. Bakkerne i Kongsholmparken. Beplantnin¬
gen er brugt til at fremhæve bakkernes form og
deres menneskeskabte oprindelse.
10. Plan af Kongsholmparken. 1:50.000.
11. Århus ådal ved Edslev. Et affaldsdepot
opbygges i skrænten t.h. Skrænthøjden forøges
og landskabsrummet forstærkes.
12. Plan af lossepladsen ved Edslev.
13. Set. Hans Backar i Lund. Varieret rumlig
opbygning understreget af beplantning.
14. Plan af Set. Hans Backar.
■ 7. Hersted hills in Vestskoven. The bareforms
have a strong and dominating identity on the
plain, in the middle of the forest.
8. Plan of Vestskoven with Hersted hills.
1:50.000
9. The hills in Kongsholm Park. The planting is
used to emphasize the form of the hills and their
man-made origin.
10. Plan of Kongsholm Park. 1:50.000.
11. Århus river valley at Edslev. A rubbish
dump is built into the slope, to the right. The
height of the slope is increasedpnd the landsca¬
pe room is strengthened.
12 Plan of the rubbish dump at Edslev.
13. St. Hans' hills in Lund. The varied spatial
composition is emphasized by planting.
14. Plan ofSt. Hans' hills.
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Hvilken identitet skal depotet have iforhold til
landskabet?
■ Which identity should the depot have in
relation to the landscape?
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Hvordan skal masser og rum disponeres?
■ How should mass and space be organised?
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Hvordan skal beplantning bruges?
■ How should planting be used?

Hvilken skala skal præge depotet i forhold til &aJcktJin-i~-- -frt™ h^<rt<i
omgivelserne? « 1
■ Which scale should characterize the depot
in relation to the surroundings?
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Udpluk afvignetter til illustration afudformningsmuligheder.
■ Selection of vignettes to illustrate design possibilities.
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bart syrtes at være en omstændelig og
kostbar proces. Det må imidlertid betrag¬
tes som prisen for en accept af de meget
store og drastiske miljøforandringer i et
demokratisk samfund. Samtidig er der
næppe tvivl om, at resultatet i løbet af den
samme proces vil blive »bedre«, d.v.s.
have færre uforudsete bivirkninger og
flere prositive muligheder, fordi det er
nødvendigt, når mange opfattelser og in¬
teresser skal samarbejdes.

Landskabsarkitekternes rolle i de store

landskabsforandringer
Vi har i udredningen forsøgt at belyse
landskabsforvaltning i forbindelse med
restproduktdepoter så bredt som muligt.
At projektet overhovedet blev sat i gang,
skyldes pres fra Fredningsstyrelsen, som
fastholdt, at også disse aspekter burde
belyses.

Jeg tror, at det er en del af en udvikling
imod en mere alsidig naturforvaltning,
understøttet af en større folkelig bevidst¬
hed om natur og miljø. Og jeg tror, at
landskabsarkitekter med den udvikling
kan få nye opgaver. Det drejer sig både
om de konkrete projekter på bestemte
arealer, og om den samlede planlægning i
det åbne land. Forandringerne er nu så
store, og de involverede interesser så
komplekse, at en samlet regulering bliver
stadig mere presserende. Det gælder bå¬
de de økonomisk bestemte forandringer,
som marginaljordsudviklingen, og de sto¬
re enkeltindgreb, som foretages af offent¬
lige eller private entreprenører: Lokalise¬
ring af kraftværker, vindmøller, forure¬
nende industri, deponering, råstof¬
indvinding, vandløbsregulering o.s.v.
Altsammen står over for voksende inter¬
esser i natur- og miljøbeskyttelse, frilufts¬
liv og almen adgang til det åbne land.
Forandringer bør derfor vurderes bredt -
også med hensyn til landskab og fysisk
form. Det er en oplagt opgave for land¬
skabsplanlæggere at koordinere alle disse
hensyn og interesser - og give det fysisk
form, eller retningslinier for den fysiske
udvikling - som byplanarkitekter gør i
byerne. Det kræver en bred basisviden
om erhverv, anlæg og ressourceudnyttel¬
se i det åbne land - og erfaring i sammen¬
fattende planlægning. Er landskabsarki¬
tekterne godt nok rustet til det?

Opgaverne kommer, tror jeg, og hvis vi
ikke holder øje med dem, er der andre,
der gør det - måske uden sans for land¬
skabsarkitektur.

Annelise Bramsnæs, landskabsassistent MDL
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Den kortklippede græsplæne er alsidig og slid¬
stærk, men dens store udbredelse gør friarealer¬
ne til »grønne ørkener« med få oplevelses- og
brugsmuligheder.
■ Short-cut grass is versatile and hardwearing
but its wide distribution reduces open space
areas to »green deserts« with a limited number
ofexperiences and uses.

Anvendes kortklippet græs mere målrettet,
f.eks. ved at begrænse græsplænen til det areal,
som rentfaktisk skal bruges til boldspil, kan der
skabes plads til andre friarealtyper.
■ Room for other types of open space can be
made by using short-cut grass more objectively,
e.g. by limiting the lawn to the area which, in
reality, is used for ball games.

Friarealforvaltning
i krisetider
Af Jon Pape

Som så mange andre sider af samfundsli¬
vet, har forvaltningen af friarealer været
påvirket af de sidste 10 års krisetider. Der
er nok ingen tvivl om, at den økonomiske
krise har haft meget stor gennemslags¬
kraft i det daglige arbejde. Den økologi¬
ske krise og kulturkrisen har (endnu ikke)
fået særlig stor betydning for friarealfor¬
valtning, men bør i meget højere grad

inddrages i overvejelserne. Endelig lurer
friarealernes egen kvalitetskrise i kulisser¬
ne - kan der findes kræfter til at takle den
midt i en krisetid?

Den økonomiske krise

1970'ernes og -80'ernes økonomiske krise
betyder, at der i de fleste tilfælde er blevet
færre penge til rådighed for friarealernes
anlæg og drift. Dette skyldes ikke mindst,
at perioden er kendetegnet ved en nær¬
mest eksplosiv arealudvikling, således at
stagnerende bevillinger i realiteten er
ensbetydende med nedskæringer.

En udbredt løsning på de økonomiske
problemer er rationaliseringer, som sigter
på en mere effektiv udnyttelse af arbejds¬

kraften, på indsættelse af større og mere
effektive maskiner, samt på en mere om¬
fattende brug af kemisk ukrudtsbekæm¬
pelse. Selv om de, i hvert fald en over¬
gang, kan afhjælpe den umiddelbare pen¬
gemangel, har sådanne rationaliseringer
tendens til at skabe eller blot forstærke en

række andre problemer. Det gør bl.a. ud
over friarealernes kvalitet, økologiske
hensyn og arbejdsmiljøet. Hertil kom¬
mer, at initiativ og nytænkning kvæles.

Den økologiske krise
Forurening, ødelæggelse af landskabet og
rovdrift på ressourcerne er problemer
som bliver samlet under betegnelsen den
økologiske krise. Problemerne er ikke
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Den traditionelle prydhave - med et højt pleje¬
niveau og meget intense visuelle oplevelser -

kunne trænge til et »come-back«.
■ The traditional ornamental garden - with a
high maintenance level and very intensive visual
experiences - deserves a come-back.

Vildhaven er en variant af prydhaven, hvor
udformningen er baseret på et planteøkologisk
tema. F.eks. har man i Koldings Geografiske
Have skabt plantesamfund i koncentreret mini¬
format. Udtrykket er, selvgroet, men plejeni¬
veauet er højt.
■ The wild garden is a variation of the orna¬
mental garden, where the design is based upon
an ecological theme. E.g. The Geographic Gar¬
den in Kolding is a range of habitats in mini-
scale. The impression is wild but the maintenan¬
ce level is high.

Dyrkningshaver bør i meget højere grad integ¬
reres i friarealerne. Dels vil afstanden til bru¬
gerne blive kortere, dels vil forbipasserende få
mulighed for at opleve både planternes og
havefolkets udfoldelser.

■ Allotment gardens ought to be a more inte¬
grated part of open space areas. Partly because
the distance to the users will be shorter and

partly because passers-by will be able to experi¬
ence the activity of both the garden users and
their plants.
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Agermarken kan tilføre friarealerne nogle me¬
get anderledes og spændende muligheder, ikke
mindst ved at give byboerne en tiltrængt ople¬
velse af landbruget på nært hold. Driften kan
overlades til en landmand på forpagtningsba-
sis. Billedet viser en agermark midt i Roskilde,
som drives afparkforvaltningen. Den klippede
græssti og den frie adgang til at plukke blomster
m.m. gør stedet særlig attraktivt.
■ Cultivated fields can introduce some very
different and exciting possibilities to open space
areas, not least to provide town dwellers with a
much needed experience of farming, at close
hand. Maintenance can be left to a farmer on a
rental basis. The picture shows a cultivatedfield
in the middle of Roskilde, run by The Parks
Department. The grass path and the easy access
to pluck flowers, etc. makes the area especially
attractive.

nye. I forrige århundrede var den stærke
forurening i Londons slumområder en
vigtig begrundelse for Ebenezer Howards
tanker om havebyer.

I dag er det ikke længere muligt at flytte
fra problemerne - de har fået et omfang
og en udbredelse, som truer livskvaliteten
for store dele af befolkningen. Det er
blevet stadig mere indlysende, at der er
ved at blive udrettet uoverskuelige skader
på de skrøbelige økologiske systemer,
som i sidste ende udgør menneskets livs¬
grundlag.

De metoder og holdninger, som i reg¬
len lægges til grund for friarealernes ud¬
formning, anlæg og drift, har imidlertid
tendens til at lade hånt om økologiske
hensyn. Det oprindelige landskab - dets
planter, dyr og økologiske sammenhænge
- bliver normalt udslettet og erstattet af
kunstige, artsfattige plantninger, som er

afhængige af en energikrævende pasning.
En omfattende brug af kemiske ukrudts¬
midler og store maskiner betyder des¬
uden et mere usundt, rutinepræget og
kedsommeligt arbejdsmiljø.

Kulturkrisen
Vores kultur har i meget høj grad erstat¬
tet den direkte oplevelse af omverdenen
med andenhåndsoplevelser. Bymenne¬
sker er henvist til at få en stadig større del
af deres naturoplevelser gennem medier¬
ne. Naturfilm i fjernsynet spiller sandsyn¬
ligvis en større rolle for bybørn end før-
stehåndsoplevelser i skoven eller ved
stranden. Fjernsynet er i de fleste tilfælde
meget mere tilgængeligt end naturen i
levende live.

Medierne kan give værdifuld indsigt i
de naturprocesser og -elementer, som
ellers er usynlige for den utrænede be¬

tragter. Men når denne mulighed bliver
udnyttet, handler det oftest om fjerntlig¬
gende, eksotiske steder som den afrikan¬
ske savanne eller havets dyb. Det er
forståeligt, hvis bybørn ved mere om kvæ¬
lerslanger end om regnorme.

Friarealerne kan bruges til at skabe
førstehåndsoplevelser af naturen dér,
hvor folk bor og færdes til daglig. Men i de
fleste friarealer møder bymennesket et
landskab, der virker lige så tilrettelagt,
styret og planlagt som resten af kultur- og
samfundslivet.

Friarealernes kvalitetskrise

I alt for mange tilfælde er det ikke lykke¬
des at skabe de tiltrækkende by- og bolig¬
områder, som er en stor del af efterkrigs¬
tidens planlægning har lagt op til. Store
arealudlæg til grønne kiler, skovbælter og
lignende vidner om den fremtrædende
rolle, som friarealerne var tiltænkt. Et
godt miljø var - og er stadig i høj grad
kædet sammen med frodige, grønne om¬
givelser.

Men den udformning og drift, som
friarealerne rent faktisk har fået, betyder,
at kvaliteter som frodighed, variation og
oplevelsesrigdom er manglende. Udtryk¬
ket »grønne ørkener« beskriver meget
rammende friarealer, som var udset til at
give de bebyggede områder struktur og
identitet, danne et alsidigt grundlag for
friluftslivet og stå som en frodig modpol
til det bymæssige miljø. Denne brist mel¬
lem intentionerne og de faktiske resulta¬
ter er baggrunden for kvalitetskrisen.

Et kriseprogram
Noget af det værste, der kan ske er, at den
økonomiske krise stjæler billedet. Kort¬
sigtede besparelser og rationaliseringer
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Skov, græsland og mose - naturprægede be¬
voksninger - giver mulighed for at skabe større
oplevelsesrigdom ved et forholdsvis lavt pleje¬
niveau. Inspirationen og plejemetoderne leve¬
res af det gamle kulturlandskab, f.eks. den
halvåbne løveng, som plejes med en kombina¬
tion afstævning, høslet og græsning.

■ Forest, grass land and moor - nature-like
vegetation - provides the possibility of a greater
range ofexperiences with a relatively low main¬
tenance level. Inspiration and the care methods
are provided by the historic, cultural landscape,
e.g. the half-open coppice which is tended with a
combination of coppicing, hay-harvesting and
grazing.

Overdrevet, som plejes ved hjælp af græssende
kreaturer er spændende, dels p.g.a dyrenes
tilstedeværelse, dels p.g.a. den særprægede
form, som græsningen giver træer og buske.
■ The common, which is maintained with the
help ofgrazing stock is exciting, partly because
of the prescence of the animals and partly
because of the characteristic form of trees and
bushes where grazing takes place.

skal erstattes af mere langsigtede omprio¬
riteringer af mål og arbejdsindsatser, hvis
friarealfofvaltning vil undgå at lide en
langsom kvæledød.

Et kriseprogram, som indarbejder øko¬
nomiske hensyn, kulturværdier og kvali¬
tetskrav vil derimod give en tiltrængt dy¬
namik og et fremtidsperspektiv. De vig¬
tigste overordnede mål kunne f.eks. for¬
muleres sådan:

- At gøre friarealerne mere oplevelses¬
rige og tilføre dem flere brugsmuligheder.
- At tilføre friarealerne flere elemen¬

ter med autentisk karakter, f.eks. natur¬
oplevelser.

- At aktivere befolkningen til i højere
grad at bruge friarealerne, bl.a. ved at
oplyse om mulighederne.

- At forbedre arbejdsmiljøet, såvel
psykisk som sundhedsmæssigt.
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- At stræbe efter plejemetoder, som
generelt er miljøvenlige, og som forbed¬
rer vilkårene for vilde planter og dyr.

Det er klart, at flere af disse program¬

punkter kræver en intensivering af indsat¬
sen. Men det er måske mindre indlysen¬
de, at en række forbedringer kan opnås
ved at indføre friarealtyper med en mere
ekstensiv pleje.

Heri ligger nøglen til et kriseprogram,
som kan fungere indenfor begrænsede
økonomiske rammer: en differentiering af
plejeniveauet. En sænkning af plejenivea¬
uet på nogle områder kan åbne op for en
mere intensiv pleje andetsteds. Om regn¬
skabet i sidste ende kan gå op, vil afhænge
af de lokale forhold. Under alle omstæn¬

digheder må man regne med et ekstraor¬
dinært ressourceforbrug mens selve op-
stillingsprocessen står på. F.eks. vil indfø¬

relse af ændrede plejeformer i mange
tilfælde kræve anskaffelse af nye maskin¬
typer.

Om at udnytte mulighederne
Hovedparten af friarealerne virker i dag
som om de var skåret over samme læst.
Det er betegnende, at ord som »friareal«
og »grønt område« efterhånden har er¬
stattet de mere præcise og beskrivende
ord som »park« og »have«. Sprogbruget
afspejler den mangel på nuancering, som
kendetegner såvel udseendet som plejen.
En fremtidig omprioritering og differen¬
tiering bør sigte på at genindføre nogle
»tabte« friarealtyper plus en del, som er
nye i en friarealsammenhæng.

Jon Pape, landskabsarkitekt MDL, ansat i Ishøj
kommune.
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Mange formerfor leg kan i højere grad inspire¬
res af el selvgroet udtryk, og legens følger kan i
lighed med slitage bedre tolereres. En hule af
afskårne rafter virker ikke skæmmende i skov¬
vildnisset, men kunne næppe harmonere med
udtrykket i et traditionelt parkbusket.

■ A popular argument against nature-like vege¬
tation in open space areas is that their ability to
stand wear is relatively poor. On the other hand,
a wild impression is often more resistant to the
visual effects of wear and can, for example,
more easily absorb trampled, foot paths.

Et ofte anvendt argument mod naturprægede
bevoksninger i friarealerne er, at deres slidstyr¬
ke er forholdsvis lille. Til gengæld er et selvgro¬
et udtryk ofte mere robust overfor slitagens
visuelle virkning og kan f.eks. bedre tåle selv-
trådte stier.

■ Many forms of play can be inspired to a
greater degree by the wild impression and the
effects ofplay as well as wear can be more easily
tolerated. A cave made of cut rafters does not
seem ugly in the forest wilderness but could
hardly harmonise with the appearance of a
traditional park thicket.

Mælkebøtten - urt eller ukrudt? Et naturpræget
eller selvgroet udtryk kan være svært at komme
igennem med, fordi mange opfatter det som
sløseri eller faglig udygtighed. Men hvis man
tør se anderledes på tingene, er der mange nye
muligheder, der åbner sig.

■ The dandelion - herb or weed? A nature-like
or wild expression can have difficulty in being
accepted because it is often regarded as a mess
or professional imcompetance. If one dares to
see things in a different way, many new possibi¬
lities arise.

mm-—:*!
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Bogomtale, noter

40 danske træer og buske
Ulla Pindborg, Erling Krabbe, Frednings¬
styrelsen samt cand. agro. Lis Ella Fruer¬
vang: 40 danske buske og træer. Fred¬
ningsstyrelsen. 1985. 32 sider. Pris kr. 30.
Fås i boghandelen.

Forfatterne henvender sig med denne
publikation til »alle, der skal plante og
pleje træer og buske -«. Deres budskab er
»plant træer og buske, hjemmehørende i
Danmark -«. Man har foretaget et valg -

40 arter er det blevet til, og i skemaform
berttes om deres hyppighed og udbre¬
delse.

Da der står biologer bag, og da kred¬
sen, man henvender sig til, må være me¬
get bred, indeholder hæftet også nogen
baggrundsviden om, hvordan planterne
fungerer, samt en hel del om dyrs og
planters samlivs- og afhængighedsfor¬
hold. Endelig gives der råd om, hvor i
landskabet man kan plante, og spørgsmå¬
let rejses sluttelig, hvilke arter man skal
bruge. Herpå gives ikke svar - direkte,
men et skema bagest i hæftet hjælper den
potentielle bruger til selv at finde det rette
emnevalg. Skemaet har en kolonne for
egenskaber hos de omtalte 40 arter, og
herunder forekommer »vegetativ forme¬
ring«, omhandlende rodskud, stødskud

og aflæggere. Rodskud og aflægning er i
orden, men stødskud er ikke formering,
men regenerering, gendannelse. Der bli¬
ver ikke flere individer, end der var.

Følger man linien ud til engriflet hvid¬
tjørn, fremgår det af signaturen, at den
ikke er stødskuddanner. Det turde være

en svipser! Utallige er de tjørnehegn og -
hække af Crataegus monogyna, der i
tidens løb er foryngede ved tilbageskæ¬
ring.

»40 træer og buske« er baseret på en
økologisk helhedsvurdering, i hvilken
mennesket indgår i en birolle, men hvor
det i overvejende grad er dyrenes sag,
man taler, lige fra det mindste insekt til
det største krondyr.

Lidt drillende kunne naturfredernes

evangelium formuleres således: »plant
danske træer til danske bladlus - de vil
kunne lide det!«. Altså - atter et argu¬
ment mod at plante eg af hollandsk oprin¬
delse!

Stilkegen er jo egentlig en indvandrer,
som kun har boet i landet i om ved 8000
år. Men i den tid er den trods alt blevet
vært for ca. 200 insekter, medens sent
indførte egearter, som i skriftet forbliver
anonyme, kun udnyttes af en halv snes
insekter.

Plant dansk! Jamen, hvad er dansk?
Det er jo altsammen i sin tid kommet til os
udefra. - Og gør det til dels endnu. Bø¬
gen, vort nationaltræ - kig engang i et
planteskolekatalog og se, hvor danske de
planter er, man tilbyder, og du vil finde,
at de er af frø fra enten Rumænien,
Ungarn, Tyskland, Holland - eller måske
fra Havreballe skov. Hvorfor? Fordi
Havreballe skov eller andre kårede frø¬
kilder på grund af geografisk-klimatiske
forhold ikke er konstante leverandører af
frø. Og så er frøet sandsynligvis også
billigere i udlandet. Undrer mig på, om
bøgelopperne spekulerer på, at det er
fremmed mad de æder?

Forfatterne nævner Frøkildeudvalgets
arbejde med at finde frem til det bedst
mulige af det, der vokser i det danske
landskab. Ligeledes også Statens Kå-
ringsudvalg for Landskabsplanter, som
netop arbejder med eg og bøg.

Der har i årenes løb været udgivet
mange foldere, småhæfter og bøger om at
plante i landskabet - vildtpleje, læplant-
ning og motorvejsplantning o.s.v. Alle
med et bestemt sigte. Også denne publi¬
kation har sit sigte - naturbevaring. Den
er let læst og dermed egnet til undervis¬
ningsbrug, og det kan da også godt være,
at en og anden landskabsarkitekt kunne
have godt af at læse den.

Husk, den er let læst. J. Arevad-Jacobsen.

Den hårde have
Anne Whiston Spirn: The Granite Gar¬
den. Basis Books, Inc., Publishers. New
York. 1985, 334 s. ill. Pris ca. 375 kr.
indb., 175 kr. som paperback.

Den »hårde have«, der hentydes til i
bogens titel, er den vestlige verdens by¬
miljøer. Bogen beskæftiger sig med synte¬
sen mellem naturen og byen - eller rettere
med manglen på denne syntese.

Ordet natur bruges bredt og omfatter
ikke kun flora og fauna, men også byens
luft, den jord, vi kan se, og undergrun¬
den, der ligger under byen, drikkevandet
og spildevandet osv. Uheldigvis, siges
det, har traditionen sat byen i et modsæt¬
ningsforhold til naturprocesserne. Byen
har i generationer været betragtet som
mere eller mindre uafhængig af naturens
kræfter. Natur i byerne har været - og er -
en overfladisk luksus af synlige natursym¬
boler så som græs og træer.

Med mange eksempler påpeger Anne
Whiston Spirn, hvordan vi som borgere
og planlæggere har overset og forspildt
mange givne muligheder for at skabe re¬
nere, sundere og smukkere byer med min¬
dre spild af natur- og energiressourcer. På
baggrund af det indledende afsnit om
forholdet mellem byen og naturen gen¬
nemgås emnerne byens luft, jord, vand og
flora/fauna. Det hele samles op i det
afsluttende afsnit om byen som økosy¬
stem.

Den klare hoveddisponering af bogen
videreføres i de enkelte afsnit: Generelle
betragtninger underbygges med gode og
dårlige eksempler og følges af en anvis¬
ning på, hvordan forfatteren mener, man
kunne nærme sig en bedre løsning på den
anførte problematik.

Tre synspunkter går igennem:
- En by må betragtes som en del af natu¬

ren og ikke som adskilt fra naturen, og
den må udformes og omformes i hen¬
hold dertil.

- Enhver bys problemer er specifikke, og
det skal planlægningen derfor også
være.

- Man kan løse et problem lidt efter lidt,
men forståelsen af problemet skal være
altomfattende fra starten, hvis man vil
undgå nye afledte problemer.
De problemer, der tages op til diskus¬

sion i de enkelte afsnit, virker ved første
øjekast lidt uvedkommende: Stormflod
og jordskælv er ikke ligefrem hverdags¬
kost for en dansk landskabsarkitekt, - og

Boston, som er et af de hyppigst brugte
eksempler, ligger så langt væk.

Imidlertidhar hovedparten af de nævn¬
te eksempler en så generel relevans, at
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Problemet: Friarealer, hvor plejen kræver
stor tilførsel af ressourcer, f.eks. energi og
producerer store mængder af ofte forurenende
spildprodukter.
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Løsningen: Friarealer, der er planlagt som
»lukkede« systemer, dvs. som kræver en mini¬
mal tilførsel af ressourcer, og som kun produce¬
rer få spildprodukter.

eksemplernes art og oprindelse viser sig at
være mindre betydningsfulde: Problemer
vedrørende byklima og vandkvalitet såvel
som nedskæring af budgetter til drift og
pleje af offentlige friarealer adskiller sig i
princippet ikke nævneværdigt fra sted til
sted i den vestlige verden.

Jeg har næsten aldrig læst en så pertent¬
ligt gennemarbejdet bog. Detaljeringen
af dokumentationen af de enkelte påstan¬
de er imidlertid gået langt over grænsen
for det rimelige. Det burde f.eks. være
muligt at nævne luftforureningsproble¬
mer uden at skulle beskrive - jeg vil
næsten kalde det udpensle - alle de ube¬
hag, symptomer og sygdomme, der er
resultatet. Det væsentlige indhold druk¬
ner i detaljer. Teksten dokumenteres
yderligere i noter, og der er en meget
omfattende bibliografi til hvert afsnit,
samt en samlet liste over illustrationer og
et stort stikordsregister.

Alt i alt er'det blevet til 275 sider tekst

og ca. 55 sider appendix. Trods den klare
opbygning af bogen og det flydende sprog
er bogen så tung at komme igennem, at
jeg er bange for, at Anne Whiston Spirns
mange gode tanker og ideer aldrig når ud
til den brede skare af planlæggere, som de
var bestemt for. Karen Attwell

Stauder

R. Hansen, F. Stahl: Die Stauden und ihre
Lebensbereiche. Verlag Eugen Ulmer. 2.
opl. 1984. 573 sider, ill. Pris ca. 472 kr.

Hansen og Stahl har i deres bog »Die
Stauden und ihre Lebensbereiche« sam¬

menfattet resultaterne af mange års arbej¬
de og utallige dyrkningsforsøg med
stauder. Arbejdet har især gået ud på at
belyse staudernes anvendelighed i for¬
skellige landskabsmæssige sammenhæng,
samt afsløre deres voksemåde/udvikling
ved naboskab med andre stauder. Adskil¬

lige af disse dyrkningsforsøg er beskrevet i
årsberetninger fra universitetet i Weihen-
stephan.

Bogen består af to dele - en beskriven¬
de del og en opslagsdel.

Første del omhandler både kulturtekni¬
ske forhold og æstetiske betragtninger
omkring staudekombinationer og
stauders berettigelse i forskellige plante¬
samfund.

De kulturtekniske forhold er f.eks. for-

meringsmåde, jordbundens indflydelse
på staudernes levetid, planteantal pr. m2,
plantemønstre, opbygning af stenanlæg,
opbygningen af søanlæg, planteteknik og
plejemetoder. Alt sammen behandlet me¬
get grundigt og let forståeligt samt fint
illustreret.

De æstetiske betragtninger tager deres
udgangspunkt i forfatternes tolkninger af
deres dyrkningsforsøg (som ikke beskri¬
ves i bogen, men findes i ovennævnte
årsberetninger), hvilket gør disse afsnit
vanskeligere at forstå.

Hansen og Stahl inddeler alle stauder
(de, som kan købes i vesttyske plantesko¬
ler) i to karaktergrupper: bedstauder og
vildstauder.

Til bedstauder hører alle de staudear¬
ter, som er opstået ved længere tids gart-
nerisk forædling og udvælgelse. De kræ¬
ver en til stadighed åben og velplejet jord
omkring rødderne og trives ofte bedst i
sol.

Vildstauderne inddeles i tre undergrup¬
per: vildstauder med bedagtig karakter,
fremmede vildstauder og »vedvarende«
vildstauder.

Vildstauder med bedagtig karakter har
gennemgået en gartnerisk udvægelse,
men har bevaret nogle af den vilde stamp-
Iantes egenskaber.

Grupperne fremmede vildstauder og
vedvarende vildstauder har tydeligvis
voldt forfatterne problemer. Hver gruppe
ofres Vi sides grundig forklaring, men på
intet sted optræder fen klar og forståelig
definition. Læseren opnår kun en fornem¬
melse af, hvori forskellen består.

Endvidere hævder Hansen og Stahl, at
en forudsætning for, at stauderne trives
godt og kommer til sin fulde ret, er, at de
anvendes i plantesamfund, som er lig/
minder om det plantesamfund, de findes
(fandtes) i på deres naturlige voksested. I
bogen skelnes mellem plantesamfundene:
skov, skovbryn, frie flader/sletter, stenan¬
læg, bede, vandkant og moser samt åbent
vand. Alle meget præcist beskrevet, og
derfor nemme at forholde sig til.

Første del af bogen må betegnes som en
meget grundig indføring i alle staudean¬
vendelsens aspekter, men samtidig også
en absolut nødvendighed for at forstå
anden del af bogen.

Andel del af bogen består af utallige
grupperinger af stauderne.

Stauderne er inddelt efter plantesam¬
fund, levealder, hårdførhed, lysforhold,
jordens fugtighedsforhold, jordens næ¬
ringsindhold og jordens humusindhold.
Dernæst er de inddelt efter ±bedstaude-
karakter, deres udviklingsmåde og vokse¬
måde.

Hver staudeart er beskrevet med høj¬
de, blomsterfarve, blomstringstidspunkt
samt en ganske kort beskrivelse af hele
planten.

Denne del af bogen er næsten umulig at
holde styr på -forsøg ikke! Det har næppe
været forfatternes mening at læseren skul¬
le kunne overskue 376 sider med stauder

grupperet efter så mange forskellige
forhold.

Brug bogen som et opslagsværk i plan¬
lægningssituationer - arbejder man tit
med stauder i sin planlægning, og har man
i forvejen et godt kendskab til stauder, er
den et spændende og utraditionelt red¬
skab. Bogen bør dog ikke anvendes kri¬
tikløst, da det er umuligt at gennemskue,
om forfatternes inddeling af stauderne i
plantesamfund skyldes resultater af dyrk¬
ningsforsøg eller personlige æstetiske
holdninger Benedikte Piil

Om stauder

Benedikte Piil: Om stauder - håndbog i
stauders vækstegenskaber og krav til vok¬
sested. DSR forlag, Landbohøjskolen,
København 1985. Pris kr. 140,00.

Der er igen voksende interesse for at
anvende stauder i haven og i grønne
områder.

Denne interesse afspejler sig også i
litteraturen. Det er kun få år siden, Gre¬
the Vembyes bog Stauder om havens fler¬
årige blomster udkom - og nu er der atter
udkommet en bog om samme emne: Om
stauder af Benedikte Piil.
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Om stauder henvender sig først og
fremmest til personer, der beskæftiger sig
professionelt med stauders dyrkning og
anvendelse. Bogen er en omredigering af
en afsluttende opgave på landskabsarki¬
tektstudiet ved Landbohøjskolen.

Benedikte Piils bog består af tre hoved¬
dele: I første del gives en grundig karakte¬
ristik af 215 udvalgte stauder, samt en
forklaring til hver af de egenskaber, som
er beskrevet. For at gøre registreringerne
af stauderne overskuelige at arbejde med,
er egenskaberne opstillet på skematisk
vis.

Anden del af bogen er et skema, hvor
staudernes vigtigste karakteristika er ind¬
ført, så de let kan sammenlignes.

Bogens tredie del er en nyskabelse - jeg
har i hvert fald ikke mødt denne måde at

gruppere stauder på før: Alle stauderne er
inddelt i grupper efter deres voksemåde
og krav til voksepladsen. Ved at slå op i
listerne kan man finde sammensætninger
af stauder, der ikke kræver megen pleje,
da de passer sammen og passer til vokse¬
stedet.

Den overordnede gruppering har Be¬
nedikte Piil foretaget ud fra en plantes
agressive eller accepterende voksemåde
samt plantens stabilitet.

I de efterfølgende underopdelinger er
de mest betydningsfulde af plantens krav
til vdksepladsen medtaget: Jordtype, lys¬
forhold og foretrukne fugtighed i jorden.
Til sidst er planterne inddelt efter vækst¬
form og højde.

Grupperingerne er udformet på en så¬
dan måde at en staudeudvælgelse til en
given situation kan ske på en relativt
simpel måde. Nedenfor bringes et eksem¬
pel fra bogen for at illustrere anven¬
delsen:

- En skovbund med anemoner, skov¬
mærker og kodriver ønskes beriget med
flere stauder for at forlænge perioden af
blomstring. Anemone og kodriver er ac-
ceptorer, hvorfor de kommende stauder
også må tilhøre denne gruppe. Begge
stabile og ustabile planter kan anvendes i
denne sammenhæng. Jordbunden er dyb
bladmuld, der er konstant let fugtig. Sko¬
ven består af lystræer, hvorfor der er
halvskygge i skovbunden.

I dette tilfælde må man se i to lister for
at finde de passende stauder: 1. Ustabile
acceptorer, bladmuld O - •, let og fugtig
og 2. Stabile acceptorer, bladmuld, O - O,
let fugtig. Herved finder man frem til, at
mulige stauder er: Thalictrum dipterocar-
pum, Hylemecon japonicum, Dodecathe-
on meadia, Fritillaria meleagris, Podo¬
phyllum peltatum, Gentiana asclepiadea
og Thalictrum aquilegifolia.

Til slut kan man så på registreringsbla-
dene checke de enkelte stauders anvende¬

lighed.
Det er et stykke nyskabende arbejde,

der er udført af Benedikte Piil, og det er
derfor naturligt, at blandt andet begreber¬
ne acceptor og aggressor kan lægges til
grund for en diskussion. Benedikte Piil
anfører da også selv i en efterskrift: -

arbejdet med begreberne acceptor/aggre-
sor har ført til, at jeg har indset, at disse
begreber er for snævre, idet kun få
stauder er tydeligvis aggressive henholds¬
vis accepterende. Det ville derfor have
været bedre, om begreberne udbredelses-
kraft og hævdelseskraft havde været an¬
vendt, fordi en graduering af plantens
voksemåde herved lettere lader sig gøre.

Men til trods for dette PS er Om stauder
en bog med et værdifuldt forslag til at
planlægge brugen af stauder på en ny
måde. Det er en virkelig god håndbog,
specielt for den der planlægger med
stauder i offentlige grønne områder og i
friarealer ved boligbebyggelser. Også på
studierne ved havebrugshøjskolerne og
på Landbohøjskolen må den kunne finde
god anvendelse.

Lisbeth Edinger Plum.

Lokalplaner

For nogle år siden gik debatten livligt om
»det grønne«s placering i lokalplanerne.
Hvor grundigt skulle beplantningen be¬
handles, skulle der alene angives nogle
retningslinier til beplantningen, skulle
udførelsen af den angivne beplantning
betinge områdets ibrugtagning, skulle
kommunen kunne overlade tilfældige
bygherrer at udføre beplantningen osv.,
osv.???
Der var mange spørgsmål fremme i de¬
batten, og da debatten stilnede af, kunne
man jo forledes til at tro, at problemerne
var løst, og kommunerne - brugerne -
teknikerne havde fundet den geniale og
tilfredsstillende løsning. Men nej, som så
ofte forlades et debatemne uløst, fordi
nye og spændende emner komme op i ti¬
den: marginaljordenes behandling, reno¬
vering af tressernes boligområder m.m.,
påtrængende og interessante ting, som
man både kan filosofere over og visse
steder gøre noget ved.

Hvorfor så rippe op i lokalplanerne
igen?

Fordi de bliver produceret i store
mængder, fordi de bestemmer fremtiden
for mange lokalsamfund, fordi mange
småkommuner udfærdiger beplantnings-
forslag uden faglig assistance - ja, det kan
gøres så amatøragtigt, at det ligner en

nedvurdering af »det grønne«s betyd¬
ning. Hvis vi ikke som fagfolk skal forsø¬
ge at standse denne tendens, er der vel
næppe andre, der gør det.

Af alle de kommuner, der ikke har
ansat en »grøn« personer, er der kun
ganske få, der benytter sig løbende af
»grøn-« konsulentbistand. Selvfølgelig
vil behovet for hjælp på dette område
blive indset engang, men det er en uhyg¬
gelig træg proces. Det går simpelthen for
langsomt, for i mellemtiden vil lokalpla¬
ner som nedennævnte eksempel blive ud¬
færdiget. Lokalplaner, der behandler om¬
råder af stor landskabelig værdi:

BEBYGGEDE AREALER

.1. Beplantning af lokalplanområdet skal ske
i princippet som angivet på kortbilag 4, og
med en beplantning som følgende:

Mod engområdet plantes nogle 1 m. høje
prydbuske, Potentilla (gul) og Veigela
("rød) samt 2 stk. Fagus Sylvatica (blod¬
bøge) for at bryde den lange bygnings-
flade (kortbilag)•

gft dkt øvrige ubebyggede areal kan føl¬
gende beplantning anvendes under hensyn¬
tagen til områdets fugtige jordbunds¬
forhold;

Malus John Downie (Paradisæble), Vulgaris
(Syren), Symphoricarpus (Snebær), Kolk-
vitsa (Dronningebusk) og Van Hutti (busk).

9.2. Der skal udarbejdes en samlet plan for
belægninger, belysning og beplantning for
lokalplanområdet, sim skal godkendes af

byråd

9.1. I lokalplanområdet er der etableret fast
hegn mod naboskel og vejskel. Dette kan
erstattes af levende hegn.

Uddrag af lokalplan

Vi kan trække overbærende på skulde¬
ren, smile let bedrevidende, men det
ændrer ikke på fakta: Engen beplantes
med paradisæbler, blodbøg og sirbuske af
blandet herkomst, og med et deraf føl¬
gende voldsomt vedligeholdelseskrav,
som resulterer i irritation fra lodsejerne,
der påduttes denne vedligeholdelse, eller
fra kommunens politikere, der skal bevil¬
ge pengene. En irritation som går ud over
de grønne områder i almindelighed.

Det er paradoksalt, at netop disse min¬
dre kommuner, der endnu har gode na¬
turområder (uberørt af bebyggelse), på
prirriitiveste vis kan bearbejde dem.
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Vi var vist meget ivrige dengang i 70'er-
ne, for det med lokalplanerne kunne give
en masse stillinger og arbejde til land¬
skabsarkitekter. Det blev jo ikke til det
helt store, og så vendte vi sagen ryggen.
Hvad med et mere forbrugervenligt frem¬
stød, ikke noget med faste timer og be¬
søg, »det grønne« har kun en parantetisk
plads hos både politikere og teknikere i de
fleste småkommuner. Indgangsporten
kan være et mindre antal timer årligt, når
behovet er begribeligt på stedet.

Men hvordan og af hvem???

Gunver Vestergaard

Frank Pettersson 15.1.37-14.4.86

Landskabsarkitekt og fåreavler Frank
Pettersson er død den 14. april 1986. Han
var født den 15.1.1937 og blev havebrugs¬
kandidat fra Anlægslinien (linien for Ha¬
ve og Landskab) i 1964. Frank Pettersson
blev efter uddannelsen på Landbohøjsko¬
len ansat på professor Georg Boye's teg¬
nestue, der dengang lå i Nærum. I 1964
flyttede Frank og hans kone Hanne Gre¬
the, til Kellerishus i Kvistgård, og nogle år
senere fulgte tegnestuen efter. Frank blev
medejer af tegnestuen i 1967, og i 1970
overtog han tegnestuen helt.

Tegnestuens arbejdsområde var fra
Boyes tid offentligt byggeri; statshospita¬
lerne, åndssvageforsorgen, Rigshospita¬
let, Danmarks Radio (dvs. TV-byen) og
militære anlæg, og Frank fortsatte med
disse opgaver og tilføjede nye - skoler
bl.a. Med adresse i Kvistgård var det
naturligt, at også lokale opgaver i Hel¬
singør og Hillerød blev løst på tegnestuen,
også her var det sygehusene, som var de
store opgaver. Færøerne skulle også have
et statshospital, og det blev indledningen
til et mangeårigt engagement på Færøer¬
ne med sygehuset i Klaksvig som det
sidste store byggeri. At skulle være land¬
skabsarkitekt på disse atlanterhavsøer
med de fra Danmark så anderledes ter¬

ræn- og vækstforhold, var en udfordring.
Frank fik ved grundige studier fundet
planter, der kunne gro under de fremme¬
dartede forhold.

Frank engagerede sig tidligt i organisa¬
torisk arbejde og var aktiv i Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter bl.a. i for¬
bindelse med samarbejdsaftalen med
Dansk Hortonomforening og medstifter
af PLR, praktiserende landskabsarkitek¬
ters råd.

Som landskabsarkitekt med opgaver
over hele landet tilbringes mange timer i
bilen på landevejen, og her fik Frank øje
for vejtræernes betydning, og de blev
fotograferet. Det blev fulgt op i årene, der
fulgte, og et værdifuldt dokumentations¬
materiale, der skildrer vejmyndigheder¬
nes manglende respekt for det levende
træ, var resultatet. Det blev til talrige
foredrag ledsaget af perfekte lysbilleder
og ikke bare om vejtræer, men om miljø¬
problemer i det hele taget.

Fredning og landskabspleje blev et vig¬
tigt aspekt af fagområdet for Frank, og
her kom fårene ind i billedet. Det begynd¬
te i det små med et enkelt får i Kellerishus'
store have til sønnen Anders. Med er¬

hvervelse af den smukt beliggende Sølyst¬
gård ved Esrum sø i 1971 blev der mulig¬
hed for at kaste sig over fåreavl i stor stil.

Her var plads til det hele, tegnestuen,
fårene og familien, der voksede: to piger,
Rikke og Mette fulgte efter Anders. In¬
teressen for fårehold blev styrket ved
mange besøg på Færøerne, og Frank be¬
gyndte at krydse forskellige racer for at
finde frem til et får med en uld, der kunne
bruges til vævning og hjemmestrik med
farvevariation fra hvidt over gråbrunt til
de helt sorte, men et får, som samtidig var
lavbenet og velegnet som landskabsple¬
jer. Sånefåret blev kendt.

Også bymiljø har Frank arbejdet med. I
samarbejde med Stads- og Havneingeniø¬
rens kontor i Helsingør udarbejdede
Frank i 1975 publikationen: Bevarende

sanering i Helsingør - Tanker om Træer.
Her fik Frank lejlighed til at sætte sine
tanker og idéer på tryk i et meget gennem¬
arbejdet og velillustreret hefte, der bely¬
ste træernes betydning i bybilledet, den
hurtige nedgang i antallet af træer og de
tekniske problemer og mulige løsninger.
Heftet er med sin fine layout og pædagogi¬
ske kombination af billeder og tekst ka¬
rakteristisk for Franks perfektionisme og
høje ambitionsniveau.

Foredragsvirksomheden blev udvidet
med kursusvirksomhed inden for mange
emner og for et bredt spekter af tilhørere
lige fra langtidsfanger i Horserød, tekni¬
kere og interessegrupper til fåreholdere.
På Sølyst voksede en familievirksomhed
op omkring forarbejdning og anvendelse
af ulden, Frank tegnede en moderne rok
og fik den sat i produktion, og fra demon¬
strations- og salgsvirksomhed er Sølyst
blevet udviklet til et kursuscenter. Når
Frank demonstrerede fåreklipning eller
drev fårene sammen med sin hund, var
han i sit es, og perioden hvor lemningen
foregik, var årets højdepunkt. De sidste
par år demonstrerede han sit »dressur¬
nummer« med hund og får på dyrskuet i
Roskilde.

Hans sidste udadrettede arbejde var

publikationen »Ture i det nordsjælland¬
ske fra Gilleleje feriecenter«, en turfører
udgivet af Dansk Folkeferie i samarbejde
med Friluftsrådet. Det blev en kærlig¬
hedserklæring til det nordsjællandske
landskab, som han gennem årene havde
lært at kende som sin egen lomme, og som
publikation er den smuk, instruktiv og
appetitvækkende. Frank gav mig et ek¬
semplar juleaften, men kunne trods sin
glæde over, at den var kommet op at stå,
ikke skjule, at det ærgrede ham grænse¬
løst, at der var mange trykfejl, og at
beskæringen af de første sider havde øde¬
lagt hans billeder.

Sådan var Frank. Det skulle være

Perfekt. Jette Abel
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Summary
Man - Town - Landscape, p. 73
By Lone Rahbek Christensen
What is beautiful and what is ugly nature,
what nature deserves preservation and
what can it be used for are questions with
many answers. As a planner, it is impor¬
tant to understand that there are several

pairs of »cultural glasses«, through which
daily life and the world are seen and
evaluated. These different life forms, as

they are called by ethnologists, each have
deep cultural origins. The different ways
of using the town and landscape must,
therefore, be taken seriously by the
planner.

Daily life, in this century, can be roughly
divided into three contrasting types of life
forms: one where one works to be able to

develop oneself after work, one where
one relaxes once in a while to be able to

develop oneself through ones work and
finally, one where there is no distinction
between work and leisure but where one

can talk about the challenge of a days
work.

The last type is the independent life
form which is mainly found in agriculture,
fishery, trades, transport, small fabrica¬
tion industries, in the service industry and
in the shopping trades. The daily develop¬
ment often takes place in a close network.
The boundary between work and private
life is weak. The first mentioned life form,
where one develops oneself after work is
the wage-earner life form. The third life
form, where one develops oneself
through ones work, is the career bound
life form. One's movements take place in
specific environments. Leisure time is
spent relaxing, preferably in quiet, dis¬
creet surroundings, which are character¬
ized by a certain degree of respectability.

The life forms which are mentioned
here have different norms and life values.

They live in a constant conflict with each
other because each of the life forms con¬

stantly fights to preserve its existence
against the others. Practitioners of the
career life form have probably the best
conditions because they share their views
with many others who have influential
decision making positions in society. It is
important that decision makers - who
often include the planners - understand
that one cannot force new types of life
forms or aesthetics upon population
groups who live another life form. If one
does this - unaware of what one is doing -

unexpected, difficult situations will often
arise when these life forms try to fight for
their customary way of living.

The Landscape Surrounding A Hospital,
p. 78
By Agnete Muusfeldt and Inger Ravn
The farm »Dybendal« with an ad jacent 40
hect. of land was purchased by Frederiks¬
borg County Council as the site for the
new hospital - a beautiful area close to the
river Græse, stretching from a wet mea-
dowland to a gentle hill top, 22 m. in
height.

Plans drawn up for the area by Frede¬
rikssund Municiple Council dealt not only
with the hospital and its surroundings, but
also with the landscape of the river valley,
145 hect. in all. One third of this area was

to be used for hospital purposes and the
remainder for a town park and similar
recreative lay-outs. As the site prepara¬
tions were to start immediately after en¬
dorsement of the local plan, the chance
arose to plant the forest straight away so
that it would be a feature in the landscape,
when the hospital was opened. The forest
was placed on top of the hill to emphasize
its height, with branches down thé slopes
where the forest edges should, where
possible, run at right angles to the terrain
contours, and never as a brake at the foot
of the open plain. The forest is planned as
a forest park with a rich ground vegetation
including flowers and berries. The area
planted covers 5 hect. and 35,000 plants
are used for the purpose. The overall
impression is intended to be a wood with
grass paths. Oak is chosen as the characte¬
ristic three which represents between 30-
60% of the total. Norway spruce is plan¬
ted as a temporary tree with 20-40% and
the winter green effect has, as expected,
helped to emphasize the forest and provi¬
de shelter for game.

The Deposition of Waste Products from
Coal-fired Power Stations, p. 82
By Annelise Bramsnæs
The background for the project is the
government decision that sulphur emis¬
sions from power stations must be redu¬
ced by a half before 1995. This will result
in 500,000 tons of de-sulphuring products
pr. year which, together with flyash, will
have to be deposited in the landscape.
The introduction of a depot for waste
products in the landscape touches more
relationships that straightforward spatial-
architectural design.

The plotting of concrete localities was
not attempted so the evaluation of the
vulnerability of coastal landscapes was
executed by a general analysis of coastal,
landscape types. This was chosen because
land interests, resource exploitation and
the danger of pollution are often closely

related to the original formation and
structure of the landscape. Examples of
form are illustrated by examples, vignet¬
tes and descriptions of which means can
be used to achieve a particular expression,
in the following themes: Which identity
should the depot have in relationship to
the landscape? Should it dominate the
landscape, be subordinate or be integrated
by other means? Which scale should cha¬
racterize the depot? Should a large scale
be retained, or should the depot be bro¬
ken down and integrated into a smaller
scale?

Which form language can best express
these choices? A contrasting, precise, in¬
tensively-maintained depot or a gentle,
nature-like, wild depot or something in
between? How should the surface be treat¬

ed? Should planting texture and colour be
used directly to underline a form? A
function? Or should the form be left bare
with grass?
Open Space Administration in Times of
Economic Crisis, p. 87
By Jon Pape
The worst thing that can take place in an
economic crisis is that the crisis itself
dominates the scene. Short-sighted cuts
and rationalisation must be replaced by a
more far-sighted definition of objectives
and the work resources required if open
space administration is to avoid a slow
death by strangulation. A crisis program¬
me which takes account of economic re¬

strictions, cultural values and quality de¬
mands, will, on the other hand, give a
much needed dynamic development and a
perspective for the future. The most im¬
portant goals could, for example, be for¬
mulated as follows: To make open space
areas adventurous and fill them with more

uses: To introduce more elements with
authentic character into open space areas,
e.g. experiences of nature: To activate
people to use open space areas to a greater
degree by, for example, publicity of the
possibilities: To improve the working en¬
vironment from both a a psychological
and health point of view: To find mainte¬
nance methods which are generally more
gentle on our environment and which
improve conditions for both plants and
animals.

It is clear that several of these program¬
me points demand a more intensive effort
but a number of improvements can be
achieved by creating open space area ty¬
pes with a more limited maintenance re¬
quirement.

A differentiation of maintenance levels
is the key to a crisis programme which can
work within limited economic resources.

Jeremy Dean
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professionelle!
i - en uundværlig rådgiver for den grønne

sektor, når effektive totalløsninger skal opnås.

Uddannelse og specialviden hos vore medarbejdere samt en kontinuerlig produktudvik¬
ling kommer Dem i "den grønne sektor" tilgode gennem vor omfattende udadvendte
aktiviteter med informationsmøder kurser, studieture m.rri. - både som rådgiver, forhand¬
ler og som bruger af vort omfattende produktsortiment.
De vil altid have en a jourført viden om nye produkter, metoder og lovgivning m.m.
Agro-kemi uddanner, råder og vejleder, så De opnår en effektiv totalløsning, når det gæl¬
der pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, planteskoler, vej- og industrianlæg
m. fl.
En kontakt til institutionsafdelingen er både gode råd og tips - men også meget mere -

prøv selv.

Agro-kemi a/s
-der står viden bag navnet

Gammelager 1.2605 Brøndby, telf. (02)4521 11
Østersøgade 13.5000 Odense, telf. (09) 1163 98

Geestruplund 2.6534 Agerskov, telf. (04) 83 37 57
Jens Juuls Vej 26.8260 Viby J. telf. (06)281511

Limfjordsvej 27.9400 Nørresundby, telf. (08)17 3566
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Forretningsforer John Moorhouse

* Ost for Storebælt: Provensvej 20. 2610 Rodovre. tlf. 01 - 41 02 28
Forstkandidat Henrik Ravn

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container-klump- barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.
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Omtale af kursus: »Grønne områder¬
drift og vedligeholdelse«
Byggecentrum har her i foråret afholdt et
kursus med titlen: »Grønne områder -

drift og vedligeholdelse«. Emnet er nyt i
Byggecentrums række af kursustilbud.

Kurset blev bygget op omkring Herlev
kommunes Gartnerplan (drift- og vedli¬
geholdelseplan). Planen er blevet til i et
samarbejde mellem Landskabskonsulent
Poul Pedersen og Herlev kommune med
Mogens Ellekvist som Stadsgartner.

Det var ovennævnte, der fungerede
som foredragsholdere. Dagen forløb med
indlæg fra de to. Poul Pedersen, der for¬
talte om det generelle, mens Mogens El¬
iekvist tog sig af det konkrete med Herlev
kommune som eksempel.

Der var 19 deltagere, hvoraf de fleste
kom fra mindre kommuner.

Plejeplanlægning har været på pro¬
grammet ved mange kurser de seneste år,
men nu er der basis for at komme videre i
diskussionerne om plejeplanlægning.
Poul Pedersens forslag til plejeplanlæg¬
ningsmetode har fået en meget spænden¬
de form i Herlevs Gartnerplan.

Gartnerplanen er præget af en fornuftig
og kritisk holdning til sit eget formål. Som
led i samlet holdning til forvaltning af
grønne områder er hovedvægten lagt på
information og ikke instruktion - af såvel
politikere og kommunale kolleger som
brugere og gartnerafdelingens medarbej¬
dere.

Med et så klart og konkret eksempel
som Herlevs Gartnerplan blev det et kur¬
sus, der gav overblik over en metode - i et
arbejdsområde, hvor det gartnertekniske
sjældent er årsagen til plejeplanen. Som
regel sker det af økonomiske grunde.

Prisen for kurset fra 1420,- kr. Dette er

mange åbenbart villige til at betale. For
næsten samme pris kunne afholdes et
kursus bestående af 5 enkeltdage på Tune
eller på Vilvorde. Et kursus på 5 enkeltda¬
ge kunne desuden ændre på kursusdelta¬
gernes passive rolle. Man kunne måske
følge op derhjemme mellem kursusdage¬
ne, og inddrage det i kurset.

Den form kurset havde, kunne endog
være tilrettelagt og styret af landbohøj¬
skolen - med fripladser til interesserede
Studerende. Torben Dam.

Møde mellem Jærnbjerggård, Vilvorde
og Landbohøjskolen.
Den 7. april var der på Havebrugshøjsko¬
len Vilvorde et møde mellem lærere og
elever fra de tre uddannelser hhv. til

EFG-anlægsgartner, Anlægstekniker og
landskabsarkitekt.

Fra flere sider var der efterhånden ud¬

trykt behov for og ønske om at udvide
kendskabet til uddannelserne inden for
vores fagområde.

Mødet havde en uformel karakter, hvor
formålet primært var at lære hinanden lidt
bedre at kende. Bl.a. blev der givet en
ganske kort information om de tre uddan¬
nelser, så de værste misforståelser kunne
ryddes af vejen.

Men allerede efter denne korte efter¬

middag kom der forslag til nye samtale¬
emner. Behovet for en kontakt inden for

fagområdet blev på denne måde under¬
streget. Derfor besluttedes det, at vi skul¬
le mødes på alle 3 uddannelsessteder i
løbet af 1986. Næste gang bliver på Jærn¬
bjerggård i Slagelse, fredag d. 23. maj.

Torben Dam

September 1986 i Nurnberg, Forbundsrepublik Tysklanc
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Handicappedes adgang til
rekreative områder

BMH har nu udgivet en publikation om
bevægelseshæmmedes krav til indretning
af rekreative områder. Publikationen in¬
deholder samtidig en beskrivelse af 27
konkrete områder, hvor der er gjort noget
for bevægelseshæmmede, eller hvor der
burde gøres noget.

Arbejdsministeriet og Vanførefonden
har ydet støtte til denne nye publikation,
som er en opfølgning af den af Dansk
Ingeniørforening i 1983 udgivne anvisning
for planlægning og indretning af udendørs
områder med henblik på handicappedes
færden (Normstyrelsens publikation NP
160 R). Siden denne anvisning, som var
og er den første i sin art her i landet - blev
udgivet, har en række kommuner, plan¬
læggere og organisationer vedtaget, at
Ingeniørforeningens anvisninger skal føl¬
ges ved nyanlæg og ombygning i kommu¬
nerne m.v. I BMH's nye publikation gør
man i forord opmærksom på, at gennem¬
gangen også omfatter almindelige anlæg,
hvor der i og for sig ikke er foretaget
særligt omfattende foranstaltninger for
handicappede eller slet ingen. Der er også

medtaget eksempler, hvor det udførte
ikke kan siges at være helt tilfredsstillen¬
de. Herved har man fået mulighed for at
omtale forskellige af de mest almindelige
mangler, som udelukker eller vanskelig¬
gør handicappedes deltagelse i friluftsliv.

En række af de udførte og foreslåede
foranstaltninger er gennemført eller kan
gennemføres af unge arbejdsledige gen¬
nem kommunale jobordninger. Selv om
tilvejebringelse af tilgængelighed og eg¬
nethed for handicappede ikke bør afhæn¬
ge af, om særlig stor ledighed findes, vil,
såfremt og så længe, der findes et beskæf-
tigelsesproblem, en del af de beskrevne
arbejder være særligt egnede til beskæfti¬
gelsesprojekter. Ledige vil sikkert finde,
at der her er tale om områder, hvor de vil
kunne udføre noget meningsfyldt og kon¬
struktivt, og kommunen øger samtidig
den faktiske ligestilling af handicappede.

Publikationens indhold
Efter omtale af de mere generelle indret-
ninskrav foretages en gennemgang af en
række typiske udflugtsmål. Fremstillin¬
gen er opdelt i skov/parker - strandarea¬
ler - bade- og udkigsbroer (søarealer) og
andre udflugtsmål.

De konkrete områder der er nævnt er

følgende: Skove/parker Jægersborg
Hegn, Skodsborg - Jægersborg dyrehave
(Eremitagen) - Kongelunden, Amager -

Borremosen, Falster - Sorø Akademiha¬
ve - Kongskilde friluftsgård - Valby park¬
område for synshæmmede - Strandarealer
Køge Bugt Strandpark - Marielyst Bøtø
Strandvej - Sydstrand Espergærde - Sto¬
rebælt Bad, Nyborg-Egmont Højskolen,
Odder - Hølken Strand, Odder - Peder¬
sker, Bornholm - Ikast Strand, Hunde¬
sted - Ved Kyndeløse, Bramsnæs - Rud¬
bjerg kommune. Bade-Iudkigsbroer (sø¬
arealer) - Furesøbad - Vaserne - Sunds
Sø.

Publikationen indeholder desuden en

redegørelse for de muligheder, der findes
for at opnå støtte til beskæftigelsesarbej¬
der af den art, som publikationen lægger
op til. Denne del er udarbejdet af arbejds¬
ministeriet.

Eksemplarer vil kunne fås ved henven¬
delse til BMH, Hans Knudsens Plads IA,
2100 København 0, Tlf. (01) 18 26 66.

le for le¬
verancer
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Som danske og norske landskabsarkitek¬
ters bidrag til 1FLA seminaret »New Life
to the Cities« havde redaktionen planlagt et
engelsksproget temanummer af »Land¬
skab« om gennemførte saneringer i Oslo,
Helsingør og Københavns centrale bydele.

Da seminaret på grund af for få tilmel¬
dinger har måttet aflyses er temaet i dette
nummer af Landskabet bibeholdt, mens

omfanget af de engelske billedtekser og
summariet på sidste side svarer til Land¬
skabs normalnumre.

IFLA-seminaret »New Life to the Cities«
Ved tilmeldingsfristens udløb d. 1. juni
1986 er der til IFLA-seminaret »New Life
to the Cities« modtaget så få tilmeldinger
og idéskitseforslag, at Foreningen af Dan¬
ske Landskabsarkitekter i samråd med
den nordiske planlægningsgruppe, har be¬
sluttet at aflyse såvel seminar som idéskit-
sebedømmelsen.

Den norske, danske og svenske land¬
skabsarkitektforening, der står som ar¬
rangører af seminaret, beklager at have
måttet tage denne beslutning, og håber
ikke at I allerede har anvendt megen
forberedelsestid på jeres indlæg.

Karen Permin

IFLA-seminar »New Life to the Cities«

By 1 June 1986, which was the final regi¬
stration date for the IFLA-seminar »New

Life to the Cities«, so few applications and
so few proposals for the idea sketch evalu¬
ation had been received that the Associa¬
tion of Danish Landscape Architects has
decided in concent with the Nordic Plann¬

ing Group to cancel both the seminar and
the idea sketch evaluation.

The Associations of Norwegian, Danish
and Swedish Landscape Architects, who
have been responsible for organizing the
seminar, very much regret having had to
make this decision, and will ensure that
the registration fees received will be re¬
turned as soon as possible from the secre¬
tariat.

In the light of the above cancellation
the few projects received will not be judg¬
ed by a jury, but it is hoped that they will
be discussed in the Danish journals
»Landskab - Review for Garden and

Landscape Planning« during the course of
the autumn. Karen Permin
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Krumll Irrmiil"
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Seminar: Naturopfattelsen og
landskabets æstetik

Onsdag den 12. nov., Aarhus Universitet,
hovedbygningen.

Thomas Bredsdorff, Litteratur, KU:
Digternes natur. Jens Jørgen Holmen,
Filosofisk, ÅU: Landskabsfremstillin-
gens intention og landskabets ontologi.
Wolfgang Framke, Geografisk, ÅU:
Landskabsopfattelse, landskabspræfe-
rencer og landskabsplanlægning i Dan¬
mark. Rolf Wedewer, Leverkusen
Schlossmuseum: Forelæsning over land-
skabskunst.

Om aftenen evt. filmforevisning og dis¬
kussion.

Torsdag den 13. nov. formiddag, Aar¬
hus Univ. hovedbygningen.

Erik Fischer, Statens Museum for
Kunst, kobberstiksamlingen. Jan Garff,
Statens Museum for Kunst, Koberstik-
samlingen: Nederlændernes landskaber.
Niels Guttormsen, Kunstakademiet for
de skønne kunster, Kbh: Horisontale
forhold.

Åbning af udstillingen: Natur under
kultur. Fire epoker i det danske landskab
set gennem billeder.

Margrethe Petersen, Statens Museum
for Kunst: »Hortus musealis«, en retro¬
spektiv visit i den franske landskabshave.
Hakon Lund, Kunstakademiets bibl.
Kbh: Haven som didaktisk og politisk
monument. Sten Estvad Petersen, Kunst¬
akademiets arkitektskole, Kbh: Begrebet
»Follies« som moment i den arkitektoni¬
ske landskabsudformning fra ældre til
postmoderne tid.

Fredag den 14. nov., Arkitektskolen,
Århus

Lulu Salto Stephensen: Danmark dej¬
ligst. H. H. Holden Jensen, Fredningssty¬
relsen: Landskabsbilledet og frednings¬
planlægning. Svend Bichel, Danmarks
Naturfredningsforening. Claus Helweg
Ovesen, Fredningsstyrelsen: Forelæsning
om Lundbyes landskabsbilleder. Niels
Ole Lund, Arkitektskolen, Århus: Den
aktuelle arkitekturdebats indflydelse på
landskabsopfattelsen. Sven Ingvar An¬
derson, Kunstakademiets arkitektskole,
Kbh: Forelæsning om landskabsæstetik
og landskabsplanlægning. Kenneth Ol-
vig, Idrætsforsk: Naturopfattelse, Land¬
skabsæstetik og Landskabsplanlægning.

Efteruddannelseskursus om det åbne
land

I slutningen af oktober afholdes et efter¬
uddannelseskursus på Tune Landboskole
om udvikling og planlægning i det åbne
land, i de kommende år. I kurset gennem¬
gås forudsætningerne for de store land-

skabsforandringer, specielt marginaljord-
sudviklingen, og mulighederne for at ud¬
nytte det i forvaltningen af natur og miljø.
De forskellige former for produktiv res¬
sourceudnyttelse, landbrug, råstofindvin¬
ding, vandindvinding, osv. sættes i rela¬
tion til mål for naturgenopretning og fri¬
luftsliv, og til fredningsplanlægningen.

Målet er, dels at give overblik over de
eksisterende muligheder for landskabs¬
forvaltning og de faglige problemer det
rejser, dels for at diskutere de fremtidige
opgaver og arbejdsområder for planlæg¬
gere i det åbne land.

Kurset henvender sig til landskabsarki¬
tekter, stads- og kommunegartnere, by¬
planlæggere og andre med arbejdsopga¬
ver i det åbne land. Kurset tilrettelægges
af Landskabsarkitekt Annelise Brams¬
næs, Landskabslaboratoriet på Arkitekt¬
skolens Inst, for By- og landskabsplanlæg¬
ning, i samarbejde med Arkitekt Gert
Johansen, Fredningsstyrelsens 8. kontor.

Nærmere program for kurset kommer i
næste nr. af Landskab.

Tilmeldingsfrist 10. okt. 1986 til Tune
Landboskole.

Kursus Ha-21 Landskabsforvaltning.
27-311101986.

Træplejekonference
Den 26. og 27. august 1986 arrangeres en
stor træplejekonference, hvor Dr. Alex
Shigo, U.S.A. redegør for den sidste nye
viden indenfor træpleje.

Dr. Alex Shigo har igennem 20 år været
leder af et forskningsprojekt om skov- og
bytræer ved den forstlige forsøgsstation i
New Hampshire, U.S.A. Dr. L. Shigo's
forskningsresultater har ændret mange
opfattelser af, hvad et træ egentlig er, og
hvorledes træer skal plejes.

Træplejekonferencen behandler ligele¬
des emnet elmesyge, hvor bl.a. Dr. Collin
Fairhurst fra Salford Universitetet i Eng¬
land vil gøre rede for bekæmpelsesstrate¬
gier til bekæmpelse af elmesyge. Her ud
over bliver der indlæg fra en række fag¬
folk fra Sverige og Danmark.

Konferencen afholdes på kursusejen¬
dommen Vilvorde ved København.

Nærmere oplysninger: LDA.

Kursus: Trepleie
Det har nå endelig lykkes å få professor
Alex L. Shigo, USA, til Norge. Han er en
av verdens fremste autoriteter på økolo¬
gisk trepleie. Med seg har han Dipl.
Georg. Arndt Werner, GUP, V.-Tysk¬
land og Klaus Vollbrecht, SLU, Sverige.

Kurset avholdes mandag 25. august
1986 kl. 08.45-17.00. YHerligere informas-
jon: NAML, tlf. (02) 67 35 94.
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36. Byplanmøde - okt. 86
»Kultur, fritid og planlægning« er temaet
for det 36. danske byplanmøde. Det af¬
holdes den 2.-3. oktober 1986 i Århus.

Som indledere deltager forfatter og
museumsinspektør Peter Seeberg, lands¬
dommer H. H. Brydensholdt, kulturso¬
ciolog Birte Bech Jørgensen og fhv. rek¬
tor Tobias Faber. Et panel af kommunal-
og folketingspolitikere vil drøfte kravene
til planlægningen.

Temaer for delmøderne er bl.a. Idræt¬
tens omstilling, kunst i byen, kultur i
lokalsamfundet m.v. I alt 13 delmøder
med oplæg og diskussion.

Udflugterne går bl.a. til Grønne områ¬
der i Århus, Byfornyelse i Randers,
Landskabsplanlægning i Horsens, Mols-
området, Fritidsområder ved vandet.

Tilmeldingsfristen er fredag den 29.
august.

Nærmere oplysninger fås i sekretariatet
tlf. 01 -13 72 81.

Ud at cykle i Sydjylland
Høst & Søns Forlag har udsendt bog nr. 6
i »Ud at cykle-serien« - feriecyklisternes
vejviser. Det drejer sig om »Ud at cykle i
Sydjylland«, som omfatter noget af Vest-

og Østjylland, hele Syd- og Sønderjylland
samt lidt af Sydslesvig. Man kan opleve
vesterhavsklitter, vadehav, flade hede¬
områder og det voldsomt kuperede ter¬
ræn i østkystens bakkelandskaber. Ende¬
lig er der et par grænseoverskridende
rundture - over Sild og rundt om Flens¬
borg fjord.

Bogen er en guide til trafiksikre og
naturskønne cykelveje, stier og småveje.

Hver tur er forsynet med et specialteg¬
net kort, og der fortælles om seværdighe¬
der på ruten - både naturmæssigt og de
kulturelle. Desuden indeholder bogen
praktiske tips om cykelferie.

P. Dahl: Ud at cykle i Sydjylland. Høst
& Søn. 1986. 30 sider hft. kr. 98,-.

BRF-bog om Københavns havns
fremtid

Midt i debatten om placeringen af et
kongres- og hotelcenter ved havnefron¬
ten udgiver BRF/Byggeriets Realkredit¬
fond bog om havnekonkurrencen.

Den nordiske konkurrence om Køben¬
havns havn er den største arkitektkonkur¬
rence, der har været afholdt i Danmark.
Den blev udskrevet af BRF/Byggeriets
Realkreditfond med bistand af Køben¬
havns kommune.

Gennem konkurrencen har man fået
overblik over det store havneområdes

mange fremtidige muligheder samt over¬
bevisende og smukke forslag til anvendel¬
se og udformning af de enkelte havne¬
afsnit.

BRF har med bogen villet bevare kon¬
kurrencens idérigdom og stille den til
rådighed for en bredere kreds.

Bogen er redigeret af arkitekt MAA
Bent Røgind. Den gengiver 26 forslag -

såvel præmierede som ikke præmierede,
hvoraf flere i farver. Bogen indeholder
desuden artikler om »Havnen og planlæg¬
ningen« og »Havnefronter i andre lande«
af henholdsvis arkitekt MAA Edmund
Hansen og professor Tobias Faber.

Konkurrencens samfundsmæssige be¬
tydning fremgår bl.a. af, at juryens hen¬
stilling til det fremtidige planlægningsar¬
bejde direkte har kunnet indgå i oplægget
til den kommende kommuneplan for Kø¬
benhavn.

Det er BRF's håb, at de myndigheder,
der har med havnens planlægning at gøre,
kan hente inspiration i de nye synspunk¬
ter, den nye viden og fantasi, som mange
af forslagene indeholder og i de løsninger
af tilsvarende opgaver, som andre storby¬
er har præsteret.

LAPPSET - til ude-miliøet
Bænke - borde - broer -

pergolaer - parkbelysning
blomsterkasser m.m.

Udstyr til jogging/motion

legepladsudstyr:
Modulsystemer
Fantasia
Mobile - vippedyr

LAPPSET,

Rekvirer
katalog.
Fantasia
er TUV
godkendt.

Roskildevej 328, 2630 Tåstrup Tel. 02-998468
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

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

Konkurrence om bymidten i Lyngby
Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse
har i samarbejde med DAL udskrevet en
offentlig idékonkurrence om en trafik¬
plan for Lyngby bymidte med henblik på
at tilvejebringe et attraktivt og velfunge¬
rende bymiljø.

I konkurrenceprogrammet er der lagt
vægt på at få tilvejebragt en langsigtet,
overordnet trafikplan, der kan medvirke
til at afklare forholdene omkring den
samlede trafikafvikling, herunder parke¬
ring og de bløde trafikanters vilkår.

Den samlede præmiesum er på 450.000
kr., hvoraf 1. præmien vil være på mindst
175.000 kr.

Frist for forespørgsler 26.8.86. Indleve¬
ringforforslag den 21. oktober 1986.

Byggeri på rådhustorvet i Horsens
Horsens kommune har i samarbejde med
DAL udskrevet en offentlig konkurrence
om udformning og anvendelse af en ny
Pbygning på rådhustorvet i Horsens.

Den samlede præmiesum er på 150.000
kr. Indleveringsfrist for forslag den 26.
august 1986.

Konkurrencens resultat forventes at fo¬

religge inden udgangen af september
1986.

Konkurrence om bebyggelsesplan
i Holstebro

De tre byggefirmaer - Holm Huse, BO-
huse og murermester Carsten Traulbjerg,
alle Holstebro - har i samarbejde med
Danske Arkitekters Landsforbund ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om
en bebyggelsesplan for et areal ved Døes-
vej i Holstebro.

De nye områder, der i de senere år er
vokset frem i en række større danske

provinsbyer, placeres ofte som en ring om
det eksisterende byområde. De befinder
sig derved i periferien af de egentlige
byfunktioner.

Konkurrencen har til formål at frem¬

kalde forslag til en bebyggelsesplan, der
kan sikre et oplevelsesrigt og afvekslende
boligmiljø.

Den samlede præmiesum er på 300.000
kr., hvoraf der uddeles en 1. præmie på
mindst 100.000 kr.

Indleveringsfrist den 15. september 1986
Bekendtgørelse nr. 247 af 16. maj 1986
om supplerende regler i medfør af lov
om kommuneplanlægning.
Bekendtgørelsen samler bestemmelser,
der hidtil har været fastsat i en række

bekendtgørelser. Bestemmelserne er ikke
ændret. Samtidig ophæves samtlige tidli¬
gere udsendte bekendtgørelser i medfør
af lov om kommuneplanlægning, bortset
fra bekendtgørelse nr. 240 af 6. maj 1986
om undtagelse af TV-sendestationer fra
kommuneplanlovens højdebestemmel¬
ser.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere
i kapitel VIII nye regler om gebyr for den
orientering, som kommunalbestyrelsen
foretager i forbindelse med dispensations¬
ansøgninger.

Endelig er der i kapitel IX fastsat nye
bestemmelser om ophævelse af visse by¬
planvedtægter og lokalplaner.

September 1986 i Nurnberg, Forbundsrepublik Tysklanc
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Roskilde. Domkirkepladsen. Her indgår naturen og arkitekturen i en samlet arkitektonisk
oplevelse med en fintslebet veltrimmet effekt.
■ Roskilde. Cathedral square. Architecture and nature participate in a united architectural
experience with a polished effect, within the notion of well-pruned urban nature.

Naturen i byen
Af Hannes Stephensen

Der er så dejligt ude på landet. Det er
imidlertid ikke det enkelte kornaks, den
enkelte mælkebøtte eller den solitære hyl¬
debusk, der er dejlig. Det er landet -

sammenhængen mellem alt dét, der un¬
der ét kaldes naturen. Den blå himmel,
koens muh og vildrosens duft indgår i
dette helhedsbegreb.

Byen har det omtrent på samme måde.
Der er områder, der er rare at færdes i, og
der er grimme områder.

Det er imidlertid ikke det enkelte hus,
der giver byen sin kvalitet. Det er sam¬
menhængen mellem husene, højder, lys,
trafik, belægning. Byens råmateriale er
sten.

Når naturen optræder i byen, anskues
den ikke på samme måde som på landet.
Her får den enkelte plante en særlig vær¬
di, fordi den ses som kontrast til et arki¬
tektonisk miljø. Det er måske denne kon¬
trast, der er den særlige kvalitet ved byna-
tur. Den opløsende virkning på alt det

vandrette og lodrette, den skulpturelle
effekt af en trækrone mod husrækkernes

gentagelsesprincip.
Naturbehovet blev først udtalt i den del

af menneskeheden, der manglede den. I
takt med urbaniseringens vækst er der
sket en række tiltag for at finde en form,
hvorunder naturen kan udfolde sin frodi¬

ge plads i byen. Der melder sig nemlig
straks en række konflikter, hvor bydan-
nelsens idé og naturens vækstprincip
kommer i åbenlys nævekamp. Og efter¬
hånden som udviklingen tilføjer livet i
byen flere og flere funktioner - jo flere
deltagere bliver der i nævekampen. I lidt
større målestok er slagsmålet ved at dele
menneskeheden i to - miljøforkæmperne
og alle de andre. Det mærkelig er, at de
kæmpende i forholdet mellem natur og by
bogstaveligt har skiftet bane inden for de
ca. 800 år, hvor kampen kan registreres -

tilsyneladende uden, at nogen har opda¬
get det.

I den europæiske bybygningstradition
finder vi byen som et magt- og handels¬
centrum, og en forsvarsenhed. De rig¬
domme, som magten og handelen akku¬
mulerer skulle beskyttes bag en svær by¬
mur, der rent fysisk lagde en naturlig
grænse for byens horisontale vækst. By¬
porten blev lukket om natten, og om
dagen kontrollerede vagter, at kun folk
med hæderligt ærinde slap indenfor. Fa¬
ren lå nemlig i den vilde, uvejsomme
natur udenfor byen, hvor ondskaben lu¬
rede i de dybe skove. I byer, med blom¬
strende magt finder vi dog en vis bosæt¬
ning uden for bymuren. I Rom og Firenze
har der siden antikkens dage ligget en
række landvillaer, villa suburbana - en

slags lystejendomme i de smukke land¬
skaber, men de var udtryk for rigmandens
dobbeltbosætning, idet de supplerede et
palads i byen. Samtidig illustrerer de en
magtfuld samfundsorden, der tillader en
sådan ekstravagance. Det er disse subur-
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1. Admiral Gjeddes kort over København 1757.
2. Helsingør, Stengade. Kigget fra gaden ind i
privathavens frodighed. Naturen står her som
en markering' af det private miljø i forhold til
den offentlige stenarkitektur.

■ 1. Admiral Geddes map of Copenhagen
1757.
2. Helsingør. View from the street into the
fertility oftheprivate garden. Nature is a symbol
of the private environment in relation to the
public brick architecture.

bana villaer, der har dannet forbillede for
det engelske ord suburb - forstadsbebyg¬
gelse uden for bymuren, der ganske vist
har fået en helt anden arkitektur af en

langt mere udefinérbar karakter knyttet
til sig.

Man havde således ikke inden for by¬
muren megen sans for naturen som kos¬
misk begreb, som udtryk for biotop eller
blot som udtryk for noget pænt. Pladsfor¬
holdene blev efterhånden så trange, at
man indså det hensigtsmæssige i at anlæg¬
ge en eller anden form for stiliseret natur
til byens borgere. I Firenze udvidede man
i 1290 den ældre »Pratum Commune«,
hvorved en række huse måtte nedrives.
Promenaden lå dér, hvor Via del Prato
ligger idag. Navnet el Prado, fra Madrid,
der Prater i Wien og Saint Germain-des-
Pres i Paris vidner om lignende offentlige
grønne arrangementer inden for bymu¬
ren. Der tales dog i disse byer også om
byhaver til privat brug, udviklende sig fra
rene køkkenhaver til egentlige pryd¬
haver.

Byen var således langt op i tiden en
beskyttelse mod alle de farer, der lurede i
naturen udenfor. Det var først omkring
1800-tallet, at situationen ændredes radi¬
kalt. Naturen udenfor blev ufarlig, bymu¬
rene og forsvarsværkerne blev nedlagt, og
1 mange tilfælde blev forsvarsglaciet ind¬
draget i byens grønne plan. Byen spræng¬
te sine grænser og suburbana blev beby¬
get - først med villaer senere med rent
spekulationsbyggeri. I vore dage er bille¬
det vendt. Usikkerheden hører byen til,
hvorimod man lever en forholdsvis sikker
tilværelse på landet. Byens parker anses
som farlige for enlige damer i skumrings¬
timen.

Indenfor den historiske tradition er na¬

turen i byen en slags idealiseret natur - en
vision om natur. Der kan ikke blive tale
om en egentlig biotop. Bynaturen kræver
konstant pleje, tilførsel af foder, beskæ¬
ring, beskyttelse. Bynaturen er betegnet
som storbyens »lunger«, hvilket må ses
som en art åndeligt fænomen, idet der
rent fysisk skal ca. 1 ha skov til at luftføde
2 personer 1 år via fotosyntesen. Urbani¬
seringen er altid opfattet i modsætning til
naturbegrebet, fordi mennesket er opfat¬
tet som et højere væsen, der har hævet sig
over naturstadiet. At storbyen i sig selv er
en kompliceret fysiognomi, der på mange
punkter ligner regnskovens biotop - altså
en art naturfænomen, er en tankegang,
der virker anstødende på menneskehe¬
dens ambitioner om at være naturens

herre. Skadereden og rævegraven er na¬
tur, men Manhattans skyskrabere - nej.
Denne tankegang har rødder helt tilbage



til Adam og Eva, der af Vorherre blev
skabt til noget særligt.

Til gengæld ser det ud, som om vores

byarkitektur i vekslende grad låner træk i
naturen. Rent bortset fra arkantusblade-
ne i den korintiske søjlekapitæl, må søj¬
lens kanelurer have slægtskab med en
plantestængel. Gotikken synes at have
lånt noget af sit formsprog i et skræppe¬
blad, og barokken og ikke mindst roko¬
koen står i direkte gæld til naturens arki¬
tektur. Palladio udtrykker det således i de
4 bøger om arkitektur: »Arkitektur, såvel
som anden kunst, er en efterligning af
naturen, og derfor tåler den intet, der er
fremmed eller afviger fra det, som stem¬
mer overens med naturen.« Art Nouveau
er en slags menneskeskabt natur, og flere
moderne arkitekter erkender dens inspi¬
ration fra svampen, æggeskallen eller fug¬
levingen. Endog det blomstrende kirse¬
bærtræ blev i Aaltos fantasi til en byplan.
Naturen lever i overført betydning i byen.
Men hvordan med den levende natur?

Som før nævnt er bynaturen helt og
alene bestemt af den pleje, der kan blive
den tildelt. Her skal nævnes 3 forskellige
plejere, der giver vidt forskellige natur¬
udtryk. De private, det offentlige og en¬
delig naturen selv.

De private byhaver er næsten dømt til
at blive vellykkede. Ellers var de der
nemlig slet ikke. På Admiral Gjeddes
kort over København fra 1757 ses en

mængde små haveanlæg i karréernes in¬
dre. Han har én signatur for sammenhæn¬
gende græs, og én for fast brostensbelæg-
ning, men haverne er nøje gennemtegnet
med små stier, nogle steder havebassiner
og bede i geometriske mønstre. Det er
svært at afgøre, om haveplanerne er påli¬
delige - noget kunne tyde på det - men
det viser i hvert fald, at de har været der.
Men en af deltagerne i nævekampen om
privat bynatur er økonomien, og de fleste
af Admiral Gjeddes pyntelige små søn¬
dagshaver blev siden til baghuse - byen
skulle jo holde sig inden for voldene, så
en fortætning var eneste udvidelsesmu¬
lighed.

En anden form for privat bynatur er
den enkelte plante, der får lov til at gro,
hvor der nu er plads til den. Den kan være
mere eller mindre planlagt. Vildvinen,
der dækker et helt hus, eller den lidt
forknytte rose, der søger at finde lidt føde
langs kanten af fortovet. Successen i den¬
ne form for bynatur afhænger helt af den
privates eget engagement - hans ven¬
skabsforhold med sin plante. Da fænome¬
net er så sjældent, er virkningen af blot en
enkelt plante overvældende. Det solitære
træ på den stenpiggede gårdsplads er også

3
3. Helsingør, Strandgade. Privat entusiasme.
Husejeren er gladfor sine planter og plejer dem
godt. Der er noget livsbekræftende ved disse
billeder. Denne slags bynatur er noget meget
personligt, der næppe kan planlægges.
4. Helsingør, Stengade. Gårdrum med belæg¬
ning af pigsten med et enkelt velplaceret stort
træ. Denne form for bynatur har rødder langt
tilbage i den historiske tradition.

5

4
5. Helsingør, Set. Olaigade. Hyldetræer er ikke
noget egentligt bytræ. Det er for uregerligt i sin
vækst, men denne hyld, der formentlig er selv-
sået har alligevel en udmærket virkning netop i
dette miljø.
6. Helsingør, Bjergegade. Den lidt sødladne
idyl af vildvin på husmuren. Naturen bliver en
del afarkitekturen.

■ 3. Helsingør. Private enthusiasm. The pro¬
perty owner is gladfor his plants and looks after
them well. There is something life giving about
these pictures.
4. Helsingør. Courtyard paved with stone setts
and with a single wellpositioned tree. This form
of town nature has its roots deep in historical
traditions.
5. The elderberry is no typical town tree. It is too
irregular in its growth but this elderberry, which
is probably selfsowed, gives an excellent effect
in this environment.
6. Helsingør. The nearly too perfect idyll of a
vine on a house wall.
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1., 2.+3. Paley Park NY. Zion & Breen ass.
Planen viser, hvor lille hele anlægget er. Øverst
ligger vandfaldet.
■ 2. +3. Paley Park, N.Y. Zion & Breen
Am. The plan shows how little the lay-out is.
The water fall is at the top.

en bymæssig kvalitet af stor malerisk ef¬
fekt. Af en eller anden grund passer birk
eller nåletræer ikke i det urbane miljø.
Gerne i suburbt, men ikke inden for
voldene. Der er på en måde ikke arkitek¬
tur nok i disse træer. De hører naturen til.

Det offentliges indsats for den urbane
naturfølelse er såvel af planlægningsmæs¬
sig som praktisk karakter. Planlægningen
er nødvendig, fordi naturfølelsen er den
svage i den store nævekamp, så hvis ikke
planlæggerne reserverer arealer, medens
grundpriserne rasler opad, går det galt.
Det er denne fremsynethed, der har
gjort, at man i nutidens måske vigtigste
metropoler London, Paris og New York
har liggende parkarealer af landskabelige
dimensioner midt mellem verdens dyre¬
ste grunde. Denne måde at tilfredsstille
naturfølelsen gennem en oplevelse af
landskabet midt i byen er imponerende.
Der er ingen, der drømmer om at bebyg¬
ge Central Park. Men midt på 53. street i
New York har landskabsarkitekterne Zi¬
on & Breen anlagt en Pocket Park, hvor
der før lå en gammel stock club. Parken
hedder Paley Park, og er anlagt af Wil¬
liam Paley, grundlæggeren af CBS til
minde om faderen Samuel Paley . Det er
en sand oase, men den har nogle væsentli¬
ge bymæssige kvaliteter i behold. For at
borteliminere gadens larm er der anbragt
et overdådigt vandfald i arealets ene side.
Hele anlægget er ganske lille, og overor¬
dentligt populært. Det er et alternativt
miljø. Det kan nydes i forbifarten, uden
at sjælen forlader det urbane miljø. Det
er en slags overraskende, æstetisk knock
out i nævekampen mellem kræfternes frie
spil. Det kan undre, hvorfor det kan
lykkes planlæggerne at reservere sam¬
menhængende parkområder, hvorimod
den decentraliserede model, hvor hvert
gadehjørne forsynes med et lille offentligt
natursted, ikke dyrkes.

Det væsentige ved denne form for na¬
turplanlægning er, at byens karakter af by
opretholdes. Det kan man derimod ikke
sige om det nyeste tiltag for at gøre byer¬
ne mere brugervenlige.
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4. +5. Helsingør, Strandgade. Stammehcekke
er en mellemting mellem arkitektur og natur.
Grenenes arabesk hører naturen til, og det ydre
omrids hører til den menneskeskabte geometri.
■ 4. +5. Helsingør. The tree hedge is a cross
between nature and architecture. The arabesque
of the branches is a part of nature and the
externalform is a part ofman-made geometry.

6. Helsingør, Stengade. Kronedannende soli¬
tære træer tegner med grenenes arabesk en

virkningsfuld kontrast til byens arkitektur.
7. Helsingør, Set. Olaigade. Bytræet er ofte
udsat for ønsket om beskæring. Men netop
fordi det står alene er grenenes opbygning og
kronens form afgørende for virkningen.
■ 6. Helsingør. The town tree is often exposed
to demands forpruning. But the structure ofthe
branches and the form ofthe crown are decisive
for the effect, because they stand alone.
7. Helsingør. The crowns ofsolitary trees draw
an effective contrast to the town architecture
with the arabesque of the branches.



1.+2. Helsingør. Axeltorv. Stammehækken
som rumdannende element. Det store torv er

ikke planlagt, men opstået efter en brand i
forrige århundrede. Torvets dimensioner regu¬
leres med en stammehæk. Arealet under træ¬

kronerne bruges til det stationære inventar.
■ /. + 2. Helsingør. The tree hedge as a space
creating element. The large square was not
planned but arose after a fire in the last century.
The dimensions of the square are controlled by
a hedge. The area under the tree crowns is used
for the stationary fixtures.

2

3. Roskilde. Gadetræer. Udseendet af de stak¬
kels beskyttede træer ser ynkeligt ud. Selv om

beskyttelsen en dag kan fjernes, har man næppe
tiltro til, at træerne kan blive vellykkede, fordi
de savner en logisk arkitektonisk motivation
anden end den, at skjule en grim række huse
med altfor dominerende skilte.
■ 3. Roskilde. Street trees. The appearance of
thepoorprotected trees ispathetic. Even though
it may be possible to remove the protection one
day, one has little faith in the success of the
planting which lacks an architectural motiva¬
tion, other than hiding a row ofugly houses and
dominating signs.

Det kræver megen arkitektonisk og
gartnerisk kultur at planlægge en gågade.
Gaderummets styrke ligger ofte i den
stramme simpelhed, fastholdende de
mange individuelle huse, der danner ga¬
dens vægge. Gågade-arkitekterne har i
begejstring over at være sluppet af med
bilerne kastet sig over alskens inventar.
Plantekummer, bænke, papirkurve. Ny
retningsløs belægning. Gadens dybe per¬
spektiv, der knytter sig klippefast til den
traditionelle opfattelse af gaderummet,
er væk. Gaden bliver til en plads. Med
tilstræbt henkastede blomsterkummer.
Det er en forkert og uklar grundfilosofi,
fordi gaderummets arkitektoniske styrke
netop ligger i det dybe perspektiv. Det
amorfe og livgivende opstår med den
forskelligartede brug af gaderummet,
som byens liv naturligt tilfører den.
Grønthandlernes dagfriske grønsager
uden for forretningen giver bybrugeren
en mangefoldig større naturfølelse end
blomsterkummens fortvivlende døds¬

kamp. I Roskilde f.eks. har man plantet
en række træer i gågaden. Man kan næ¬
sten høre argumentationen i byrådssalen.
Men virkeligheden er en række høje kum¬
mer, med et stakkels træ i hver - støttet af
et stativ af granrafter og stropper. Det
ligner en flok krigsinvalider på udflugt og
har slet ikke den skønhed og maleriske
værdighed, som blot et enkelt, godt place¬
ret, kronedannende træ ville have haft.
Det er ikke nok at plante et træ. Det skal
være det rigtige træ, og det skal stå på det
rigtige sted. Det kræver megen indlevelse
og rumlig fornemmelse at anbringe by¬
træet rigtigt.

Gadetræerne i Roskilde giver næppe

bybrugeren nogen særlig naturfølelse.
Følelsen af natur i byen er nemlig ikke
knyttet til naturen som kosmisk begreb,
men til Vækstunderet. Og treerne i gaden
efterlader højst en medfølelse for de stak¬
kels træer. De vækker slet ikke den forun¬
dring over naturens kræfter, som den lille
selvsåede røn i tagrenden eller mælkebøt¬
ten, der bryder gennem asfalten. Disse
naturens egne tiltag i det urbaniserede
miljø kommer såmænd i avisen og vækker
almindelig begejstring. Det får sjældent
lov til at leve ret længe, dertil er næve¬
kampen for ulige, men naturen vender
tilbage år efter år og giver det urbanisere¬
de menneske en lille påmindelse om, at
der er andet liv på jorden end menneske¬
ne - ja, halvdelen af menneskeheden
lever i byer, og trækker vejret og æder
dagligt af det liv, der leves af andre væse¬
ner uden for byerne.

Hannes Stephensen, arkitekt m.a.a.
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Fra bakgård til byhage
AfToneLindheim

Gårdsrommet er nærmeste uteareal for mange byboere. I den urbane livsform som
vokste fram i forrige århundre ble gårdsrommet en arena bådefor praktiske gjøremål og
sosialt samkvem. Det var et beskyttet og belastet nærmiljø, på godt og vondt. Hvilken
rolle kan gårdsrommet spille etter byfornyelsens inntog i leiegårdskvartalene?

Hvilke utfordringer står vi overfor ved utforming av slike gårdsrom i dag?

Gårdsrommenes rolle

Leiegårdsbebyggelsen i Oslo er for det
meste fra 1880-1900. Den ble bygget som
boliger for den nye industriarbeiderklas-
sen. Kvartalene ble bygget etter forbilder
fra Berlin og København.

Målestokken ble riktignok mindre her i
en liten by i Europas utkant, men prinsip-
pene, planene, og byggemetodene var de
samme. Mens gater, plasser og hovedfa-
sader fikk en bevisst arkitektonisk utfor¬

ming, var gårdsrommene restarealene in-
ne i kvartalene. De fikk en mer vilkårlig
form. Gårdsrommet ble den nødvendige
lysåpning mellom bygninger som var lagt
innover i kvartalet: forgård, av og til
mellomgård, og bakgård, ofte med side-
fløyer. Gårdsrommet ble trangt ettersom
skur, staller, utedoer og verksteder skulle

103



ha plass. Lovgivningen var mild, kontroll-
instansene svake og boligspekulantenes
ønske om høy utnyttelse som oftest sterk.
Kvartalene ble som oftest delt opp i 10-14
eiendommer som ble bygget ut av hver sin
eier. Høye plankegjerder ble satt opp i
tomtegrensene, slik at hver eiendom ble
en adskilt enhet med kontroll over seg og
sitt.

Hvordan så gårdsrommene ut?
Gårdsrommets vegger var ofte upussede,
grå, uten den stukk og stas som også på
østkanten ofte preget gatefasadene. Vin-
duene mot gårdsrommet var gjerne min¬
dre enn dem som vendte ut mot gata.

Kjøkken, eventuelt pikerom, og sove-
rom vendte ut mot gårdsrommet. Gårds¬
rommets gulv var ofte hardstampet jord
eller gatestein. Betong og asfalt kom sei-
nere. Gressplen var et sjeldent innslag,
blomster og benker var nok også et sær¬
syn, men trær ble plantet, de gir gårds¬
rommene et særpreg den dag i dag. Mel¬
lom gulvet og himmelen - gårdsrommets
tak - har det vært strukket utallige snorer
som fylte luftrommet med klesvasken til
barnerike familier. Lukt fra kjøkkenvin-
duer, utedo, søppel og stall, larm fra
industri og håndtverk, fuktighet, mugg og
rotter kunne gi byboeren et negativt for¬
hold til bakgår'n. Gårdsrommet var ikke
til pryd og pynt. Her var de av bydelens
funksjoner som skulle skjules for gata og
det offentlige liv.

Men gårdsrommet bød også på positive
tilskudd. Her traff man på naboen og slo
av en prat. Her var uttallige utfordringer
og gjemmesteder for unger, og her florer-
te en rik og sammensatt produksjon: por-
teføljemakere, slakterier, garverier, hat-
temakere og hjulmakere lå side om side.
Leiene var lave, her kunne unggutter
starte for seg selv i det små med mulighe-
ter for å »slå seg opp«.

Gårdsrommenes dilemma

Gårdsromsutforming er vanskelig. Altfor
mange behov skal dekkes på altfor lite
areal. Det må bli beinhard prioritering,
en kamp om plassen mellom ulike bebo¬
ergrupper. Skal arealet brukes til boder
eller blomster, tørkebåser eller lekeappa-
rater? Skal det tilrettelegges for større
barns behov for vilter lek, fotball og

sykling - eller eldre folks behov for ro og
hvile? Skal det legges ut store sammen-
hengende gressarealer - eller skal arealet
deles opp i nye rom, tilføres nye bygnings-
messige strukturer, gjerder, boder, pre-
golaer, paviljonger? Skal de gamle eien-
domsgrensene fjernes? Er vi arkitekter/
landskapsarkitekter i vår iver etter å åpne

opp, i ferd med å pådytte beboerne i
byfornyelsesområdene en kollektivitet vi
kanskje drømmer om, men ikke selv tør-
innlate oss på i vårt eget miljø? Hva med
behovet for trygghet, oversikt, forutsig-
barhet i forhold til ønsket om spennende
opplevelser, frodighet og gjemmesteder?
Skal det satses på sterke arkitektoniske
grep - eller skal definerte funksjonskrav
og utstrakt brukermedvirkning få prege
utformingen? Hvem er forresten bruker-
ne? Er det de velutdannede »nye grup¬
per« som nylig har flyttet inn i dette
leiegårdsmiljøet - de som gjerne vil be¬
holde utedobygningen og vaiende tørk på
snorer, eller er det folk som har bodd der i
generasjoner og som raskest mulig vil bli
kvitt fattigdomssymbolene i kvartalet?
Spørsmålene er mange, svarene er van¬
skelige å gi ...

Noen utfordringer
Gårdsromsforbedring er ikke bare fysisk
formgivning. Det er i stor grad også en
sosial og pedagogisk oppgave. Menne¬
sker fra forskjellige gårder og miljøer skal
føres sammen til felles handling og an¬
svar. Et opparbeidet anlegg skal overlates
til beboere som har vært uten hagetradi-
sjoner i generasjoner. Motivasjon og
opplæring blir derfor en viktig del av
prosessen.

Det må være rom for å gi gårdsromme¬
ne et mer urbant preg, gi gode former slik
at gårdsrommene også oppleves som fin
utsikt fra vinduene. Kanskje de klassisi-
stiske anlegg i storgårdskvartalene kan gi
inspirasjon?

Gårdsrommenes materialer bør være

solide og vakre, ikke først og fremst billi¬
ge. Gårdsrommene bør kunne by på ver-
dighet. De kan tilføre kvartalene noe
beboerne kan være stolte av og gjerne vil
vise fram til sine gjester. Hvorfor finnes
det f.eks. ikke en eneste fonténe inne i et

fornyet gårdsrom?
Gårdsrommet kan bli en reel utvidelse

av byleiligheten - et frodig uterom hvor
det er naturlig å holde selskap, sitte ute i
sommernetter og utføre hagearbeid sam¬
men med naboen.

Gårdsrommet bør romme steder hvor
barn kan gjemme seg unna, og hvor voks¬
ne kan sitte litt usjenert.

Gårdsrommet kan være en oase midt i
byen - en byhage med kompost, fugleliv -

(kanskje også husdyr?) og en vegetasjon
og utforming som bare blir frodigere og
rikere for hvert år som går.

Svært mange gårdsrom i indre Oslo er
nå under prosjektering og opparbeidelse.
Vi skal i det følgende kort presentere
noen av dem:

Flisemønster i gårdsplan ■ Paving pattern

Situationsplan 1:2500 ■ Masterplan 1:2500.
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Plan 1:400 ■ 1:400

O
so

■ Lilleparken, the existing buildings will be
demolished and the little park - Lilleparken -

on the corner of Parkveien/Pilestredet will be
closed. New building association housing will
be built here. The former Lilleparken will open
again with a smaller area, new and contained, as
a semi-circular frontal zone. This area is joined
to the courtyard by a paved water channel. The
channel crosses the courtyard in a curved form,
through a little paved sitting area bounded by
trees - and ends in a little pool by a circularplay
ground. The courtyard lies on top ofan under¬
ground car park, which restricts the design and
choice ofplants. Drikkefontene tegnet afBjarne Aasen

■ Drinking fountain designed by Aasen.

Lilleparken borettslag i Nedre Homansby-
en, avgrenset av Pilestredet, Parkveien,
Mauritz Hansensgate og Welhavensgate.

Eksisterende bygninger rives og liten
park - Lilleparken - mot hjørnet Parkvei¬
en/Pilestredet nedlegges. Ny sosial bolig-
bygging vil reises.

Den tidligere Lilleparken vil gjenopp-
stå i redusert størrelse, ny og stram, i en
halvsirkelformet forplass.

Forplassen er bundet til gårdsrommet
med en flislagt vannrenne. Vannrennen
føres i en slynget bevegelse over gårds¬
rommet, gjennom en liten flislagt plass
omkranset av trær - og ender i et lite
basseng ved en sirkelformet lekeplass.

Gårdsrommet ligger på lokk over par-
keringskjeller. Utformingen er dermed
gjenstand for restriksjoner m.h.t. belast¬
ninger og vegetasjon.

Gårdsrommet dekkes av lys grå asfalt.
Forhagene til leilighetene i 1. etasje er
flislagt med heller.

Oppdragsgiver: Oslo Byfornyelse og
OBOS

Arkitekt: Arkitektkontoret 4 B ved Hen¬
rik F. Poppe

Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen
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■ Nedre Homansbyen. Many large buildings
have been demolished. The neighbourhood will
be renewed with a mixture of improved court¬
yards and new developments. The block is
characterised by its many wings which stick out
into the courtyard space. The gable ends of these
wings will be decorated by the artist Laila
Haugan. They will be given an architectural
expression with a combination of trellis-work
and painted square netting.
A 550 m2 large ellipse lies in the middle of the
site - an egg built of fencing, trellis-work and
vegetation. Sheds, cupboards, benches, climbing
frames and gates are located along the oval
structure. A good solution was found to locate a
play groundfor the kindergarten (and the neigh¬
bourhood children) without too great a conflict
with other interests.

Kvartal i Nedre Homansbyen, avgrenset
av Pilestredet, Hegdehaugsveien, Welha-
vensgate og Mauritz Hansens gt.

Flere store bygninger er revet. Kvartalet
vil få en blanding av utbedrede gårder og
nye bygg. En barnehage og et hus for
eldre skal tilpasses vanlige byboliger.

Kvartalet er karakteristisk ved sine

mange sidefløyer som stikker ut i gårds-
rommet. Sidefløyenes gavlvegger vil bli
utformet av billedkunstner Laila Haugan.
De vil få et arkitektonisk uttrykk ved en

kombinasjon av espalier og et malt rute-
nett. Årstidenes farger vil prege hver sin
gavl.

I forlengelse av hvert portrom er det
satt opp en bod for sykler o.l.

Midt i kvartalet ligger en 550 m2 ellipse,
et egg bygget av gjerde/pergola og vege-
tasjon. Boder, skap, benker, klatreappa-
rater og porter er lagt langs den ovale
strukturen.

Inne i egget vil det bli gressareal, sand-

basseng, badmintonbane og en pærefor¬
met haug med sklie. En slik løsning er
valgt for å få en lekeplass for barnehagen
(og for kvartalets barn) uten å komme i
for stor konflikt med de andre beboerin-
teressene i kvartalet.

Det har vært et stort innslag av bruker-
medvirkning i kvartalet.

Anlegget er under opparbeidelse og vil
stå ferdig høsten -86.

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen
Tegning: Kjetil Thorsen
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Kvartal på Griinerløkka avgrenset av
Markveien, Steenstrupsgate, Grunersgate
og Helgesensgate.
Kvartalet består av 10 gårder fra 1880-90
åra og er under utbedring.

Kvartalet er av de lengste og smaleste i
Oslo.

I dag er det fylt av garasjer, utedoer,
store tørkebåser, og preget av mye uøn¬
sket gjennomgang.

Et av hovedgrepene i prosjektet har
vært å dele det langstrakte arealet opp i
mindre haver. To og to gårder rett over¬
for hverandre får en felles have. I eien-

domsgrensene settes det opp stakittgjer-
der og vegetasjon både for å redusere
gjennomgangstrafikken og for å danne
intime oppholdssoner.

Gårdsrommene forbindes med en smal

gangvei i rød subbus.
Overgangen fra have til have markeres

med et bygningsmessig element i form av
en portal, to små lysthus, et lekehus etc.

Midt i kvartalet vider gangveien seg ut i
en stensatt plass, kvartalets torg - en
møte/fest-plass med vannfonténe.

Utformingen av planen har skjedd i
samråd med kvartalets beboere og gård-
eiere. Prosjektet ejennomføres sommer/
høst 1986.

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Landskapsarkitekter: Bjørbekk &

Lindheim

Tegning: Marianne Brochmann

■ Grunerløkka. The district comprises 10
courtyards, built between 1880-90. It is one of
the narrowest and longest districts in Oslo. One
of the chief objectives has been to deal the long
area up into smaller gardens. Two courtyards
opposite each other are formed as a communal
garden. Picket fencing and planting is located
along the site boundary to reduce traffic through
the area and to form intimate sitting areas. The
transition from one garden to another is marked
by a built element such as a gate, two small
summer houses, a play house, etc. Thefootpath
widens out in the middle of the block to a paved
space - the local square - a meeting/activities
place with water fountain. The project will be
carried out in the summer/autumn of1986.
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■ Grunerløkka. The blocks from the 1880-90's
are undergoing improvement. Two existing rear

buildings are restored as a silver smith and a

community buildingfor the local residents. New
sheds are built to provide room for bicycles,
prams, tools etc. and to create spaces and a
feeling ofboundlessness in the courtyard.
White picketfencing mark the house boundaries
- and form sheltered sitting areas. Brick paviers
are laid to form the circular sitting areas and the
paths which connect the courtyards. Renewal
was carried out between 1984-6.

Potos: B. Melbye.



Kvartal på Griinerløkka avgrenset av Ste-
enstrupsgate, Seilduksgata, Fossveien og
Helgesensgate.
Gårdene fra 1880-90 åra er under utbe-

dring. To eksisterende bakbygninger er
utbedret til sølvsmie og felleshus for kvar¬
talets beboere.

Nye boder i lettbetong er ført opp, for å
gi plass for sykler, barnevogner, søppel
og for å skape flere rom, gi en viss form
for uoversiktlighet i kvartalet.

Hvite stakittgjerder markerer eien-
domsgrensene - og danner avskjermede
sitteplasser. Marktegl er lagt i sirkelfor-
mede sitteplasser og i gangveier som for¬
binder gårdsrommene.

Kvartalets utforming bærer preg av en
omfattende brukermedvirkning både i
planleggingsprosessen og underopparbei-
delsen. Sterke arkitektoniske grep har
veket plassen for en mer organisk utfor¬
ming av en frodig hage midt i byen.

Gårdsromsopparbeidelsen ble utført
1984-86.

Gårdsrommene er idag under videre
utvikling av beboerne.

Oppdragsgiver: Oslo kommune
Landskapsarkitekt: Bjarne Aasen.

Tone Lindheim, landskabsarkitekt MNLA, privat¬
praktiserende, medejer af tegnestuen Bjørbekk &
Lindheim i Oslo.
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Den gennemgående sti med adgang til cykel-
og affaldshuse er asfalteret og egner sig derfor
godt til trafik med legecykler.
■ The primary path, giving access to the cycle
and refuse sheds, is paved with tarmac and is,
therefore, good for traffic with childrens' tri¬
cycles.

Gårdsanering på Østerbro
Af Agnete Muusfeldt

En mere gennemgribende forandring af
et areal kan næppe tænkes end den en
gårdsanering fører med sig. De kendte
ændringer fra mere eller mindre åbent
land til friarealer ved boliger og institutio¬
ner betyder oftest en mere intens udnyt¬
telse af arealerne, og kan være helt vemo¬
dig at medvirke til, fordi landlige idyller
må ødelægges for evigt. Med en gårdsane¬
ring er det lige modsat! Som her i denne
karré, hvor der før var tæt med baghuse

og værksteder med snævre, svinske gårde
imellem, er forvandlingen til et stort,
åbent friareal med træer, buske og blom¬
ster en frydefuld oplevelse, både for be¬
boerne og for planlæggerne.

Tidligt i 1977 blev udarbejdet en skitse
til gårdsaneringen til brug for en forelæg¬
gelse og debat med beboerne, der gik op i
sagen med megen entusiasme, men da
anlægsarbejdet indledtes fire år senere
havde de fleste helt opgivet håbet om
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nogensinde at se andet end murbrokker,
støv og grus omkring sig, og endnu knapt
et år tog det, før den nye gårdhave var
færdig.

Karreen er ikke typisk for Ryesgade¬
kvarterets gårde. Den har sin særlige kva¬
litet i kraft af en bastant rødstensbygning
mod Blegdamsvej, bygget som håndvær¬
kerstiftelse, og derfor præget af soliditet
og velstand. Igennem de senere år har
bygningen været anvendt af Flygtninge¬
hjælpen som midlertidigt indkvarterings¬
sted for familier på flugt, og det har
uundgåeligt slidt på huset, uden at det
dog derved har mistet sit præg af gedigen
byggeskik.

Saneringsselskabet har lige fra starten
været indstillet på at følge denne kvalitet
op, både ved renoveringen af randbebyg¬
gelsen, ialt 12 beboelsesejendomme, som
dog ikke alle er renoverede endnu, og ved
sammenlægningen af friarealerne til et
stort gårdrum på godt 5000 m2.

Friarealet er disponeret og detaljeret
ud fra den hovedopfattelse, at beboerne
skal have samme muligheder for et va¬
rieret udeliv inde i byen, som de åbne
forstadskvarterer kan byde på. De skal
derfor kunne tage solbad, spise udendørs
en sommeraften, mærke glæden ved at få
planter til at gro og ikke være afskåret fra
at pudse cykel og sludre i fri luft.

Nærhaver

Langs randbebyggelsen er lagt et bånd af
haver, således at hver opgang har sin egen
halvprivate zone umiddelbart ved døren
til bagtrappen, så kontakten til lejlighe¬
den og til de andre i opgangen er så tæt
som mulig.

Belægningen på nærarealerne skal bå¬
de være billig og kunne give arealerne et
havepræg, samtidig med at den skal kun¬
ne tåle det slid, som udespisning gennem
hele sommeren medfører. Der er derfor
valgt komprimeret grus, suppleret med
flisestier, hvor gangforbindelser har
været nødvendige i nærhaverne. Omkring
hver have er plantet blomstrende og vin¬
tergrønne buske, og på en eller to af
siderne er haverummet indrammet af træ¬

huse og træhegn med slyngplanter som
roser og clematis. På gruspladsen er også
opstillet en tørreparaply, og lidt stauder
af robust karakter og med evne til frø¬
spredning er plantet som en opfordring til
beboerne om selv at fortsætte dyrkningen
af blomster eller urter i det ledige muld¬
areal, der også hører til hver af de nærha¬
ver hvor der er tilstrækkelig sol. Rammen
om haven understreges yderligere med
blomstrende småtræer som pynteæble,
skyggemorel og hyld.



Karreen: Blegdamsvej, Helgesensgade,
Ryesgade, Trepkasgade.

Bygherre: Sanerings- og byfornyelses¬
selskabet af19.3. 1970.

Projektering: Gerd Wiboe, arkitekt
m.a.a., i samarbejde med: A. Muusfeldt &
I Ravn, landskabsarkitekter m.d.l. Røns-
holt, Høngård & Olsen, rådgivende inge¬
niører, MI.

Hovedentreprenør:Sven Bech AIS, an¬

lægsgartnerfirma.

Situationsplan: Gerd Wiboe.
Situationsplan. ■ Masterplan Fotos: Agnete Muusfeldt.
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Areal Mærke Antal Navn Størrelse

Mntr.nr.854.

»1 * 2 Malus pumila 'John Downie' højstam. 6-8
SJ 3 Forsythia intermedia 'Lynvood' huske

O 2 Sorbus auccuparia buske 100-150

H 13 Ligustrun ovali.foliun Tette buske

A 5 Parthenocissus vitacea

o 4 Clematis montana ' Superba*

x P Clematis ' Jackmanii'

L2 Clematis ' Lazurstern1

M 4 Rosa hybrida ' Chinatown'
• 15 Euonyrnus fortune! var.radicans 2S-30

6 Polemorium caeruleum

12 • 4 Hydrangea petiolaris 40-^0

a 8 Euonyntus vegetus 20-25

o 3 Buxus sempevirens rotundifolia 40-50

Matr.nr.855

13 * 2 Prunus avium træer m,

O 2 Philadelphus virqinalis buske

X 3 Rosa hybrida 'Heidelberg'
□ 3 Rosa hybrida 'Chinatown'
Bf 3 Prunus ^erasifera buske

u 6 Ligustrum ovalifolium 4n-5n

+ 4 Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' 40-50

o 2 Celastrus scandens

A. 5 Parthenocissus \'itacea

1. Det tog flere år inden alle baghuse var
fraflyttet og nedrevet. De to huse i baggrunden
viser lidt om, hvor tæt hele arealet var bebygget.
De er senere nedrevet.
2. En flygtning kan finde et træ.
3. Udsnit afplantelistefor et par afnærhaverne.
4. Fællesplænen blev omgående taget i brug til
soldyrkning netop på samme område, hvor
baghusene tidligere stod.

Den gennemgående sti med adgang til cykel-
og affaldshuse er asfalteret og egner sig derfor
godt til trafik med legecykler.
5. Nærhaverne er her og der beskyttet af åbne
træhegn med mange slyngplanter.
■ /. It took several years to take over and
demolish the rear houses. The two houses in the

background show how densely the entire area
was built. They were later removed.
2. A refugee can find a tree.
3. Part of the planting list for a couple of the
semi-private gardens.
4. The communal lawn was promptly taken into
use for sunbathing in the same area where the
rear houses once stood.
5. Here and there, the semi-private gardens are
bounded by open fencing with many climbing
plants. .
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Færdsel og leg
Den interne trafik i gården sker på et net
af asfaltstier fra hver portåbning ud til de
gennemgående hovedstier parallelt med
Ryesgade og Trepkasgade.

Langs disse stier er de nødvendige træ¬
huse til cykler og affald placeret, og fra
husene udgår de åbne træhegn, der på
forskellig måde adskiller trafik fra nær¬
haver.

På stinettet er der livlig færdsel med
legecykler og rulleskøjter, og hvor stien
udvides til små asfaltbelagte pladser teg¬
nes med kridt og hinkes. En sandkasse og
to gyngesteder er placeret i gårdens mest
solbeskinnede områder.

Et indhegnet grusareal, oprindelig be¬
regnet til byggeleg, er senere af beboerne
blevet forsynet med brogede legeappara¬
ter. Ved træhuse og hegn er plantet krafti¬
ge slyngplanter som vildvin, træmorder
og vedbend. Ved hovedstien er plantet
fuglekirsebær og røn. Disse arter tåler
udtørring af den tilkørte muld i de om¬
fangsrige plantehuller, som uundgåeligt
her og der er placeret ovenpå de tidligere
kældre, der er opfyldte med murbrokker
og grus fra nedrivning af baghusene.

Fællesarealer
I gårdens midte, langs den store bygning,
der på grund af sin anvendelse ikke er
forsynet med egentlige nærhaver, er an¬
lagt en græsplane. Den er stor nok til at
kunne tåle sliddet af de mange beboere,
der bruger det ivrigt til soldyrkelse. Og
dermed er et meget stort ønske blevet
opfyldt, idet en græsplæne nok for mange
mennesker, fra de tætte kvarterer, står
som eksponent for både fritid, luksus og
naturkontakt. Boldspil kan græsset ikke
tåle, så det dyrkes af alle aldersklasser i et
boldbur, der er placeret inde i slagskyg¬
gen fra de høje huse, og som er tilplantet
med sølvregn.

Men gårdens måske vigtigste opgave er
at kunne fungere som smuk udsigt fra de
mange vinduer.

Derfor et det betydningsfuldt, at have¬
anlægget byder på mange variationer og
detaljeringer og en frodighed, der er lige
så alsidig og blomstrende, som de små
lejligheders beboere engang drømte om.
Eller mere?

Agnete Muusfeldt, landskabsarkitekt MDL med teg¬
nestue i Virum.
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Københavns offentlige
legepladser
af Niels Mansa og Bent Krøyer

1. Østre Anlæg 1891.

2. Fælledparken 1914.

De første kommunale legepladser
For godt 100 år siden fik Københavns
kommune sine første offentlige legeplad¬
ser. Det skete da »Volden« blev sløjfet
omkring 1870, og de endnu eksisterende
voldarealer udlagt som offentlige parker.
Østre Anlæg, som blev byens første of¬
fentlige park, rummede også byens første
offentlige legeplads.

Plads var nøgleordet. I datidens over¬
befolkede og overbebyggede København
fandtes der simpelthen ikke plads til leg.
Børnene var henvist til de trange gader og
baggårde, hvor de måtte klare sig som de
bedst kunne.

Denne første offentlige legeplads var,
trods sit ørkenagtige udseende, en stor
forbedring af børnenes legemuligheder.
Den var ikke lavet for at holde frustrerede

storbybørn borte fra fjernsynet, den var
lavet for at skaffe plads til boldspil og
anden pladskrævende leg.

Egentlige legepladser, i nutidig for¬
stand, fandtes ikke før åbningen af Fæl¬
ledparken i 1914. Her var der, udover
kæmpesandkassen, flere legeredskaber
som må have givet anledning til mange
skrammer.

Legeredskaberne på de tidlige offent¬
lige legepladser, var alle designet af Stads¬
gartnerens Kontor'. Dette design - eller
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3. +4. De bemandede legepladser ligger for¬
trinsvis i tætbefolkede bydele, hvor de er et
vigtigt socialt element.
Nogle af disse pladser kan f.eks. påtage sig
pasningen af småbørn i nogle timer, et par
gange om ugen, for den »forælder« der har fået
behov herfor.
Alle bemandede legepladser har indendørs lege¬
faciliteter, hvor børnene kan søge ind, når vejret
er dårligt.
Legestuerne er desværre ikke alle så veludstyre¬
de som Skydebanehavens.
Fælles for alle Københavns offentlige legeplad¬
ser er, at alt er gratis.
■ 3. + 4. The manned play grounds are located
primarily in densely populated areas, where
they are an important social element. Some of
these areas can, for example, undertake the care
ofsmall children for a couple ofhours, once or
twice a week, for those parents who need this
help.
All manned, play grounds have indoor play
facilities where the children can play in bad
weather.

Unfortunately, all the play rooms are not as well
provided for as Skydebanehavens. Common
for all of Copenhagen's play grounds is that
everything is free of charge.

måske snarere produktudviklingsarbej¬
de, indtager stadig en ret fremtrædende
plads. Men i dag prioriteres sikkerheden
meget højt.

Bemandede legepladser
Offentlige legepladser med personale
fandtes ikke i København før 1939. Et
barnemord på Vesterbro gav stødet til
oprettelsen af en række bemandede lege¬
pladser, hvoraf Skydebanehaven blev den
første.

Stigende legepladsbehov
Det kan synes paradoksalt at København
har et stigende behov for flere og bedre
legepladser, på trods af at indbyggertallet
har været faldende i de sidste mange år.
Årsagen skal da også søges andetsteds,
nemlig i den voldsomme stigning i den
motoriserede trafik, som i mange tilfælde
gør det umuligt for børnene at færdes
sikkert til og fra legepladsen.

En stigende følelse af utryghed i al
almindelighed gør, at forældrene nødigt
lader deres børn lege på steder, hvor de
ikke selv kan holde øje med dem, eller
hvor de ikke er under opsyn af voksne.
Det er disse faktorer, der i første række
har skabt behov for flere nærlegepladser i
forbindelse med den gamle boligmasse.

5., 6.+ 7. Denne plads ved Guldbergsgade-
Sjællandsgade er egentlig gadeareal.
Den er et udmærket eksempel på legepladsud¬
viklingen i København.
I1935 er den en nøgen grusplads.
Senere indrettes den med enkelte redskaber, og i
løbet af 1985-86 moderniseres den totalt.

■ 5., 6. + 7. This area by Guldbergsgade-
Sjællandsgade is really part of the street. It is an
excellent example Of play area development in
Copenhagen.
In 1935 it was an empty gravel area. Later it was
furnished with some equipment and in the cour¬
se of 1985-86 it was completely modernised.

Fotos: Bent Krøyer
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10. +11. Århus Plads 1982 og 1983.

■ 8., 9., 10. + 11. In 1981, The Parks Depart¬
ment began a modernisation programme to
bring the city's existing play grounds up to a
standard, despite space limitations, compatible
with modern paedagogic principles.

8

8. +9. Kastrup Fort 1984 og 1986.

Samtidigt har udviklingen bevirket, at der
stilles meget større krav til legepladsernes
aktivitetsudbud.

Det første problem kan egentlig kun
løses i forbindelse med saneringer. Enten
totalsaneringer eller gårdsaneringer.

Det andet problem, forbedring af lege¬
mulighederne, søges løst gennem renove¬
ring af eksisterende legepladser. Projek¬
tering af nye legepladser, såvel som mo¬
dernisering af allerede eksisterende ned¬
slidte pladser, er nogle af de mange opga¬
ver der påhviler Stadsgartnerens Kontor.

Modernisering af ældre legepladser
Gennem ganske mange år har projekte¬
ringsarbejdet så koncentreret sig om ny¬
anlæg. Det har således ikke været muligt
at yde de ældre legepladser tilstrækkelig
opmærksomhed. Mange af dem er derfor
desværre ikke tidssvarende.

På denne baggrund startede Stadsgart¬
nerens Kontor i 1981 et moderniserings¬
program med det formål at bringe byens
eksisterende legepladser op på en indret-
ningsmæssig standard som, trods pladser¬
nes arealmæssige begrænsninger, er i sam¬
klang med nutidens pædagogiske princip¬
per. Specielt lægges der vægt på at forbed¬
re mulighederne for kreativ leg, samtidig
med at det tilstræbes at øge sikkerheden
til den højst opnåelige.

Vi kommer dog ikke uden om »farlige«
legeredskaber som rutschebaner, tovba¬
ner og gynger. Det lille gys, spændings¬
momentet, skal der være plads til. Hvis
det forsvinder, forsvinder børnene også.

Disse »farlige« legeredskaber er egent¬
lig ikke spor farlige, hvis de er konstrueret
rigtigt. Hvis redskaberne samtidig place¬
res i et stødabsorberende underlag - bark¬
flis - skal man være meget uheldig for at
komme til skade.

Prøv at sammenligne billederne af de
renoverede legepladser (8.+ 11.), med de
nu nedlagte legepladser (9.+ 10.).
■ 12. The need for local play and leisure areas
in the older districts has been partly met by
establishment of temporary lay-outs on empty
building sites.

12. Krausesvej 1986.
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■ 13. + 14. New recreative areas in older
districts can normally only be established in
connection with larger renewal or rehabilitation
programmes.
In the future, we hope to be able to take over a
number of abandoned military sites, harbour
areas and former churchyards.

Midlertidige legepladser
Mangelen på lokale lege- og opholdsplad¬
ser i de ældre bydele, søges delvis afhjul¬
pet gennem oprettelse af midlertidige an¬
læg på ubebyggede grundstykker.

Stadsgartnerens Kontor lejer disse are¬
aler i regelen med 3 måneders opsigelses¬
varsel. Det er derfor ikke ønskeligt at
investere ubegrænsede midler i indret¬
ningen.

Her søger vi at skabe et rimeligt lege¬
miljø ved at genanvende brugte legered¬
skaber i en mere spændende opstilling.
Det kan iøvrigt være meget vanskeligt at
anlægge en virkelig attraktiv opholds- og
legeplads i de ældre bydele, hvor grunden
ofte er fyldt med nedrivningsmaterialer
og gennemkrydset af et utal af ledninger,
kloakker, vand og gasrør osv.

Nye rekreative områder i ældre bydele.
Nye rekreative områder i ældre bydele
kan, stort set kun etableres i forbindelse
med større saneringer eller byfornyelses-
arbejder. Herudover håber vi, med tiden
at kunne overtage en del ubenyttede mili¬
tære arealer, havnearealer og nedlagte
kirkegårde. Legepladsen, nederst på si¬
den, ligger på det inderste Nørrebro i
Wesselsgade, hvor der er udført en gen¬
nemgribende sanering. Hvor det offent-

13. Dannebrogsgade 1979.

14. Wesselsgade 1982.

117



Offentlige legepladser i København kan være
fantastisk mange ting. Den kan være et kæmpe-
anlæg på næsten fire hektar, som Remiseparken
på Amager. Den kan være et enkelt legeredskab
»in the middle of nowhere«. Den kan være en
lille bitte midlertidig legeplads i den indre by.
Den kan være byggeren ved Bredegrund. Den
kan være et sted med en masse dyr, som man
kan være med til at passe. Men den kan også
være en dødssyg »legegade«, hvor der kun er
parkerede biler.

Den offentlige legeplads kan også være noget
helt specielt. Den kan være et sted, hvor man
har sin egen have og bygger sit eget hus. Den
kan være en færdselslegeplads, hvor man kører
Gocart på rigtige små veje. Den kan være et
stort friluftsbad, der kun er for børn. Den kan
oven i købet være en stor og spændende inden¬
dørs legeplads.

■ Public Play Grounds in Copenhagen can be a
fantastic number of things. It can be an enor¬
mous lay-out of nearly 4 hectares, like Remise¬
parken on Amager. It can be a single, play
apparatus »in the middle ofnowhere«.
It can be a tiny, temporary play ground in the
center ofthe city.
It can also be »the adventure« by Bredegrund.
It can be a place with lots ofanimals which one
can look after.
But, it can also be a boringplay street where cars
are parked everywhere.
The Public Play Ground can also be something
quite special.
It can be a place where you have your own
garden and build your own house.
It can be a traffic, play area where you can drive
a go-cart on real, small roads.
It can be a large open air swimming pool, just
for children.
It can even be a large and exciting indoor play
ground. ■
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lige grønne anlæg med den lille sandkasse
nu ligger ved Dannebrogsgade-Estlands-
gade, lå tidligere nogle af Vesterbros alt
for velkendte sammenklemte udlejnings¬
ejendomme.
Disse anlæg er deres lidenhed til trods
et godt supplement til bydelenes sparsom¬
me friarealer. I de ældre bydele er der
fremdeles et påtrængende behov for både
lokalparker og legepladser.
Den aktuelle situation
Trods de senere års forbedringer og total¬
renoveringer henligger en væsentlig del af
byens eksisterende legepladser med ældre
traditionelle legeredskaber, der hverken
sikkerhedsmæssigt eller pædagogisk lever
op til den standard man må forvente af en

nutidig legeplads.
Moderniseringsarbejderne på den æl¬

dre del af vore offentlige legepladser fort¬
sættes i det tempo og omfang som kom¬
munens økonomi giver mulighed for.

På det byplanmæssige niveau arbejdes
der samtidig på at løse lokalparkproble-
met. Dette vil forhåbentlig, på længere
sigt, føre til en overflødiggørelse af byens
mindste og mest utidssvarende legeplad¬
ser, som alt for længe har været kommu¬
nens eneste tilbud til børnene i de tætbe¬
folkede bydele.
Københavns kommune har ca. 175 offent¬
lige legepladser. 36 legepladser har pæda¬
gog-uddannet personale og indendørs le¬
gefaciliteter. 2 af de bemandede legeplad¬
ser er specielle trafiklegepladser. 5 af de
bemandede legepladser er kombineret med
byggelegepladser.

Derfindes enfolder »her er Byens Lege¬
pladser«, som indeholder adresserne på de
fleste af Københavns offentlige legeplad¬
ser, samt alle væsentlige oplysninger om de
bemandede legepladsers funktioner og åb¬
ningstider.

Folderen udleveres gratis på Kommune¬
information, Vester Farimagsgade 19.
■ Copenhagen Municipality has approx.
175 public play grounds. 36 play grounds
have trained leaders and indoorfacilities. 2
of the manned play grounds are special
traffic play grounds. 5 of the manned play
grounds are combined with adventure play
grounds.
A folder with the title »Here are the city
play grounds« gives the addresses of the
most of Copenhagen's play grounds, the
functions and the opening hours of the
manned facilities. The folder is free of
charge from The Council Information Of¬
fice, Vester Farimagsgade 19.

Niels Mansa, landskabsarkitekt MDL. Inspektør v.
Stadsgartnerens Kontor, Bent Krøyer, pressefoto¬
graf m. af D.Jfb.
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Summary

Nature in The city, p. 97
By Hannes Stephensen
Nature in towns is historically a kind of
idealised nature - a vision of nature.
There is no genuine biotope. Town nature
demands constant care, feeding, pruning
and protection. Town nature is entirely
dependant upon the maintenance it is
subject to. The private, the public and
nature itself are three quite different types
of maintenance expressions. The private
town garden is almost certain to be a
success. They would not be there other¬
wise. Another form of private urban natu¬
re is the individual plant which is allowed
to grow where there is room for it. Planning
can be more or less intentional. The wild
vine which covers an entire house or a

somewhat sad rose which tries to find
nourisment beside a pavement.

Public efforts on behalf of nature have
both a planning and practical character.
Planning is necessary because the vision
of nature is the weaker in the fight for
space. If the planners do not reserve space
whilst land prices rise, things go wrong. It
is this foresight which has provided the
most important cities - London, Paris and
New York - with park areas of impressive
landscape dimensions in the middle of the
most expensive building plots in the
world. This way of satisfying the need for
nature, in the middle of a city, is impressi¬
ve. No one would dream of developing
Central Park.

Another way is to build a pocket park as
the landscape architects Zion and Breen
have done on 53rd. Street in New York..
To eliminate the street noise, an exube¬
rant water fall is laid out on one side of the
site. The lay-out is quite little and immen¬
sely popular. One can wonder why it has
been possible for planners to reserve large
coherent park areas but not the decentral
site where each street corner is provided
with a little, public nature area.

From Backyard to Town Garden, p. 103
By Tone Lindheim
The courtyard space is the closest outdoor
area for many town dwellers. When the
urban life form developed in the last
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century, the courtyard became the arena
for both practical objectives and social
intercourse. It was a protected and strain¬
ed environment with its good and bad
sides. Which roles can courtyard space
play following urban renewal activity in
districts with rented accommodation?
Which challenges are we faced with when
designing good courtyard space today?
Rented housing in Oslo is primarily from
1880-1900. It was built as dwellings for
the new industrial working class. The
districts were built in the same fashion as

those in Berlin and Copenhagen, although
the scale was somewhat smaller in a little
town on the edge of Europe. The design
of courtyard areas is difficult. Far too
many needs have to be fulfilled in a hope¬
lessly little area and in architects/landsca¬
pe architects zeal to open everything up,
we force a collectivity upon residents
which we would not dream of imposing
upon our own environments.

Courtyard improvement is not only a
question of physical design. It is also a
social and paedogogic task. People from
different blocks and environments have to

be brought together to take decisions and
responsibility. A renewed lay-out will be
handed over to residents who have been
without garden traditions for generations.

The courtyards ought to be given a
more urban character with a fine form
which can also be experienced from peop¬
les' windows. The courtyard materials
ought to be solid and attractive and not
just cheap and cheerfull. They ought to
have a character with dignity.

A great number of courtyards in Oslo
are in the process of renewal. A few of
them are presented in the article.

Urban Renewal at Østerbro, p. 110
By Agnete Muusfeldt
A sketch design for urban renewal was
drawn up for presentation and discussion
with the residents at the beginning of
1977. The square is atypical for the Ryes¬
gade district. It has a special quality be¬
cause of a solid red brick building facing
Blegdamsvej, which was originally built
as a guild foundation.

From the start, the urban renewal asso¬
ciation was committed to preserving this
quality, both through the renovation ol
the bordering buildings, 12 residential
blocks in all, and through the integration
of the open space to a large courtyard
space of just over 5000 m2.

The open space is planned and designed
with the prime intention that residents
should have the same possibility for a
varied outdoor life, in the city, as there is

in the suburbs. They should, therefore, be
able to sunbathe, dine out of doors on a
summer evening, experience the joy of
gardening, polish a bicycle and chat in the
open air.

A band of gardens are laid out along the
border development so that each entrance
has its own half-private zone close to the
door to the rear staircase. Contact to the
flats and the other entrances is, therefore,
as close as possible. Internal traffic within
the square follows a network of tarmac
paths from each gateway to the main
paths parallel to Ryesgade and Trepkas-
gade. The necessary wooden buildings for
bicycles and waste containers are position¬
ed along these paths, which are separated
from the semi-private gardens by open
fencing.

Perhaps the most important function of
the garden lay out is to provide an attracti¬
ve view from the many windows. The lay¬
out must, therefore, offer a multitude of
variation and detail, and abound in ferti¬
lity.

Public Play Grounds in Copenhagen, p.
114

By Niels Mansa and Bent Krøyer
The first public play areas in Copenhagen
were established just over 100 years ago.
It took place when » Volden« was demolish¬
ed in about 1870 and the remaining em¬
bankment aras were laid out as public
parks.

Space was the key word. There was no
space to play in the over-populated and
over-developed Copenhagen of that time.
Real play grounds as we know them, did
not exist before the opening of Fælledpar¬
ken in 1914. There were no manned play
grounds in Copenhagen before 1939.

It would seem paradoxical that Copen¬
hagen has a growing need for more and
better play grounds whilst the population
level has been falling for a great number
of years. A growing feeling of general
insecurity results in parents not letting
their children play where they cannot
keep an eye on them or where there is no
adult supervision. These are the primary
factors which created the demand for
more near, play areas in connection to the
existing housing stock. At the same time,
other changes have meant that there are
much greater demands on the range of
activities offered on play grounds today.
The first problem can best be solved
through urban renewal. Total renewal or
courtyard rehabilitation. The other pro¬
blem - improvement of play facilities - is
tackled through renovation of existing
play grounds. Jeremy Dean
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Wesley's Kapel og kirkegårde i London

Besøgende til Wesley's kapel på City
Road i London kan nu opleve fortiden og
nutiden både inden for og uden for denne
smukke, 200 år gamle metodistkirke.

Kapellet, som er fredet i klasse A, er
ombygget med følsomt design af fin hånd¬
værksmæssig udførelse.

Langs kirkegårdens nord- og østgrænse
er der opført en ny 3-etages bygning i
moderne design og med afdæmpede
spejlglas-facader, som giver næsten ube¬
grænsede muligheder for udnyttelse af
spændende refektioner.

Krypten har gennemgået en forbavsen¬
de forvandling til et museum, enestående
fordi den ligger på det samme sted som
kirken, hvis historie den skildrer.

Kirkegården er også nyanlagt med det
formål at være indbydende overfor pil¬
grimme og gæster fra den ganske verden
året rundt.

Landskabsarkitekt: W. A. Hutchinson.

Jeremy Dean
Kilde: Landscape Design nr. 158, dec.
1985 fra en artikel af William Arthur Hut¬
chinson.

Sven Bech A/s

Festival Square i Edinburgh

A
:v.

Festival Square er et af de vigtigste an¬
komstpunkter til Edinburgh centrum,
med en beliggenhed lige overfor Usher
Hall. Skulptur var fra starten et vigtig
element i udformningen af den nyanlagte
plads, men endnu findes der ingen skulp¬
turer til trods for store anstrengelser un¬
dervejs. To billedhuggere bidrog med
ideer og inspiration i skitse fasen. En af
dem - Ian Hamilton Finlay - udarbejdede
mange, bl.a. ideen om indskæring af en
citat fra Empodokles »Naturens Digt«, i
store romerske bogstaver, som frise hele
vejen rundt om bassinet. Citatet skulle
minde om byens klassiske traditioner og
er utrolig velegnet til placeringen. På
dansk lyder det således: »- og jorden
forankrede i Afrodites perfekte havne
møder med disse i lige dele, med Hephai-
stos, vand og glimtende luft«.

Landskabsarkitekter: Derek Lovejoy
and Partners.

Jeremy Dean

Kilde: Landscape Design nr. 158, dec.
1985 fra en artikel af Douglas Sampson.

LANDSKABSENTREPRENØRER

Hovedentreprenør:
Gårdsanering på
Østerbro

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

Internationell parkkonferens i Malmo
»Parken i centrum« år namnet på en brett
upplagd konferens 15.-18. sept. om sta¬
dens miljo. Den anordnas i samband med
bostadsmåssen BO 86 och ingår i Kom-
munalTeknik 86.

Få parker i vårlden år så vålkånda som
Central Park i New York. Vad år då

låmpligare på en konferens som såtter
parken i centrum an att titta nårmere på
fenomenet Central Park? Och vem år

låmpligare till att formedia kontakten an
New Yorks parkchef, Henry J Stern? Han
kommer att beråtta om parkens historia,
visa hur den ser ut i dag, hur den anvånds
och, inte minst, hur den forvaltas.

Når Frederick Law Olmstead, de ame¬
rikanske landskapsarkitekternas anfader,
skapade Central Park i mitten av 1800-
talet styrdes han fråmst av sociala motiv.

Vanliga månniskor skulle hår kunna dra
sig undan storstadens larm och njuta av
ett stycke natur. Den idén håller ån idag.
Parkens brokiga folkliv har inspirerat
många, inte minst bland konstnårer, jour¬
nalister och fotografer.

Vilken roll spelar då parken i våre
svenska ståder? For att få den frågan
allsidigt belyst har vi bett tre olika yr-
kesmån att var och en från sin personliga
utgångspunkt redogora for vad parken
betyder for dem. De tre år forfatteraen
Folke Isaksson, forskaren Gunnar Sorte
och forvaltaren Bernt Finnskog.

Under alltfor lång tid har parken spelat
en underordnad roll i stadsbyggandet.
Det år husfasaderna och trafikens lagar
som gåltt. Men det har inte alitid varit så.
Eivor Bucht, Per Jan Persson och John
Sjostrom tar historien till hjalp av exem-
pel från England hur man ger aldre par¬
ker ett nytt liv.

Konferensen inramas av ett parkbygge
som såkerligen kommer att gå till histori¬
en. Malmo stads parkavdelning och Sve¬
riges Trådgårdsanlåggningsforbund kom¬
mer att med gemensamma krafter bygge
en fårdig park på mindre ån två dygn.
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Konferensdeltagarna kommer att få folja
parkbygget från ringside. Konferensen
oppnas nåmligen på en rivningstomt i
Malmo och avslutas dagen dårpå med en
picknick på samma tomt. Men då i en
vacker nyanlagd park!

Anmalan till konferensen »Parken i
centrum« sands till Malmo Måsscentrum,
Box 19015, 200 73 Malmo. Konferensav-
giften år 1.750 svenska kronor. Program
och information kan fås från Ole Anders¬
son och Kjell Nilsson, MOVIUM-sekre-
tariatet (040-41 50 00) eller från Berit
Grimskog, Kommunforbundet (08-24 85
00).

Kjell Nilsson

Kungsparken i Malmo: Udstilling 24.8-
21.9

Kungsparken år Malmos åldsta park. I år
lever den upp på ett ovåntat men efter-
långtat sått. Kungsparkens 1800-
talsståmning får vi av de gamla vackra
tråden, de skona gråsmattorna, de mjuka
gångarna, dvs av allt det man idag
forvåntar sig av parken mitt i stan. 1
denna skona oas bjuds på park- och
trådgårdssupplevelser.

Vad har vi då gjort? Vad sags om nio
spånnande och nytånkande idétrådgår-
dar. Eller om naturtrådgårdar. Eller om
naturtrådgården i idegranarnas skugga.
Kungsparken bjuder på ett ljusspel som

ger helt nya dimensioner til augusti- och
septemberkvållarnas parkliv. Vi har
byggt ett lusthus vid vattnet for stilla
stunder, blåbårsskogen for barnen, en ny
lekpark.

Idétrådgårdarna i Kungsparken år ett
samarbetsprojekt melian MOVIUM, Ko-
lonitrådgårdsforbundet, Riksforbundet
Svensk Trådgård, Trådgårdsnåringens
Riksforbund samt Malmo stad, GK/park-
avdelningen.

Information: Movium, tlf. 040-415000.

Lampas
Udendørsbelysning

i

101
Lampas
Industrivej 17 •
DK-5750 Ringe
09-62 35 00

Danmarks
^smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden i Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja. nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møbler, *

I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler.

TRP TRAP-HAVNEN HADSUND TLF. 08 57 4144
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have- og parkmøbelsæt er fremstillet i
knock-down system af massivt Burma¬
teaktræ, som er helt vedligeholdelsesfrit.
Med tiden patinerer det i en smuk sølvgrå
farvetone.

Yderligere information: Trip Trap.
Havnen DK 9560 Hadsund. Tlf 08 - 57 24
88.

Teaklinefra Trip-Trap

Trip Trap dækstolen i det kendte design
fra de store oceangående linere er udført i
Burma-teak. Leveres ubehandlet og kan
let saltvandsbleges, så den allerede fra
starten fremstår i sølvgrå patina.

Trip Trap har på skibshistoriske muse¬
er fundet flere modeller frem til den høje,
maritime klapstol og har i samarbejde
med arkitekterne m.a.a. Anders Hege-

Kunst i grusgraven

Egtved Kommune arbejder med planer
om at få lavet et skulpturprojekt i Tør¬
skind Grusgrav. Det bliver Robert Jacob¬
sen og en af hans tidligere elever, profes¬
sor og billedhugger, Jean Clareboudt, der
skal lave landskabsskulpturerne.

Kilde: Politiken 17.6.86.

lund og Lars Hegelund genskabt denne i
den samme enkle konstruktion.

»Selandia« klapstolen fylder kun lidt
sammenklappet. Tilhørende klapbord
(140x75 cm) findes også.

Trip Trap har også en havemøbelserie i
teak. Det smukke design fra de hvide
havemøbler har fået et rustikt udtryk i
Trip Trap's Teak-line serie. Det robuste

^llllllljla

ole lor le-
sverancer

De er velkommen til at af¬
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge »»De¬
res« træer.

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov • Tlf. (09) 97 26 56

I m m

D PF

Fwlloemwrko for
sundhedskontrol!,

planteskoler

PARKBÆNKEN
den klassiske bænk i støbejern

GULDBORG
MASKINSNEDKERI

v/ snedkermester Preben Jan Pedersen
Tofteager 22-4281 Gørlev • Tlf. 03-55 57 00
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DLoglFLA
DL's medansvar for afviklingen af IFLA
seminaret »New Life to the Cities« og
sydafrikanske landskabsarkitekters muli¬
ge deltagelse i konferencen var den ydre
årsag til en heftig IFLA debat på forenin¬
gens generalforsamling i foråret 1986.

En kronologisk redegørelse for sags¬
forløbet som denne debat affødte bringes
nedenfor.

21. marts: DL's generalforsamling ved¬
tager at tage afstand fra den sydafrikan¬
ske raceadskillelsespolitik og ønsker in¬
gen sydafrikansk deltagelse på IFLA se¬
minaret i København, august 1986.

22. april: I et brev til de nordiske
landskabsarkitektforeninger og disses IF¬
LA delegater, samt til IFLA's ledende
organer, professor Botha, Sydafrika og
de europæiske landskabsarkitekttids-
skrifter, giver DL udtryk for foreningens
holdning. DL's styrelse beslutter samtidig
at følge de nordiske regeringers retnings¬
linjer for kontakten med Sydafrika på det
idrætslige, kulturelle og videnskabelige
område, og de fælles nordiske retningslin¬
jer for administration af visumpligten for
sydafrikanske statsborgeres indrejse.

Udenrigsministeriets meddelelse af 17.

Bogomtale
Tag over hovedet, Solvarme og be¬
byggelsesplanlægning , Amerikanske
landskaber, Indendørs beplantning

Summary
Jeremy Dean

DLoglFLA
Af Karen Permin

Diverse

januar 1986 vedlægges brevet i dansk og
engelsk version.

9. maj: DL's holdning til Sydafrikas
apartheidpolitik og sydafrikanske kolle¬
gers deltagelse i IFLA seminaret drøftes
på nordisk styrelsesmøde i Helsingfors.

Resultatet af disse drøftelser bliver, at
nordisk styrelsesmøde anbefaler DL at
forlange punktet sat på dagsordenen til
IFLA's Grand Council møde på Jamaica
og bede fællesdelegaten, nordmanden
Guri Vallevik Håbjørg fremgøre DL's
synspunker.

14. maj: DL meddeler IFLA's præsi¬
dent Zvi Miller, at Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter ønsker Sydafrika
sagen sat på dagsordenen på GC mødet
1986.

13. juni: IFLA's præsident bekræfter
modtagelsen af DL's henvendelse, men

går ud fra at DL frafalder kravet i og med,
at IFLA seminaret efter forlydende må
aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Og Zvi Miller føjer til, at dersom DL
uafhængigt af aflysningen måtte fastholde
at få Sydafrikas medlemskab af IFLA
drøftet på Jamaica mødet, må han med
henvisning til IFLA's status som upolitisk
organisation, gøre opmærksom på, at
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punktet ikke vil blive sat på dagsordenen,
men overlades til Grand Council's afgø¬
relse at afvise eller behandle.

14. juli: I DL's svarbrev til Zvi Miller
hedder det blandt andet: »DL oprethol¬
der sit krav om at få diskuteret Sydafrikas
medlemskab på G.C. mødet, velvidende
at IFLA ifølge lovene er erl upolitisk
sammenslutning. DL's krav bygger alene
på en etisk, humanistisk holdning, og
foreningen ønsker Sydafrikas medlem¬
skab diskuteret, selv om det planlagte
seminar i København er blevet aflyst på
grund af for få tilmeldinger.

Juli (udateret): Dagordenen til IFLA
mødet modtages i sekretariatet. Sydafri¬
kasagen figurerer ikke på dagsordenen,
og det overlades nu til Grand Councils
afgørelse, hvorvidt man under punkt A-6
»Addition to the Agenda« vil behandle
DL's henvendelse.

12. august: DL informerer IFLA's vi¬
cepræsident for Centralregionen nord¬
manden Sveinung Skjold, IFLA's gene¬
ralsekretær Jette Abel og de nordiske
IFLA delegater om afvisningen og skriver
blandt andet: »På trods af DL's skriftlige
henvendelse til IFLA's præsident Zvi
Miller, konstaterer vi, at Sydafrikapro-

forts. S. 38
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fortsat fra forrige side.
blematikken ikke er sat på dagsordenen
til Grand Council mødet på Jamaica, men
efter præsidentens forslag overladt * til
Grand Councils vurdering.

Med henvisning til det danske
Udenrigsministeriums meddelelse af 17.
januar 1986 mener DL, at det nordiske
handlingsprogram mod Sydafrika, ikke
som antydet af Zvi Miller er et politisk
spørgsmål, men handler om en begræns¬
ning af kontakten med Sydafrika på
blandt andet det kulturelle plan. Ud fra
den vurdering og de synspunkter DL ud¬
trykte i sit brev til sekretæren af 14. juli
1986 fastholder DL kravet om, at Grand
Council diskuterer IFLA's holdning til
Sydafrikas medlemskab af IFLA.

Hvis Grand Council med henvisning til
lovene nægter at behandle sagen, vil DL
overveje sit fremtidige forhold i IFLA«.

31. august: Grand Council mødes på
Jamaica. Resultatet af sagsbehandlingen
kendes endnu ikke. Karen Permin

Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 København

Konkurrence om Trekroner

Statens Bygningsfredningsfond har ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om
den fremtidige anvendelse af søfortet Tre¬
kroner, som er beliggende ud for Køben¬
havns havn.

Konkurrencen skal belyse de fremtidi¬
ge anvendelsesmuligheder for Trekroner.
Da fortet er bygningsfredet i sin helhed,
er det vigtigt, at de fremtidige funktioner
indpasses, uden at fortets nuværende
identitet og særkende går tabt. Det er
ønskeligt, at Trekroner igen bliver en
aktiv del af det københavnske byliv - som
tilfældet var i 1930-erne - og indgår som
en naturlig del af havnemiljøet. Samtidig
er det fondets mål, at fredningen og
istandsættelsen af Trekroner sikrer beva¬
relsen af et enestående fæstningsanlæg,
samt at en ændret funktion tilgodeser og
understreger de bevaringsværdige ele¬

menter, som anlægget besidder. Idékon¬
kurrencen er åben for alle.

Besvarelserne kan omfatte enten for¬
slag til en samlet løsning, der belyser
fortets fysiske genopretning og fremtidige
anvendelse eller forslag vedr. delopgaver
inden for f.eks.:
- genopretning og anvendelse af enkelt¬

bygninger og -anlæg,
- udearealernes udformning og anven¬

delse,
- udformning af enkeltdele som f.eks.

nye sømærker, udendørs inventar o.a.,
- løsning på et eller flere af de byggetek¬

niske problemer, der fremgår af til-
standsbeskrivelsen, eller

- andre ideer eller synspunkter på Tre¬
kroners fremtid.

Forslagene skal være indleveret den 3.
februar 1987. Resultatet forventes at fore¬
ligge i begyndelsen afmarts 1987.

Den samlede præmiesum er på kr.
500.000 kr. Præmiesummen vil blive for¬
delt efter dommerkomiteens skøn, men
således at højeste præmie vil blive på
mindst 125.000 kr.

Peter-Joseph-Lenné prisopgaven 1986
Peter-Joseph-Lenné prisopgaven for 85/
86 er blevet udskrevet med nedenstående
opgaveemner:

Aufgabe A - Gartengestaltung. Mårki-
sches Viertel Berlin.

Aufgabe B - Landschaftsplanung. Et¬
hik und Moral in der Praxis des Lands-
cahftsplaners.

Præmien for hver af de tre opgaver er et
diplom samt 6000 DM. Enkeltpersoner
eller grupper kan deltage i konkurrencen,
såfremt ingen af deltagerne er ældre end
40 år ved konkurrencefristens udløb.

Hver deltager kan kun deltage i én
opgave, og indlevere ét forslag.

Nærmere retningslinier samt konkur¬
rencemateriale kan rekvireres ved at skri¬
ve til: Institut fiir Landschafts- und Frei-
raumplanung, FR 2-6, Franklinstr. 28/29,
1000 Berlin 10, Tyskland, under mærket:
Peter-Joseph-Lenné 85/86.

Endvidere vil Karl Foerster Stiftelsen
tildele 3 præmier å 1500 DM til arbejder,
som på særlig fremragende måde i opga¬
ven redegør for anvendelsen og betydnin¬
gen af vegetation.

Indleveringsfrist: 10. november 1986,
bedømmelse i løbet afdecember 86.

Resultaterne fra tidligere (79-83) ud¬
skrevne prisopgaver er publiceret og kan
erhverves ved at indsende 10 DM/stk. til:
Landeshauptkasse Berlin West-Stichwort:
Lenné-Broschure 19. Nurnberg Str. 53,
1000 Berlin, Tyskland. 0800111901 (bitte
Jahrgahg vermerken!).
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Fotokonkurrence: »Det Monumentale«

Begrebet »det monumentale« har i de
seneste år fået en fornyet interesse for de
bildende kunster. SKALA har på denne
baggrund besluttet at udskrive en kon¬
kurrence, der i fotografier belyser dette
begreb, som det kommer til udtryk i
nordisk arkitektur.

Der indsendes 5 stk. 24x30 cm s/h fotos
af et valgt arkitektonisk objekt til:

SKALA
Vimmelskaftet 49,

DK-1161 København K.

Fotografierne opklæbes på hvidt kar¬
ton i størrelse 36x45 cm. Konkurrencen
er åben for alle med adresse i Norden.
- Fotografierne må være SKALA i hænde
senest den 15. oktober 86. Bedømmelsen
vil være afsluttet den 15. november 86.
Resultaterne vil blive publiceret i SKA¬
LA regi i København i vinteren 86/87.
SKALA forbeholder sig ret til at publice¬
re de indkomne fotos.

Præmier: 1. præmie kr. 20.000,-, 2.
præmie kr. 12.500,-, 3. præmie kr. 7.500
samt 3 ekstra præmier å kr. 1.000,-.

Dommerkomite: Keld Helmer Peter¬
sen, lektor, fotograf, Erik Werner Peter¬
sen, arkitekt, Lisbeth Balslev Jørgensen,
historiker, Henning Larsen, professor,
arkitekt.

Skala-udstilling: Luigi Snozzi & Rudy
Hunziker
22. august-27. september 1986
På 1 årsdagen for åbningen af arkitektgal¬
leriet SKALA vendes blikket mod Tes-
sin-området i Schweiz.

Luigi Snozzi, født i 1932, er et af de
ældste og mest respekterede medlemmer
af den berømte »Tessin-Tendenza«, som
bl.a. inkluderer Livio Vacchini, Bruno
Reichling og Fabio Reinhart og den yngre
»stjerne« Mario Botta.

Snozzi har i en årrække drevet sin egen
tegnestue sammen med et job som gæ¬
steprofessor på de tekniske højskoler i
Lausanne og Ziirich.

Luigi Snozzi's arbejdsmetode repræ¬
senterer et klart forsøg på i højere grad at
»re-urbanisere« end »de-centralisere« by¬
en ved omhyggeligt at integrere eksiste¬
rende bygninger ved hjælp af nye arkitek¬
toniske indgreb.

Udstillingen viser bygningsprojekter
spændende fra offentlige bygninger, råd¬
hus, skole, kloster, kirkegård, gymnasi¬
um, tilbygninger, rådhus, skole, kloster,
kirkegård, gymnasium, tilbygning til ny
bank over et antal enfamiliehuse, bybyg-
ningsprojekter og forslag til retablering af
den indre by. Snozzi's mål er at skabe en

integreret urban helhed - uden at tabe

den arkitektoniske karakter af individu¬
elle bygninger.

Som repræsentant for den yngre gene¬
ration af Tessin-arkitekter har SKALA
inviteret Rudy Hunziker, som er en af de
3 internationale arkitekter, der er invite¬
ret til at deltage i bybygningsforsøget i
Høje-Taastrup og er derfor også af den
grund interessant at præsentere.

Rudy Hunziker har haft egen tegnestue
siden 1979 og arbejdede inden da hos
Mario Botta, hvilket tydeligt afspejles i
hans brug af stærke geometriske former.
Rudy Hunziker arbejder seriøst med den
herskende typologi i byen, og man gen¬
kender - som i Snozzi's projekter - for¬
mer, materialer og andre lokale karakte¬
ristika transformeret og anvendt i et nyt
arkitekturudtryk. Rudy Hunziker skaber
sin arkitektur ud fra »stedet« - dets iboen¬
de kvaliteter og budskab. Forstår man
»stedet« vil typologien i den middelalder¬
lige by være en vigtig reference for det at
skabe nye huse - og for defineringen af
rum og formsprog.

SKALA Arkitekturgalleri, Gråbrødre-
torv 6, 1154 København.
Åbningstid: tirsd.-fred. kl. 14-18, lørd. kl.
11-15, sønd./mand. lukket.

• Fældning - rydning.
• Beskæring af store træer
• Beskæring af murbevoksning.
• Levering af store træer fra

egen planteskole.

Tfræer
• Bekæmpelse af bladlus med

injektion i stammen.
• Rodfræsning
• Udlejning af minigravemaskiner
• Tilbud gives.

Prøvensvej 20 • 2610 Rødovre

Henrik Ravn ApS
Tlf. 01 41 02 28 / Sengeløsevej 9 2830 Tåstrup • Tlf. 02 99 51 16

A 39



arkitekten Bernhard Tschumi, som vandt
konkurrencen om fremtidens bypark i La
Villette udenfor Paris, med et forslag, der
har vakt en del opsigt internationalt, og
som også har påvirket udformningen af
danske parkprojekter. Pare de loa Villet¬
te anlægges nu og skulle efter planen være
færdig i 1989. I artiklen »Minotaurus i
flipmaskinen« introducerer Erik Werner
Petersen filosofien bag den kontrover¬
sielle park, der tager afsæt i en ny fortolk¬
ning af parkens sociale praksis. Han sam¬
menligner bl.a. parken med en flipmaski¬
ne, og forestiller sig den besøgende »som
en kugle, der kastes rundt i et spil mellem
parkens objekter«.

Derudover findes artikler om det unge
arkitektteam 3xNielsen, den tessinske
arkitekt Rudy Hunziker - én blandt de
udenlandske deltagere i bybygningseks-
perimentet i Høje-Taastrup, m.m.

SKALA nr. 5

Tidsskriftet er udkommet med sit 5. num¬

mer, som bl.a. indeholder en artikel om

SKALA er på 32 sider i stort format'
(A3) med dansk og engelsk tekst. Prisen
for et enkelt nummer er kr. 38,-, men
SKALA kan også fås i abonnement: 6
numre for kr. 200,-.

Forunderlige træer
Tage Andersen viser udstillingen 'Forun¬
derlige træer' i Charlottenborg Slotsgård,
Kgs. Nytorv i perioden 19.-28. sept. 1986.
Åben fra 10.00-17.00.

VEKSØ Gade- og parkinventar

Bænke type SZ ■ Design Sten Zinck - Papirkurve type PB ■ Design Ginman, Harboe, Borup

VEKSØ-TAULOV
TAULOV ■ DK 7000 FREDERICIA

TLF.: 05-562299

SVERIGE:
BENNY KULLGREN
TLF.: 0303-91 950

VESTTYSKLAND
VEKSO GmbH
TLF.: 0461/13025

NORGE:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
TLF : 02-778530
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Noget om birk
Af J. Arevad-Jacobsen

Foto: Agnete Muusfeldt.

Har man gennem en længere årrække
beskæftiget sig med planlægning og etab¬
lering af skovagtige plantninger, vil man
have bragt i erfaring, at der er problemer
omkring birk,' både m.h.t. vækstform,
klimatolerance og vindførhed.

Årsagen hertil er, at birk ofte produce¬
res af vilkårligt frø af dansk, mellem- eller
sydeuropæisk (italiensk) oprindelse. Man
har i mange år høstet frø af træer, hvis
oprindelse var ukendt, ligesom frø har
været forhandlet uden opgivelse af frø¬
kilde.

Enkeltpersoner har nok i tidens løb
søgt forbedringer, men det er først med
Frøkildeudvalgets oprettelse, at et for¬
melt arbejde med fremskaffelse af bedre
plantemateriale påbegyndes, og i fortsæt¬
telse heraf afkomsforsøgene ved Institut
for Landskabsplanter i Hornum gennem¬
føres.

FKU's synsgruppe for mindre træer har
udført det opsøgende arbejde omkring
vore danske birke, Betula pubescens
Erh., dunbirk, hvidbirk, mosebirk, og
Betula pendula Roth., (syn. B. verruco¬
sa), vortebirk, hængebirk, sandbirk, lige¬
som gruppens medlefnmer har medvirket
ved bedømmelse af forsøgene. Et af de
væsentligste formål med forsøgene er at
få frasorteret de dårligste frøkilder. Om
de, der overlever bedømmelserne, kan
man derfor sige, at de i rimelig grad
opfylder de krav, man har opstillet som
kriterium for udpegning.

Og hvilke er så disse?
Forudsætningsvis sygdomsresistente

planter, og her tænkes specielt på rust,
som især optræder i planteskoler og gan¬
ske unge plantinger. Dernæst stor klima¬
tolerance, uden overvintringsskader.
Dette forudsætter tidlig afmodning af
årsskud.

M.h.t. vækst ønskes stammer med gen¬
nemgående midterakse, uden tendens til
tvegedannelse, og jævnt fordelte grene
med brede vinkler mod stammen. Det

giver det stærkeste træ med henblik på
sne- og vindpres samt islag. Sidstnævnte
klimafænomen har i tidens løb ødelagt
mange birke. Endelig skal træet have
hvidlig bark. Begge arter optræder dog
som yngre med rødlig (kobberfarvet)
bark.

Det turde være indlysende, at det rigti¬
ge i Danmark er at producere træer af
dansk frø, ikke af nationale grunde, men
af hensyn til daglængden, som spiller en
afgørende rolle for træernes vækstcyklus.
I Hornumforsøgene viste således island¬
ske birk sig aldeles uegnede for vore
forhold, ligesom birk af mellemeuropæ¬
isk (tysk) oprindelse klarede sig rigtig
slet. Som et sidespring, der alene har med
breddegraden at gøre, kan det nævnes, at
man udenfor Landbrugsuniversitetet i
Umeå i Nordsverige har plantet birk af
udenlandsk, utvivlsomt noget sydlig op¬
rindelse, og de siges først at fælde løvet
ved juletid.

Det er derfor glædeligt, at man idag i de
store planteskolers kataloger kun tilbyder
birk af danske eller mellemsvenske frø¬
kilder.

Det rette tidspunkt for plantning af
barrodede birk har altid været et diskus¬
sionsemne. Forårsplantning, når knop¬
perne begynder at strække sig, har der
hersket enighed om. Erfaringerne m.h.t.
efterårsplantning var derimod ikke gode.
Man fik ofte udfald i det plantede - og
toptørhed. Forsøg fastslår imidlertid som
det rigtige tidspunkt for efterårsplantning
2 uger efter løvfald og indtil frosten bin¬
der jorden.

Birk anvendes i skovagtige plantninger
ofte som ammetræ. Da birk ikke har god
naturlig oprensning, kan opkvistning un¬
der sådanne forhold være nødvendig.
Normalt beskærer man ellers ikke birk,
men skal det ske, gøres det bedst i slutnin¬
gen af vækstperioden, i august-septem¬
ber, idet birk har meget tidlig saftstig¬
ning, allerede efter nytår, og bløder kraf¬
tigt. Ved topfjernelse dannes hos birk
ikke som hos adskillige andre træer en ny
top, derved at et sideskud overtager fø¬
ringen. Nok har man set birk topstævnet,
men det hører da heldigvis til sjældenhe¬
derne. Derimod kan, som foran nævnt,
klimaforhold fjerne toppen, og det er
ikke umuligt, at der er en sammenhæng
mellem tendens til tvegedannelse og be¬
skadigelse af toppens vækstpunkt grundet
sildig skudmodning.
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1, Betula pubescens, dunbirk.
2. Dunbirk i Hedeselskabets frøhave, TruustE6, udpeget afFKU.
Fotos: J. Arevad-Jacobsen.

Betula pubescens
Af de to birkearter er dunbirken den, der
i udbredelse går længst mod nord i Euro¬
pa og Asien. Her til landet kom den i
senglacialtid.

Dens naturlige forekomst er i moser,
idet den ynder våd bund, men fortæller
man det ikke til den, klarer den sig storar¬
tet på let jord, hvorfor den da også finder
anvendelse i læplantninger i Jyllands
gamle hedeegne. Den er forøvrigt den
mest vindføre af de to arter. Dens krone
er mere robust, med udstående, vredne
grene.

Arten angives at kunne opnå en højde
af 25 meter, men det hører ganske sikkert

til sjældenhederne. Birk af hjemlig oprin¬
delse skal søges i Norddanmark. Fra Han¬
herred kendes en frøkilde kaldet Sand¬
mosen. Dunbirk i Draved skov syd for
Løgumkloster antages også at være gam¬
mel dansk. De findes specielt i skovens
vestlige del ud mod Kongens Mose.

Birkens frugter er vingede frø (nød¬
der), som spredes ved vindens hjælp,
hvorfor birken optræder som pionertræ,
idet frøene spirer, hvor forholdene tilla¬
der det.

Anvendelse af birk i skovbruget som
ammetræ eller forkultur har medvirket til
»birkeforureningen« herhjemme. Carl
Mar. Møller omtaler i »Vore skovtræer«,

at dunbirken tidligst anvendtes af von
Langen, og at frø af norsk, svensk og tysk
oprindelse siden er indført i store
mængder.

Der er til dato udpeget to frøkilder af
dunbirk: fk. Haasum Enge (2. gen. af
Sandmosen) og fk. Hedeselskabet E 6 (2.
gen. af Holstebro, udsøgte planter).

Betula pendula
Vortebirken, med mere eller mindre
overhængende skud, er af de fleste måske
den foretrukne danske birk. Specielt fin¬
der varieteter med udtalt hængende
vækst, som f.eks. Betula p. 'Tristis' og
'Bøghs', udbredt anvendelse i parker, på

■ 1. Betula pubescens, downy birch. <
2. Downy birch in The Danish Heath Society seed garden, Truust E 6,
designated by The Seed Origins Committee.
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3. Vortebirk, Gjern Bakker.
4. Betula pendula, vortebirk.

■ 3. Silver Birch, Gjern Hills.
4. Betula pendula, silver birch

kirkegårde og i haver. På kirkegårde har
iøvrigt varieteten 'Yongii', sørgebirken,
været anvendt en del tidligere. Endelig
skal nævnes varieteten 'Dalecarlica'
med hvid stamme, hængende vækst og
fligede blade.

Varieteterne formeres ved podning.
Vortebirken er ikke så vindfør som

dunbirken og anvendes derfor ikke så
ofte i læplantninger som denne. I skov¬
bruget, hvor vortebirken anvendes som
ammetræ, foretrækkes smalkronede ty¬
per som f.eks. den mellemsvenske Vis-
singsø, en ganske udmærket type, der
ikke fylder meget i forhold til de brede
danske.

Vortebirken stiller ikke store krav til

jordbunden, men træffes ofte på lette
jorder, hvoraf navnet sandbirk. Træet
kan i bedste fald opnå en højde på 30
meter. Som ældre får stammens nedre del

skorpebark.
Vækstformen er stærkt varierende,

men der findes iblandt gode former med
gennemgående stamme og gode gren¬
vinkler. En enkelt er vegetativt formeret
og udsendt fra Hornum under navnet
'Arvi'. Den repræsenterer indtil videre
idealtræet: enstammet med bred, cylin¬
drisk krone, grenenes indfaldsvinkel til
stammen nær 90°, ikke hængende, kun
småkviste drypper og giver det stovte træ

en vis ynde. Barken er hvidlig. Dertil
kommer, at det er sundt og vindført.

Der er til dato kun udpeget en frøkilde,
benævnt fk. Mejrup. Det er en grov type
med tilbøjelighed til tvegedannelse og
derfor egentlig ikke ideel. Den kan føres
tilbage til nogle stortræer i Hessel krat på
halvøen Lovns. Det er en af fhv. inspek¬
tør ved Hedeselskabet Holger Jensens
mange indsamlinger.

At der kun er udpeget denne ene frøkil¬
de siger noget om, hvor vanskeligt det er
at finde egnede typer.

Vejen frem går uden al tvivl via styret
frøavl på udvalgt materiale. En begyndel¬
se har man i Betula p. fk. Penla, baseret
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på styret frøavl på to kloner. Træerne er
opretvoksende, normalt enstammede,
med bred vækst, hovedgrene udbredte,
smågrene svagt hængende. Som ældre er
stammen hvidlig. Betula p. fk. Penla er
udvalgt for sin hårdførhed, som bl.a. har
årsag i tidlig vækstafslutning, fordi frøkil¬
den passer til vore breddegrader. Af-
komstforsøg er etableret i Hornum.

1., 2., 3. + 4. Vortebirke, plantet i midten af
50'erne som 112, 60-100 cm, barrod. Billederne
viser en ofteforekommende spredning i fænoty¬
pe: 1: springvandsbirk, 2: kurvform, 3: faste-
lavsris og endelig 4: en reel type. •

■ Silver birch planted in the mid 1950's as 112,
60-100 cm. bare rooted. The pictures show a
common variation in types: 1. Waterfall birch,
2. Basket form, 3. Shrovetide brushwood and
finally 4. A genuine type.

J. Arevad-Jacobsen, praktiserende landskabsarki¬
tekt MDL, foreningens repræsentant i Frøkildeud-
valget, formand for Frøkildeudvalget og medlem af
gruppen for mindre træer.

3
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Landskabets rolle i formgivningen
Af Ib Asger Olsen

I de seneste år er man blevet opmærksom
på en bestemt måde at bruge og formgive
landskaber på.

Den består i at lægge nye tværgående
strukturer og elementer over det eksiste¬
rende landskab - at interferere med det
bestående - for derved at opnå en ny,
rumlig kompleksitet.

Det mest kendte interferensprojekt for
øjeblikket er nok Tschumis forslag til
konkurrencen om la Villette i Paris. Her¬

hjemme har kun enkelte forsøgt sig,
f.eks. Andreas Bruun, med et forslag til
parken i Hedehusene, gengivet i Land¬
skab nr. 7,1985.

Den nye metode eller holdning til land¬
skabets brug stresser spørgsmålet om,
hvordan vi egentlig bruger det eksisteren¬
de landskab i formgivningen. En kort
undersøgelse viser, at der i hvert fald kan
registreres tre holdninger til brugen af
landskabet - negligering, integration og
interferens.

Negligering
Denne holdning vurderer det eksisteren¬
de landskab med dets kulturelle og natur¬
mæssige indhold som værende uden form¬
givende betydning.

Formgiveren skaber sig sine egne land¬
skabelige forudsætninger, der passer til
de arkitekturidéer, som ønskes afprøvet.
Det tydeligste eksempel er nok Le Corbu-
siers forslag til byfornyelse af Paris, hvor
den eksisterende by fjernes og erstattes af
en park med højhuse.

Men også flere byggerier fra den store
byggeperiode i 1960-erne er eksempler på
dette, f.eks. Brøndby Strand og Ishøjpla¬
nen.

Formningen af Vestskoven er ligeledes
eksempel på negligering af det eksisteren¬
de landskab. Dette er - på trods af en
markant karakter med læhegn, landsbyer
m.m. - slet ikke indgået som en formgi¬

vende faktor. Man har tværtimod til¬
stræbt at slette alle kulturmæssige og na¬
turmæssige spor og former, som kunne
have givet Vestskoven et særpræg som
Vestegnens fritidsområde.

Jeg synes, denne holdning til land¬
skabet er problematisk, fordi den giver
mange problemer.

Konsekvensen er normalt et nulland¬
skab, hvor der langsomt og møjsomme¬
ligt må genopbygges en historie i lokalite¬
ten og et biologisk liv i landskabet. Men
min største indvending er, at landskabets
form og særpræg - genius loci - ikke
bruges som en vigtig faktor ved den nye
formgivning.

Integration
Denne understregning af lokaliteten er
derimod mulig ved de holdninger, der ud¬
trykkes ved integration og interferens.

Integration er udtryk for en tilpasning
til og bevidst anvendelse af det eksiste¬
rende landskab. Der lægges et nyt lag til,
således at der opstår en historisk komplek¬
sitet og en øget variation.

Integration adskiller sig fra interferens
ved at arbejde med samstemmende ele¬
menter og strukturlag. Som eksempel kan
nævnes Århus universitet, Tibirke Bak¬
ker og Louisiana, hvor terrænform og
vegetation har været medstyrende fakto¬
rer for bebyggelsens idé.

Interferens
Interferens kan defineres som en metode,
hvor man indfører tværgående elementer
og strukturer i landskabet uden at øde¬
lægge det eksisterende. Hensigten er at
opnå en ny kvalitet ved mødet mellem det
nye og det gamle.

Interferens er ikke et ukendt fysisk
udtryk. De gamle kongeveje fra 1700-
tallet med deres lige forløb gennem land¬
skabet er således udtryk for interferens

mellem vejlegemet og landskabets natur¬
mæssige og kulturmæssige strukturer. De
var dog nok ikke tænkt som et kontrast¬
rigt møde med lokaliteten, men mere som
et udtryk for magt.

Jernbanetracéerne er i stor skala inte¬
greret med terrænformen, idet de af tek¬
niske grunde må følge dalstrøgene. I den
mindre skala interfererer de derimod
med landskabets andre strukturer.

Tydelige eksempler på interferens er
Trondheim og Odense universiteter, hvor
en sammenhængende bebyggelsesstruk¬
tur møder en tværgående landskabsstruk¬
tur af samme skala.

En ny tværgående struktur kan blive så
kraftig, at den imod hensigten kvæler det
eksisterende landskab.

Dette gælder f.eks. vejstrukturen i Mil¬
ton Keynes og i nogen grad i Odense øst.
Her er interferensholdningen blevet mere
forstandspræget end sansepræget, mere
systemorienteret end fysisk orienteret.

Interferensformgivning kan give over¬
raskende, spændende oplevelser, især når
der ligger flere strukturer frit på tværs af
hinanden. Et sådant eksempel er Dron¬
ninggård (Næsseslottet i Furesøen) fra
1786, som landskabsafdelingen på Arki¬
tektskolen i København har arbejdet med
som restaureringsopgave i dette studieår.
Den oprindelige plan viser i den store
skala præcise alléer, der som udsigtslinier
fra huset interfererer med det bakkede
morænelandskab og giver kontakt med
omverdenen.

Dette system brydes dernæst af et bug¬
tet stisystem, hvortil er knyttet forskellige
intime småanlæg. Sammen har det givet
et meget oplevelsesrigt parkanlæg. Dre-
vons planlægning af Dronninggård i 1786
adskiller sig derfor principielt ikke i sin
holdning og metode fra Tschumis måde at
arbejde med la Villette i Paris.

Er det ikke interessant?
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'3Éju ^^Smågårde
Negligering
1. En sammenligning mellem nutidens bydan¬
nelse i Ishøj og landskabet i 1899 viser en
fuldstændig negligering af det gamle bonde¬
lands strukturer og elementer. Kun den gamle
Strandvej ved Jægerkroen er bevaret i bebyg¬
gelsen. Der skal store landskabselementer til at
modstå trykket. End ikke det ret store dalstrøg
med å og store engarealer har været en bremse.
Åen er flyttet fra Vejlebro til Lummingbro for
at give plads for Ishøjplanen, og i det lave
engareal ligger der nu en stor bakke.

■ Negation
1. A comparison between the contemporary
urban structure in Ishøj and the landscape in
1899, illustrates a complete negligence of the
old, farm land structure and elements. Only the
old Strandvej at Jægerkroen is left. Large land¬
scape elements are needed to withstand the
pressure. Not even the wide valley with river and
large meadow areas have been a brake. The
river has been moved from Vejlebro to Lum¬
mingbro to make way for the Ishøj plan and a
large hill now lies in the low meadowlands.

2. Førstepræmien i den nys afholdte konkur¬
rence om et fritidsområde i Hedehusene illu¬
strerer også en ignorering af det eksisterende
landskabs terrænformer og bevoksninger. På
trods af, at bygningerne kun skal være elemen¬
ter i parken, og på trods af, at det eksisterende
parkområde indeholder markante træbevoks¬
ninger og en historie, der fortæller om fælles¬
skab, bl.a. er der et rigtigt lystanlæg, har for¬
slagsstillerne negligeret det og begyndt forfra
udfra selvskabte landskabelige forudsætninger.
Der skal stor selvtillid til dette, specielt i Hede¬
husene, der har så få landskabelige kvaliteter.

■ 2. The firstprize in the recently held competi¬
tion for a leisure area in Hedehusene also
illustrates negation of the existing terrain forms
and vegetation. Despite the fact that the build¬
ings are only intended as elements in the park
and that the existing park contains characteristic
tree planting and a history which tells of a
fellowship - that it was once a genuine pleasure
park - the proposers have negated these facts
and started from the beginning again, using
their own landsape assumptions. Considerable
confidence is necessary to do this, particularly
in Hedehusene, where there are so few landsca¬
pe qualities.
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Integration
1. Århus universitet er et klart eksempel på
integration af bygninger i et landskab, hvor
bebyggelsen understreger og rumligt forstærker
den markante erosionsdal. Bebyggelsen under¬
ordnes landskabets struktur.

■ Integration
1. Århus University is a clear example of inte¬
gration of buildings into a landscape where the
development underlines and spatially streng¬
thens the characteristic, eroded valley.

2. / mindre målestok viser Louisianabebyggel¬
sen også et godt eksempel på integration. Be¬
byggelsen søger sig forsigtigt rundt langs par¬
kens grænser, tager form efter træer og udsyn
og indrammer det centrale parkområde udfor
den gamle hovedbygning. Det eksisterende be¬
riges af det nye og omvendt.

■ 2. The Louisiana development is also a good
example of integration, on a smaller scale. The
development skirts carefully around the edges
of the park, takes its form around trees and
views and frames the central park area by the
original main building. The old is enriched by
the new and vice-versa.
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Interferens
1. Bebyggelsen Coffee Hall i Milton Keynes er
et tydeligt eksempel på interferens, hvor en ny
bebyggelsesstruktur brydes tilfældigt af land¬
skabets Icehegnsstruktur. Den tætte relation
mellem de to strukturer indebærer imidlertid
risiko for at læhegnsstrukturen som den svage¬
ste part ikke overlever trykket fra bebyggelsen.
Man glemmer ofte de tilhørende jordregule¬
ringer.
2. Der er større sikkerhed, når et bebyggelsessy-
stem interfererer med større landskabselemen¬
ter, som elven her gennem Trondheim universi¬
tet. Kriteriet for, om interferensen er lykkedes,
er, at det landskabselement eller den landskabs¬
struktur, man vil bryde med, fortsat kan leve og
fungere.
3. Drevons plan til Dronninggård fra 1786,
som der er tydelige spor af idag, er et klart
udtryk for interferensplanlægning. De lige li¬
nier diagonalt fra huset er ikke barokalléer,
men udsigtslinier, der interfererer med det urør¬
te bølgende morænelandskab. På tværs af dette
system er der derefter lagt et slynget stisystem
med tilknyttede små haveanlæg.

■ Interference
1. The development Coffee Hall in Milton Keynes is a clear example of
interference where a new development structure is interrupted at random
by hedgerows. The close relationship between the two structures, however,
involves the risk that the hedgerow structure, will not survive the pressure
from the development. The accompanying grading is often forgotten.
2. There is a greater margin of safety when a development system
interferes with larger landscape elements as the river here through
Trondheim University. The criteria for the success of interference is
whether the landscape elements or the landscape structure, which is
broken, can continue to live andfunction.
3. Drevon's plan for Dronninggård from 1786, of which there are clear
traces today, is an unmistakable expression of interference planning. The
straight lines, diagonal to the house, are not baroque avenues butprospect
lines which interfere with the billowing landscape. A winding path system
with associated small gardens is the laid out across this system.

lb Asger Olsen, landskabsarkitekt MDL
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Konkurrence om et fritidsområde i Ballerup
I februar måned 1986 udskrev Ballerup
kommune i samarbejde med Danske Arki¬
tekters Landsforbund og Dansk Land¬
skabsarkitektforening en offentlig idékon¬
kurrence om den landskabelige udform¬
ning afet fritidsområde beliggende mellem
Ballerup og Skovlunde.

Det var konkurrencens formål at frem¬
skaffe ideer og visioner til et åbent natur¬
præget fritidsområde i Ballerup kommu¬
ne. Dette skulle ske under hensyntagen til
områdets beliggenhed mellem bydelene
Ballerup og Skovlunde og som nabo til
blandt andet Vestskoven.

Dommerkomiteen har bestået af: Borg¬
mester Ove E. Dalsgaard, formand, dag¬
centerleder Ruth Bergqvist, fhv. postvagt¬
mester Skjold Jacobsen, toldklarerer Hol¬
ger Thomsen, husmoder Hanne Mikkel¬
sen, typograf Knud 0. Rasmussen, inge¬
niør Svend Hald Kristensen, landskabs¬
arkitekt MDL Per Glad, arkitekt MAA
Knud Haastrup, landskabsarkitekt MDL
Peter Thorsen.

Rådgivere for dommerkomiteen har
været: Kommunaldirektør Erik Frøling,
teknisk direktør Bent Høi Jensen, afde-
lingsarkitekt Jørgen Bjerregaard, stads¬
gartner MDL Mogens Lock Hansen, land¬
skabsarkitekt MDL Susanne Guldager.

Konkurrencens sekretær har været: Ar¬
kitekt MAA Flemming Deichmann.

Til konkurrencne indkom 26 forslag,
der alle med undtagelse af 1 opfyldte kra¬
vene med hensyn til rettidig aflevering og
anonymitet. Det pågældende forslag var
ikke anonymt, hvorfor det ikke kunne
optages til bedømmelse. Forslaget var ind¬
leveret af Hedeparkens Beboerklub med
synspunkter på anvendelsesmuligheder
for arealet umiddelbart syd for etagehus¬
bebyggelsen Hedeparken.

Bedømmelsen af forslagene blev bragt
til afslutning den 26. maj 1986 med en
enstemmig beslutning om at præmiere og
indkøbe følgende forslag:

Nr. 16/88092, 1. præmie på 75.000 kr.
Nr. 6/86868, 2. præmie på 25.000 kr.
Nr. 13/84652, 2. præmie på 25.000 kr.
Nr. 15/21161, 2. præmie på 25.000 kr.
Nr. 25/53127, 2. præmie på 25.000 kr.
Nr. 1/42361, indkøbt for 15.000 kr.
Nr. 23/30685, indkøbt for 15.000 kr.

Dommerkomiteens generelle
bemærkninger
Der var stillet de konkurrerende en spæn¬
dende og usædvanlig opgave. Det er sjæl¬
dent, at vi her i landet stilles over for
muligheden for en fri disponering af et
område på 270 ha udlagt til rekreativ
udnyttelse. Opgaven rummer store udfol¬
delsesmuligheder for fantasien og krea¬
tiviteten, men samtidigt indebærer områ¬
dets beliggenhed, herunder afgrænsnin¬
gerne mod eksisterende byområder og
store vejanlæg samt de særlige adgangs¬
forhold en række vanskelige bindinger.

Opgaven spænder fra en samlet land-
skabsarkitektonisk bearbejdning af det
meget store naturområde til en funktionel
og formmæssig afklaring af en lang række
detaljer.

Konkurrencens resultat præges af en
meget stor bredde i besvarelserne.

En gruppe af forslag lægger hovedvæg¬
ten på de arkitektoniske aspekter i plan¬
løsningen. Disse forslag tilfører først og
fremmest området nye markante elemen¬
ter som f.eks. rumdannende hegnsplant-
ninger, store terrænformer og søflader
eller »landmarks« i form af bygninger,
tårne o.lign. En del af disse forslag frigør
sig i større eller mindre grad fra program¬
mets bindinger og det eksisterende land¬
skabelige udgangspunkt.

En anden gruppe forslag lægger i høje¬
re grad vægt på en mere traditionel land¬
skabelig bearbejdning af det eksisterende
naturgrundlag. Disse forslag søger, bl.a.
ved hjælp af skov-og hegnsplantninger,
mindre terrænreguleringer og pleje af våd¬

områderne, at skabe et mere varieret
landskab med øgede rekreative mulighe¬
der - funktionelt ordnede i en landskabe¬

lig helhed.
En række forslag placerer sig naturligt

mellem de nævnte yderpunkter.
Dommerkomiteen har i projekterne

savnet en overbevisende afklaring af kon¬
kurrenceområdets relationer til de omgi¬
vende byområder. En række forslag focu-
serer udelukkende på konkurrenceområ¬
det og forbigår hermed en stillingtagen til
bl.a. adgangsforholdene, som ønskedes
belyst i konkurrenceforslagene.

Mange forslag indeholder især gode
ideer og detaljer vedrørende udformning
og indhold af delområder og enkeltanlæg.
Andre forslag former på overbevisende
måde konkurrenceområdet til en helhed.

Dommerkomiteen har i sin bedømmel¬
se bl.a. lagt vægt på:
- de byplanmæssige sammenhænge, her¬

under adgangs- og parkeringsforhold
samt relationerne visuelt og funktionelt
til naboområderne,.

- den landskabelige hovedidé i forhold til
programmets ønsker om åbenhed og
variation i det bynære landskab,

- det fritidsmæssige indhold, herunder
mulighederne for såvel organiseret som
uorganiseret fritidsaktivitet, samt flexi¬
bility og robusthed i forhold til indpas¬
ning af nye og måske endnu ikke kendte
fritidsanlæg,

- den terrænmæssige bearbejdning, her¬
under bl.a. samspillet mellem anlæg,
terræn, vådområder og beplantning,

- det beplantningsmæssige indhold, her¬
under samspillet mellem eksisterende
og fremtidige bevoksninger og disses
æstetiske og biologiske kvalitet,

- de etablerings- og driftsmæssige konse¬
kvenser, praktisk og økonomisk.

Konklusion
Konkurrencen har givet en meget alsidig
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og inspirerende belysning af konkurren¬
ceområdets muligheder. Ved bedømmel¬
sen af de indkomne forslag har dommer¬
komiteen skullet foretage en vanskelig
afvejning af arkitektoniske, miljømæssi¬
ge og rekreative aspekter.

Der er ved udvælgelsen af de præmiere¬
de forslag lagt vægt på at få den beskrevne
bredde i besvarelserne repræsenteret.
Dommerkomiteen finder, at de præmiere¬
de forslag, på trods af deres forskellighed
og præmiesummens fordeling, udgør me¬
get ligeværdige løsninger på den stillede
opgave.

Dommerkomiteen finder herudover,
at det udpegede 1. præmieprojekt kan
danne et velegnet udgangspunkt for en
etapevis realisering af et smukt og velfun¬
gerende fritidsområde med både natur¬
prægede oplevelsesmuligheder og et rigt
udbud af fritidsfaciliteter.

Forslag tildelt 1. præmie på 75.000 kr.
Udarbejdet af: J. Palle Schmidt og Ma¬

lene Hauxner, landskabsarkitekter MDL,
(medarbejder: Emilie Hauxner).

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sin klare hoved¬
disposition og den overbevisende indpas¬
ning af de intensive, bynære funktioner.

Det store åbne slettelandskab med de
varierede fritidsmuligheder i randzoner¬
ne er forslagets væsentligste styrke. Med
denne løsning knyttes konkurrenceområ¬
dets 3 delområder sammen på en overbe¬
visende måde.

,

Plantningerne danner varierede og op¬
levelsesrige rumforløb og giver mange
muligheder for indpasning af nye fritids¬
anlæg.

Vekselvirkningen mellem intensiv are¬
aludnyttelse i veldefinerede rum og eks¬
tensivt plejede arealer og naturområder
er i god overensstemmelse med det eksi¬
sterende landskab og sikrer muligheden
for varierede landskabsoplevelser.

Udformningen af anlæggene langs Bal¬
lerup Boulevard og Harrestrupvej er en¬
kel og afklaret. Kirkegården er meget
smukt formet og indpasset i helheden.

Plantningene ved B4 er landskabeligt
velbegrundede og i god overensstemmel¬
se med de nærliggende fritidsfunktioners
behov for afskærmning.

Forslaget kan danne et godt grundlag
for det videre arbejde. Dog kræver især
adgangsforholdene ved byparken og kon¬
takten til GI. Skovlunde landsby yderlige¬
re bearbejdning, ligesom adgangsforhol¬
dene fra nord skal overvejes påny.

Stiforløb, hegning m.m. må tilpasses
driften af området.

Konkurrence om et fritidsområde i Ballerup

- Hvorfor opleves dette store areal, som det idag
henligger, meget mindre end det er? '
Fordi de omgivende byområder, de skærende
veje og idrætsanlæggets dominans påvirker om¬
rådets storhed.

Idag findes der på området næsten ikke land¬
skabselementer, der i kraft af plantemæssig
fyldighed og højde er i stand til at konkurrere
med omgivelsernes dominans.
Ved at udlægge betydelige områder i arealets
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forslag mrk,88o92 |

forslag mrk.88o92 g

periferi til effektiv hurtig opdyrkning af skove
og skovlignende plantninger, sikres det, at en

landskabelig sammenhæng skabes.
■ Why is this large area, as it is today, experien¬
ced as being smaller than it is?

Because the surrounding town areas, the inter¬
secting roads and the dominance of the sports
stadium influence the size of the area.
Today, the area is almost devoid of landscape
elements - with a planted fullness and stature -

capable ofcompeting with the dominance of the
surroundings. The creation of a coherent land¬
scape can be ensured by laying out considerable
areas on the periphery of the site for rapid
cultivation offorest and forest-like plantations.

Delområder 1:10.000
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Forslag tildelt 2. præmie på 25.000 kr.
Udarbejdet af: Morten Siversen, arki¬

tekt, Herlev.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for det idémæssige
udgangspunkt og den enkle og klare land¬
skabelige hoveddisponering.

Den omhyggelige analyse af området
og sammenhængen med naboarealerne
samt det velargumenterede idégrundlag
virker overbevisende.

Markeringen af adgangspunkterne -

portene - til området samt de dertil knyt¬
tede anlæg og aktivitetsmuligheder skal
særligt fremhæves. Landskabsudformnin-
gen omkring motorvejsanlægget, med ud¬
gangspunkt i det eksisterende terræn ska¬
ber sammenhæng i området på en utradi¬
tionel måde.

Forslaget virker i sin helhed robust i
forhold til indplacering af fritidsfacili¬
teter.

Udformningen af vådområdet er ikke
overbevisende, ligesom områdets opde¬
ling i driftsenheder virker uhensigts¬
mæssig.

De skitserede bygningsanlæg og ud¬
formningen af nyttehaveområdet ved
Ballerup Boulevard virker lidet arkitek¬
toniske overbevisende.

- Opret en park - Ballerupparken
Konkurrenceområdet fremtræder i høj grad
som bynært. Illusionen af »uberørt natur« eller
»langt ude på landet« kan ikke opretholdes
noget sted i området, som følge af omgivende
store veje, bebyggelse, tekniske anlæg og store "
terrænregulerede arealer. Området bør derfor
opfattes som en park, dvs. som et reservat for
forskellige kultur- og naturformer.

■ - Establish a park - Ballerup Park
The competition area can be primarily seen as
being close to the town. .
The illusion of »untouched nature« or »far out
in the country« cannot be maintained anywhere
in the area because of the surrounding, large
roads, developments, technical lay-outs and
large graded areas.
The area should, therefore, be regarded as a
park i.e. as a reservation for different cultural
and natural forms.
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- Byhegnene er brede læagtige plantninger, der
bølger gennem terrænet. De er vidt forskellige,
fra stammede og høje enkeltrækker til 30 m
brede tætte og lave kratagtige bevoksninger.

■ - The town hedgerows are wide shelter-like
plantations which billow through the terrain.
They are widely different - from standard and
high single rows to 30 m. wide dense, low scrub
plantations.

Forslag tildelt 2. præmie på 25.000 kr.
Udarbejdet af: Jeppe Aagaard Ander¬

sen og Steen Høyer, landskabsarkitekter
MAA, MDL

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sin konsekvente
arkitektoniske hovedidé - et centralt
landskabsrum mellem skovplantninger
og rumskabende hegnskulisser.

Mod Harrestrupvej afgrænses sletten
af bevidst formede skovplantninger,
medens hegnsplantninger af meget va¬
rieret størrelse og karakter markerer
overgangen til naboområderne i vest.

I sammenhæng danner hegnene en klar
afgrænsning af sletten, men de muliggør
samtidig visuelle kontakt med de om¬
kringliggende kvarterer.

Hegnene, som ved plantevalget sikres
varieret højde og fylde, danner mellem
sig rum af vidt forskellig størrelse og
karakter med muligheder for indplace¬
ring af forskelligartede aktiviteter.

Sletten er et stort åbent urørt landskab

anvendeligt til kvægdrift. Afgrænsningen
er i god overensstemmelse med terrænets
form. Især fremhæves udformningen i
områdets nordøstlige del.

Forslaget mangler den byplanmæssige
bearbejdning, specielt savnes en belys¬
ning af adgangs- og parkeringsforhold.
Konkurrenceområdets sydlige del - våd¬
området m.m. - er kun overfladisk be¬

handlet, ligesom forslagets plantevalg
ikke er overbevisende.
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- Områdets åbne sletteagtige karakter med det
vide udsyn mod bjergene i Vestskoven bevares.
Det karakteristiske bløde, letkurvede terræn
forbliver urørt, og det lange grønne landskabs-
rum strækker sig fra Skovlunde til Harrestrup,
med Ådalen som tværgående landskabsele-
ment.

■ - The open plain-like character of the area
with its open views to the hills in Vestskoven is
preserved. The characteristic gentle, flowing
terrain is left untouched and the long green
landscape room then stretches from Skovlunde
to Harestrup with the river valley as a transverse
landscape element.

Plan 1:25.000 Plan 1:25.000

Forslag tildelt 2. præmie på 25.000 kr.
Udarbejdet af: Kirsten Lund-Andersens

tegnestue vilandskabsarkitekterne MDL
Kirsten Lund-Andersen og Jesper Christi¬
ansen. Teknisk assistent Marianne Lar¬
sen.

Delområder 1:16.000. Sub-areas 1:16.000

- 'ODHoP

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sit landskabelige
hovedgreb. En realistisk og robust ram¬
me om et fremtidigt fritidsområde.

Forslaget bygger på samme hovedidé
som bl.a. 1. præmieprojektet - det åbne
slettemotiv omkranset af varierede skov¬

plantninger. Den massive, afskærmede
beplantning omkring motorvejsanlægget
medfører en konsekvent opdeling af kon¬
kurrenceområdet .

Beplantningsstrukturen udtrykker stor
indlevelse i samspillet mellem terræn og
beplantning og sans for at skabe afveks¬
lende oplevelsesmuligheder med få virke¬
midler.

Randplantningerne danner forskellig¬
artede rum med gode muligheder for
indplacering af mangeartede fritidsfunk¬
tioner. Den åbne og indbydende udform¬
ning af skovplantningerne ved Harre-
strupvej inviterer til et besøg i området.

Kirkegården fremhæves for sin enkle,
rummæssige udformning.

Forslaget belyser kun i begrænset om¬
fang de konkrete rekreative muligheder.
Dommerkomiteen finder, at den detalje¬
rede udformning af f.eks. byparkområdet
ved GI. Skovlunde er formmæssigt usik¬
ker og savner en belysning af adgangs- og
parkeringsforholdene.
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- Kernen i vor plan er, at der opbygges 3 nye
landsbysamfund i den grønne kile. Landsby¬
samfund, der er opbygget på grundlag af for¬
skellige udfoldelsesmulighederfor de omliggen¬
de bydele. Landsbysamfund, hvor fællesskaber
kan opstå på kryds og tværs af traditionelle
foreningsgrænser. Landsbysamfund, som må¬
ske kan blive så funktionsduelige, at de selv kan
forvalte store dele afden grønne kile.

■ - The crux of the plan is to develop 3 new
village communities in the green wedge. Village
communities built up on the basis of different
potential uses for the surrounding town town
districts. Village communities where communi¬
ty life can develop across traditional association
boundaries. Village communities which may
become so successful that they can manage a
large part of the green wedge.

Forslag tildelt 2. præmie på 25.000 kr.
Udarbejdet af: Arkitekter MAA Dan B.

Hasløv og Jørn Kjærsgaard, Ib Andersen
& Juul Møller byplankonsulenter, arki¬
tekter MAA. Medarbejdere: Karin Post og
Marianne■ Christensen.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sin alternative og
fornyende indfaldsvinkel på områdets ud¬
nyttelse og for sine gode og inspirerende
løsninger.

Forslagets dristige hovedidé bygger på
indplacering af bygningsknudepunkter i
landskabet som udgangspunkt for en in¬
tensiv rekreativ udnyttelse af konkurren¬
ceområdet.

Knudepunkterne er formet som be¬
skedne byanlæg - landsby, skovby, søby -
med forskellig funktion og karakter i godt
samspil med de omgivende landskaber,
der i deres karakter understreger forskel¬
lighederne.

Forslaget fremhæves endvidere for den
terræn- og beplantningsmæssige behand¬
ling af områderne mod syd, for udform¬
ningen af arealerne ved GI. Skovlunde,
herunder kirkegården og for ideerne til
idrætsbyen.

Dommerkomiteen finder, at forslaget
mangler en stillingtagen til de bynære
arealer i områdets nordige del, ligesom en
aktiv udnyttelse af Harrestrup landsby er
forbigået.

Den landskabelige helhed og beplant-
ningsstrukturen virker utilstrækkeligt be¬
arbejdet, især er afgrænsningen mod de
omgivne byområder problematisk.

Plan 1:25.000 m Plan 1:25.000

Delområder 1:14.000 ■ Sub-areas 1:14.000
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Forslag indkøbt for 15.000 kr.
Udarbejdet af: Henning Larsens tegne¬

stue A/S. Medarbejdere: Lone Bush og
Thomas Wiesner.

Dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget fremhæves for sin store idérig¬
dom og fantasifulde udformning af en
række landskabselementer - bakkefor-

mationer, søområder, haveanlæg og byg¬
ningsmæssige »landmarks«.

Forslaget tager kun i ringe grad ud¬
gangspunkt i de eksisterende forhold og
er på en række punkter urealistisk.

Dommerkomiteen har ønsket at frem¬
hæve forslaget for de inspirerende enkelt¬
elementer.

Plan 1:20.000 ■ Plan 1:20.000

Forslag indkøbt for 15.000 kr.
Udarbejdet af: Sonja Poll, landskabs¬

arkitekt MDL.

Dommerkomiteens bemærkninger
Den realistiske og fine landskabelige ud¬
formning af delområder inden for det
samlede konkurrenceområde er årsagen
til, at dette forslag belønnes.

Dommerkomiteen ønsker især at frem¬
hæve løsningen af området ved GI. Skov¬
lunde, udformningen af vådområderne
samt det egnskarakteristiske plantevalg.

Delområder 1:15.000 ■ Sub-areas 1:15.000
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Blyantsskitse. ■ Pencil sketch

Landskabsplanlægning af Vestamagers inddæmmede areal
Af Stig L. Andersson

»Det programmerede landskab - en land¬
skabsplanlægning af Vestamagers ind¬
dæmmede areal«, er titlen på min afslut¬
tende opgave fra Kunstakademiets Arki¬
tektskole, sommeren 1986.

Projektet er en programmering af det
2500 ha store landskab (ca. 2,5 gange
større end Dyrehaven) mellem Sjællands-
broen i nord, Kongelunden i syd, og mel¬
lem Øresund i vest og en bred kanal i øst,
som ét samlet natur-park område.«

Konflikter og krav
Der er idag et stærkt stigende behov hos
befolkningen for at opleve naturen, at
blive en del af den - opleve blomster¬
nes dufte, landskabets strålende farver,
biernes, summen i sommervarmen, lytte
til bladenes hvislen i vinden, dufte fyrre¬
nålene under mågeblå himmel, mærke
sandet og det salte hav ... men også at
kunne løbe på ski i sneen, skøjte på
kanalerne, spise frokost i det grønne,
fotografere nordens orkideer, lystfiske,
være spejder, kondiløbe, forske i løvfrø¬
ernes formering, fare vild og blive reddet,
fare vild og ...

Vestamagers inddæmmede areal rum¬
mer en enestående mulighed for at opfyl¬
de alle disse krav, ønsker og »konflikter«.

Mit forslag ses i situationsplan og tilhø¬
rende tekst.

Den landskabelige udvikling
Området er indvundet ved inddæmning i
årene 1939-43. Indtil 1939 var det et

lavvandet brakvandsområde med nogle
mindre øer og holme, kaldet Koklapper¬
ne. Før 1972 blev området anvendt som

militært øvelsesterræn. Denne brug har
siden været under afvikling, og området
søges nu sikret som landskab gennem
fredning. Indtil 1984 var området helt
lukket for offentligheden, men er idag
delvist åbnet.

Under afvandingen udviklede området
sig fra våd strandeng med søer og åbne
flader, (dækket af enårige salt- og stran-
dengsplanter som kveller, strandgåsefod
og hindeknæ), over en udvaskning af
salte, til en sammenhængende engflade
(strandrørsumpe, -enge og -overdrev)
med stenstrøninger og småklynger af lavt
krat.

Eksisterende forhold. ■ Existing conditions.

Udviklingen fortsatte mod ferske til¬
stande, og højere voksende arter ind¬
vandrede.

De gamle strandenge blev til overdrev,
og de gamle overdrev blev delvis tilgroet
med pil, tjørn og elletræer.

To større skovområder er opstået, Fa¬
san- og Pinseskoven. Ellers er området
idag præget af krat, smålunde og solitære
træer, spredt ud over et stort fladt terræn.

I området som helhed, har der ikke
været foretaget væsentlige indgreb i be¬
plantning eller jordarbejder, med undta¬
gelse af nogle bakker (skydehøje til mili¬
tære øvelser) og heraf fremkomne søer,
samt anlæggelsen af et stort antal afvan¬
dingskanaler.

Idag ligger de landskabelige og æsteti¬
ske værdier i det store, åbne og flade
englandskab, i forhold som den rige og
varierende bevoksning, fugle- og dyre¬
livet, jordbundssammensætningen, mu¬
ligheden for aflæsning af den landska¬
belige udvikling og de heraf mangear¬
tede rekreative og forskningsmæssige
muligheder.

På en og samme tid er det et enkelt
landskab med få store og mange små
træk.

En programmering af dette landskab
tager sit udgangspunkt i netop disse store
og små landskabelige træk.
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De store træk
Det inddæmmede areal - som det ser ud

idag - mangler noget, som samler det til
en helhed. Det er uden den indre sam¬

menhæng, som skulle give de besøgende
en oplevelse af et sammenhængende
landskab, hvor alt har en cyklus, og er del
af en cyklus med begyndelser, mellem¬
rum og afslutninger. At opleve de forskel¬
lige naturbilleder, som landskabets dra¬
ma er, i en serie af forløb, kræver et
samlende led - et enhedsskabende

princip.
Det enhedsskabende princip er de sto¬

re træk, der nu, mere eller mindre, frem¬
træder udviskede og utydelige. Det er
dem, som er bestemmende for, at den
konstitution og kompleksitet af struktur¬
er, rum og elementer, samt de begivenhe¬
der disse indgår i, lader sig fastholde i en
helhedsopfattelse, og ikke (som nu) frem¬
træder som fragmenter f.eks. oplevelser
af, at den klippede plæne går over i en eng
med engblommer, der går over i overdre¬
vet, der går over i skoven, der går over i
vilde krat, der går over i ...

Det enhedsskabende princip er land¬
skabets flader, linier og punkter.

Det er disse træk, der på det inddæm¬
mede areal må forstærkes, artificeres og
stiliseres, for at landskabet kan få den
grad af karakter og orden, som er nød¬
vendigt, for at det kan opleves som et
hele. Således at det kan være til glæde for
Københavns befolkning - både spejdere,

3. Situationsplan år 2001.

LANDSKABETS DELE

Biotoperne:
A. Ny Strandeng. B. Gammel Strandeng.
C. Rørsump. D. Kulturelementer. E. Over¬
drev. F. Ferskvandsområder. G. Skovlinien.
»Den udgående hovedakse er som en kraftcen¬
tral, der dirigerer form, størrelse og plads på
enkelthederne lagt ude i terrænet« (G. N.
Brandt). H. Bakkelandskabet. 1. Skovområ¬
der. J. Kystnære områder.

Lokaliteter:
K. Værdifulde botaniske lokaliteter. L. Reser¬
vat. M. »Foyer«. Landskabets begyndelse!af¬
slutning - ude i landskabet finder afbrydelsen
sted. N. Den store Promenade. Denne forbin¬
der nord med syd og er med til at holde land¬
skabet sammen. Kransede af enten enkelte eller
dobbelte rækker af stammede ask, lind eller
stynede popler. O. Lineær stien - stierne der
uden hindringer skærer gennem landskabet. P.
Serpentinstien. »Den slyngede Vej... tillægges
dyb Betydning, thi Bølgelinien læses som Natu¬
rens egen Skrift og den Bevægelse, Linien ud¬
trykker, er Naturens egen Sjæl« (Christian
Elling).

Parken!landskabet:

Q. Kanalen. Den gamle kystlinie genfindes nu
som en kanal, der bugter sig gennem landskabet
fra nord til Aflandshage i syd. R. Løvengen.
Landskabets flade ændrer sig fra løveng over
grønning, overdrev og strandeng til havflade.
S. Pavillonerne. Pavillonerne er de bygninger,
der tænkes placeret i landskabet, f.eks. spejder¬
hytter, videnskabelige stationer, fugletårne etc.

1.+2. Eksempel på forskellige oplevelser og
landskabsvariationerpå strandengen.
1. +2. Example ofdifferent experiences of land¬
scape variations on the meadow.

■ 3. Masterplan, 2001.

THE LANDSCAPE ELEMENTS
The biotopes:
A. New sand meadow. B. Old sand meadow.
C. Reed marsh. D. Cultural elements. E. Com¬
mon. F. Fresh water areas. G. The forest line.
»The outgoing main axis is the central force
which dictates form, dimensions and room of
the details laid out in the terrain« (G. N.
Brandt). H. Hilly landscape. I. Forest areas. J.
Coastal areas.

Localities:
K. Important botanical localities. L. reserva¬
tion. M. »Foyer«. The beginning/end of the
landscape - The interruptions take place, out in
the landscape. N. The great Promenade. Con¬
nects north to south and helps to hold the
landscape together. Bounded by single rows of
ash, lime or pollarded poplars. O. The linear
path. - Paths which cut through the landscape,
without restruction. P. The serpentine path.
»This meandering path... is bestowed deep sig¬
nificance because the wavy line can be read as
nature's own writing and the movements expres¬
sed by the line as nature's own soul«. (Christian
Elling).

The Park! The landscape:
Q. The canal. The old coast line is rediscovered
as a canal which meanders through the land¬
scape from the north to Aflandshage in the
south. R. The meadow. The surface of the
landscape changesfrom meadow to green, com¬
mon and sandy meadows and then to the sea. S.
The pavillions. The Pavillions are the buildings
which will be positioned in the landscape - e.g.
scout huts, scientific stations, bird watching
towers, etc.

SEKVENS
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Jan Dibbets: Skovkonstruktion, 1969.
■ Jan Dibbets' forest lay-out, 1969.

vandrere, forskere, pensionister, skole¬
børn, lufthavnsbestyrelsen m.v.

»Det er vigtigt at acceptere tingene som
de er, og ikke forandre dem for sin egen
skyld, men kun forandre dem, hvis det er
nødvendigt for at vise virkeligheden på en
mere intens måde.« Jan Schoonhoven,
Land Art, Holland 1964.

De store træk, fladerne, linierne og punk¬
terne, er landskabets abstrakte struktur¬
er, svarende til byplaner og landkort - det
de besøgende ikke ser, men som ligger i
landskabet.

De er, som funktion af tid, træge og
irreversible.

De små træk
De små landskabelige træk er landskabets
mange nuancer. De er dynamiske, i stadig
forandring, relative, stokastiske og (del¬
vis) reversible. De er oplevelser og begi¬
venheder.

Flader, linier, punkter og begivenheder
Landskabet er fladerne, linierne, punk¬
terne og begivenhedernes allegori, og de
er repræsenteret i alle skalaer, lige fra den
rent abstrakte, naturens konstituion, til
den helt konkrete, f.eks. blomsternes
dufte.

»Naturen består af et stort antal økolo¬

giske systemer. F. eks.: Et træ har brug for
en bestemt mængde plads under sin vækst
og fortrænger mindre sunde eksemplarer
af træer og buske. Der sker en naturlig
udvælgelse, som er årsag til, at træer i en
skov danner bestemte mønstre. Hvis

stammerne på en bestemt art træer males
hvide, bliver det naturlige mønster syn¬
ligt. Derved bliver skoven en stor skulp¬
tur og naturen et kunstværk.«
Jan Dibbets. Skovkonstruktion, 1969,
Holland.

Det inddæmmede areals flade, land¬
skabets store grønning, der fra nord ud¬
vikler sig fra en fælled med clumps af
formede træer, over løveng til overdrev,
og videre til strandeng og sumpe i syd, er
landskabets fundament - base, det store
lærred, hvor stofligheden rundhåndet er
strøet ud, mellem farver, lyde og dufte.

Det er her sigtelinierne og bevægelser¬
ne får frit løb, og det er her, at de utallige
kanaler skærer sig vej til kysten. Det er
også her, at punkterne ligger og begiven¬
hederne foregår og udfolder sig.

Linierne på det inddæmmede areal
markerer sig i landskabet som veje, stier,
afvandingskanaler, uendelige sigtelinier,
der ender i mødet mellem land, vand og
himmel ... Det er linierne, der er land¬
skabets fortællinger.

De stiliserede linier er samlet i to store

skulpturer, der skaber overgange, mel¬
lemrum, grænser ... - en skov og en
kanal.

Skoven afskærer byrummet fra det sto¬
re landskabsrum, dels for at skærpe rum¬

oplevelsen, dels for at markere skiftet fra
byens små rum til landskabets store og
dels for at lukke byen ude - byen kan
næsten ikke se København for træer.

Skoven er mange forskellige rum, der
skifter i størrelse, højde og lys.

»Den udgående hovedakse er som en
kraftcentral, der dirigerer form, størrelse
og plads på enkelthederne lagt ude i
terrænet.« G. N. Brandt
Kanalen, der er byens flod, følger kystli¬
nien før inddæmningen. Den er et forløb
af akustiske rum, den er en grænse, en
overgang, et mellemrum, en pause og
skovens negative form/rum. Snart giver
den kølig luft, snart vidner den om sol og
tørke.

Serpentinstien snor sig henover strandengen
igennem et tæt krat.
■ The serpentine path winds over the meadow,
through a dense thicket.

Linierne er også stierne, f.eks. serpen¬
tinstien, der, som en filmstrimmel, snor

sig gennem landskabet, hen over flader¬
ne, gennem punkter og udenom ... Ser¬
pentinstien formidler landskabets mulig¬
heder.
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Efterårsvinden rusker op i den store havflade og
raser ind over land.
■ The autumn wind ruffles the great surface of
the sea and rages over land.

Serpentinstien løber forbi en lille rørsump (D)
på den store eng (A).
■ The serpentine path runs past a little reed-
marsh (D) on the large meadow (A).

For den besøgende eksponeres billede
efter billede, og man oplever den kølige
himmel, dyre- og fuglelivet, blomsterne
og græsset, træernes og frugternes dufte,
insektsummen, de legende børn, elsko¬
ven, det rislende vand under himlens
kalk ... - landskabet bliver mere og mere
synligt for den besøgende.

Det er erindringen om det romantiske,
det barokke, det Zen-buddhistiske
der smelter sammen, og vi begynder at
drømme.

Det er når vores indre og ydre virkelig¬
hed mødes, at landskabet opstår.

Landskabets punkter, eller »øer«, un¬
derstreger den store homogene flade,
dens udstrækning, dens rumlige opfattel¬
se og skaber perspektiver.

Punkterne markerer overgange, ska¬
ber nuancer i det store landskab og brin¬
ger orden. De yder modstand overfor
bevægelser, skaber barrierer, pauser og
åbninger.

Punkterne antager alle mulige former -
udtryk, der er funktion af forhold som
materiale, placering og tid.

De er øer i vandet, lunde på land,
bygninger, bakker, landskabets bio¬
toper ...

Der er 8 karakteristiske biotoptyper på
det inddæmmede areal, der tilsammen
udgør hele landskabet. De er ikke skarpt
afgrænset overfor hinanden, men ligger
»mosaik-agtigt« spredt ud over arealet og
lapper ind over hinanden. Et forhold, der
er med til at samle landskabet, så at det
kan aflæses som et hele.

Biotoperne er strandenge, overdrev,
rørsumpe, ferskvands-, skov- og kystnære
områder, bakke-/sø landskaber og kultur¬
områder. Strandengene og overdrevene
er de mest dominerende, og er såvel
biologisk som botanisk set, de mest vær¬
difulde. Dog er den »oplevelses-fattige«
rørsump ved at brede sig, som følge af den
stadige og for kraftige afvanding.

Plante-/dyrelivet er flere steder ikke
alene af national, men også af internatio¬
nal betydning. F.eks. vokser her blå iris,
Øresunds hønsetarm, her er en af nordeu-
ropas største stormmåge-kolonier samt
sjældne insekter og padder.

Som det unge og følsomme landskab,
det inddæmmede areal er, yder den sår¬
bare flade i sig selv ikke meget modstand
overfor besøgende, bebyggelser eller til¬
svarende. Det er nødvendigt med en
stram struktur, der dels respekterer fla¬
den, dels muliggør integrering af såvel
eksisterende som nye landskabelige træk.

Denne struktur er det enhedsskabende

princip.
Det inddæmmede areal er et typisk

dansk landskab: Uden kontraster, men
med utallige nuancer. Forhold jeg mener
er værdifulde, bevaringsværdige, og som
fremover skal præge og udgøre dette
landskab.

tælling om landskabet indebærer, at den¬
ne progression aflæses, som funktion af
tid, såvel direkte i landskabet, som indi¬
rekte i oplevelserne, deres kompleksitet
og frekvens.

Programmeringen af landskabet opere¬
rer ikke med et absolut resultat, som en
ordinær »planlægning« gør, eller som
fredningsforslaget gør det; men derimod
med en situationstilstand, som er funk¬
tion af forhold som tid, subjekt, vejr - og
bliver mere og mere kompleks med tiden.

Af data indeholder programmet bl.a.
en række pavilloner, der efter land¬
skabets konstitutioner, er udlagt i terræ¬
net, og funger som forskerstationer, over¬

natningshytter, spejderhytter, til natur¬
formidling m.m.m.

Det er ikke så vigtigt at gøre indgreb i
landskabet, som det er at erkende og
blive klar over, hvad landskabet, det ind¬
dæmmede areal, er og kan tilbyde os, at
erkende virkeligheden, det skønne land¬
skab - den store natur tæt op ad Køben¬
havn med de enestående muligheder og
værdier. Det er presserende at insistere
på virkeligheden - og opleve den.

Det inddæmmede areal år 2000
Landskabet er en progressiv proces, en
rytme, hvor stof, former, farver og ople¬
velser er i stadig forvandling. Et kalejdo¬
skopisk forløb, hvor min beskrivelse/for¬

stig L. Andersson, arkitekt MAA, ansat på Tage
Lyneborgs tegnestue.
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Bogomtale

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG

Tag overhovedet
Erik Nygård: Tag over hovedet. Dansk
boligbyggeri fra 1945 til 1982. Arkitektens
forlag. København 1984. 293 s. Pris 148,-
kr.

Tag over hovedet er en længe savnet bog,
der omhandler den utrolig spændende og
sammensatte periode fra krigens slutning
og til idag, hvor dansk boligbyggeri og
boligpolitik udmærkede sig ved henholds¬
vis kvalitet og fremsyriethed, men også en
periode, hvor der skete store uoprettelige
fejl.

Både titlen og forsidebilledet viser, at
det ikke énsidigt er arkitekturhistorie og
arkitekturopfattelse, bogen handler om,
men boligbyggeri set i en økonomisk,
teknisk og samfundsmæssig sammen¬
hæng. Arkitekturen behandles ikke isole¬
ret, men sideordnet med andre kulturelle
og politiske strømninger - danske så vel
som internationale.

Bogen er skrevet som grundbog for
arkitekturstuderende, og den er derfor
disponeret med tydelige afsnit, overskrif¬
ter og sammenfatninger under hvert kapi¬
tel. Den er skrevet i et letlæseligt sprog,

og alt dette gør, at den er meget anvende¬
lig både for studerende og for os andre.
Den kan læses i én mundfuld som godnat-
lekture, og da den er så overskuelig, er
den glimrende som opslagsbog.

Erik Nygård skriver i sit forord, at
mange mennesker intresserer sig levende
for deres egen boligsituation, men at de
ved meget lidt om meningen med de for¬
skellige huse og bebyggelser. Det er vist
rigtigt nok - det gælder i hvert fald for
studerende.

Det er en meget bred bog, hvor bolig¬
byggeriet sættes ind i en helhed som en
del af de sidste 40-50 års kulturelle, so¬
ciale og politiske udvikling. Erik Nygård
mener selv, at bogen er overfladisk. Men
netop bredde og sammenhæng er så vig¬
tig, at man gerne undværer detaljer for at
kunne opfatte en helhed.

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Del
1. Efterkrig, 1945-58 omhandler den
fremsynede boligpolitik, arven fra 30'rne
og den funktionelle tradition. 2. del: Den
store fest 1958-73, omhandler højkon¬
junktur, industrialiseringspolitik og by¬
ens opløsningstendenser og i Del 3: Mel¬
lemtiden 1973-1982 behandles både byg¬
gekrise og nye tendenser som boligfælles¬
skaber og tæt-lav byggeri.

Man bliver igen og igen overrasket over
at konstatere, hvor mege't der er sket
inden for denne korte årrække - hvor

mange tendenser og strømninger, der har
været fremherskende - samtidigt. Og
man bliver også igen gjort opmærksom
på, hvordan internationale tendenser al¬
tid har været bestemmende for udviklin¬

gen i Danmark.
En stor del af bogen omhandler den

»funktionelle tradition«, et begreb lance¬
ret af Kay Fisker, som Erik Nygård viser
særlig interesse. En interesse, der er vel¬
gørende, fordi den resulterer i et nuance¬
ret syn på funktionalismen, der i øjeblik¬
ket har en tendens til at være betegnelsen
for alle moderne dårligdomme. Der skel¬
nes mellem funktionalismens sociale ind¬
hold, dens arkitektoniske syn og de tek¬

nisk/økonomiske betingelser og mellem
den »hvide« internationale funktionalis¬
me, den danske håndværkertradition og
de følgevirkninger ændrede produktions¬
måder og økonomiske vilkår, der betin¬
gede senfunktionalismens udvikling.

Erik Nygård ser på den funktionelle
tradition både som en afgrænset periode i
dansk boligbyggeri mellem krigens afslut¬
ning og indførelsen af montagecirkulæret
og som en klassisk tradition, det er værd
at bygge videre på. Bogen er illustreret
med tydelige planer i samme målestoks¬
forhold, der gør sammenligninger mu¬
lige.

Så langt det positive
Bogen omhandler en periode i dansk
boligbyggeri, der udmærkede sig ved et
frugtbart planlægningssamarbejde mel¬
lem bygherrer, arkitekter, ingeniører og
havearkitekter. I den periode gjorde den
dengang forholdsvis lille stand en stor
indsats som projekterende både af egent¬
lige haveanlæg ved bebyggelserne - men
også ved udformningen af bebyggelses¬
planerne. Denne faggruppes indsats er
sprunget over. C. Th. Sørensen er den
eneste, der er nævnt som havearkitekt. C.
Th. var meget produktiv, men hvorfor
hører vi intet om f.eks. Aksel Andersen,
der dog har en væsentlig andel i udarbej¬
delse af bebyggelsesplanerne for bebyg¬
gelserne Søndergårdspark, Bredalspar-
ken og Carlsro.

Ikke kun havearkitekten som person er
sprunget over, men haveanlæggene er
heller ikke beskrevet. Det er ikke en

detaljeret gennemgang af f.eks. plante¬
valg, jeg efterlyser i denne forbindelse,
men en analyse af byggeriernes samspil
med haveanlæggene. I denne sammen¬
hæng er det misvisende, når planerne kun
viser huse og veje og ikke bevoksning og
terræn, der kan være næsten ligé så struk¬
turerende og bestemmende for et vellyk¬
ket resultat som bygninger.

I de meget grundige litteraturhenvis¬
ninger er der ikke henvist til landskabs¬
arkitektfaglig litteratur og heller ikke til
tidsskriftet Landskab/Havekunst.

Mon ikke den manglende omtale til
dels er landskabsarkitekternes egen

skyld. Der findes meget lidt skriftligt ma¬
teriale - vi har aldrig fået skrevet histori¬
en om den moderne landskabsarkitekturs
udvikling.

Her ligger en opgave, der venter på at
blive løst. Det haster, for haveanlæg og

tegninger er forgængelige, og de nuleven¬
de landskabsarkitekter, der fungerede i
den periode, er få. Gid denne udmærkede
bog indirekte må resultere i, at landskabs-
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arkitekter eller andre med kendskab til og
indsigt i faget får nedfældet deres viden
for eftertiden. Malene Hauxner.

Solvarme og bebyggelsesplanlægning
Solvarme og bebyggelsesplanlægning.
Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1985.

Ovennævnte redegørelse om solvarme og
bebyggelsesplanlægning er udarbejdet af
Planstyrelsen på grundlag af en udred¬
ningsopgave med samme titel udført af
arkitekt Boje Lundgård i samarbejde med
Teknologisk Instituts afdeling for varme¬
teknik.

Redegørelsen henvender sig til plan¬
læggere og personer iøvrigt, som skal
udarbejde eller vurdere bebyggelsespla¬
ner - og den har derfor interesse for
landskabsarkitekter, såvel projekterende
som forvaltende.

Hensigten med redegørelsen er at gøre
opmærksom på, hvordan der ved udform¬
ningen af en bebyggelsesplan kan tages
hensyn til udnyttelsen af solvarme, uden
at det sker på bekostning af andre væsent¬
lige mål med udformningen af bebyggel¬
sesplaner.

Redegørelsen er opdelt i 5 afsnit:
1. passiv solvarme
2. aktiv solvarme
3. skygger og bebyggelsesplanlægning
4. vurdering af skygger i bebyggelses¬

planen
5. sammenfatning
Derudover findes litteraturliste og

skyggeberegningskort som bilag.
Redegørelsen indeholder mange nytti¬

ge oplysninger, og i betragtning af bogens
primære formål er der medtaget forhold,
der måske modarbejder dette.

Citat: »Skygger bør normalt minime¬
res, men da der ofte er såvel energimæssi¬
ge som økonomiske fordele ved at bygge
tæt, bør de energimæssige fordele ved at
undgå skygger nøje afvejes i forhold til
andre fordele ved større tæthed i bebyg¬
gelsen«.

Og alligevel fremkommer der syns¬
punkter, som kan få betydning for bebyg¬
gelsers frodighed eller mangel på samme.
Citat: »løvrigt kan træernes skyggegener
begrænses ved, at de beskæres til en mak¬
simal højde. Det er dog kun muligt/ønske¬
ligt for visse træarter, f.eks. lind og bøg«.

I redegørelsen er vist et skema fra en
amerikansk undersøgelse, der viser for¬
skellige løvtræers vinterskygge (uden bla¬
de) i procent af deres totalskygge (med
blade). Forfatteren gør opmærksom på,
at der er brug for en tilsvarende undersø¬
gelse af danske forhold.

Malene Hauxner

Amerikanske landskaber
Walter L. Creese: The Crowning of the
American Landscape- Eight Great Spaces
and their Buildings. Princeton University
Press 1985. 289 sider. ISBN 0.691-04029-
x. Pris ca. 678 kr. hos Nordisk boghandel.

Professor i arkitekturhistorie ved Univer¬

sity of Illinois analyserer i sin bog 8 meget
fremragende amerikanske landskaber og
den betydning, som de politiske, sociale,
arkitektoniske og intellektuelle strømnin¬
ger havde for disse områders opståen og
udformning.

De eksempler, som er gennemgået er:
Yosemite National Park, Californien,

Hudson River Valley, New York, Char¬
lottesville, Virginia, Mount Hood Natio¬
nal Forest, Washington, Boston Fens,
New York, Graceland Cemetery, Illinois,
Riverside Suburb, Illinois og Frank Lloyd
Wrights Taliesin Valley, Wisconsin.

Eksemplerne illustrerer, hvordan der
med samspillet mellem bygninger og land¬
skaber er skabt noget af USA's bedste
arkitektur.

De mest interessante eksempler er Be¬
ton Fens, et moseområde, som er grund¬
laget for Boston Metropolitan Park Sy¬
stem (det første i verden) og Riverside
Suburb fra 1870'erne, som har haft stærk
indflydelse på English Garden City i
1890'erne, som førte til New Town con-

ceptet i England efter anden verdenskrig.

Riverside Suburb.

Bogen henvender sig til landskabsarki¬
tekter og arkitekter med speciel interesse
for landskabsarkitekturhistorie, men vil
være mest interessant som baggrundsin¬
formation i forbindelse med en rejse til de
steder, som er beskrevet i bogen.

Teri Lonborg

Indendørs beplantning
Stephen Scrivens: Interior Planting in Lar¬
ge Buildings. The Architectural Press,
London. 129 sider. III.

Stephen Scrivens, lektor i landscape con¬
struction ved Pershore College of Horti¬
culture i England, har skrevet en nyttig
bog om indendørs beplantning - med
undertitlen: A handbook for architects,
interior designers and horticulturists.

Bogen indledes med en kort historisk
redegørelse om planter under tag og ud¬
vikling af drivhuse, orangerier og vinter¬
haver. I de følgende kapitler beskrives
planternes naturlige krav til lys, vand,
vækstmedie og næring; og det omtales,
hvorledes disse krav bedst opfyldes i en
kunstig situation indendøre. Diverse lys¬
kilder, vandingssystemer, vækstsubstra¬
ter og beholdere m.m. gennemgås syste¬
matisk. Heller ikke et kapitel om hydro¬
kultur mangler. Noget af det bedste i
bogen er en oversigt med ca. 80 planter
egnede til indendørs beplantning. Der er
farvefoto af hver plante og oplysninger
om hver arts vandingsbehov; foretrukne
luftfugtighed; tolerance overfor midler,
der giver blanke blade; lyskrav; m.m.

Sidst i bogen bringes et kapitel med
plejeanvisninger og en oversigt med man¬
gelsymptomer og skadedyr; samt helbre¬
delses- og forebyggelsesmuligheder.

Interior Planting in Large Buildings er
en teknisk håndbog af usædvanlig kvalitet
og grundighed. Og så kan den endda
bruges direkte under danske forhold, da
der jo ikke er de store forskelle på klimaet
i danske og engelske bygninger.

Lisbet Edinger Plum
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Summary
A Bit About Birches, p. 121
By J. Arevad-Jacobsen
After having been engaged in the plan¬
ning and establishment of forest-like
planting over a number of years, one will
come to the conclusion that problems
arise when using birch - form, climatic
tolerance and wind hardiness.

The reason for this is that birch is often

produced from indeterminate seed ofDan¬
ish middle or southern European (Italian)
origin. For many years, seed has been
gathered from trees with unknown origins
and seed has been sold without declara¬
tion of the seed source. In the course of
time, individual attempts have been made
to make improvements but formal work
on the procurement of better plant mate¬
rial really began with the establishment of
The Seed Origins Committee and conse¬
quent source experiments at The Institute
for Landscape Plants in Hornum.

The Committee's expert group on smal¬
ler trees has carried out research on birch
trees in Denmark - Betula pubescens,
downy or white birch and Betula pendula
(B. verrucosa), silver birch.

The downy birch, which is distributed
further north in Europe and Asia than the
silver birch, came to Denmark in the late
glacial period. It grows naturally in marshes
because it favours wet ground but also
does well on lighter soils which is why it is
also used in shelter planting on Jutland's
ancient heath meadows. It is also the most

wind hardy of the two types. Two seed
sources have been designated to date for
downy birch: Haasum Enge and Hedesel¬
skabet E2.

Silver birch, with its more or less over¬

hanging shoots, is the most popular of the
two birch types. Only one seed source has
been designated to date: Mejrup. It is a
coarse type with tendancy to form double
top shoots and is, therefore, not really
ideal.

The Role of Landscape in Design, p. 125
by Ib Asger Olsen
In recent years, attention has been drawn
to one particular way of using and design¬
ing landscapes. To achieve a new spacial
complexity, new transverse structures and
elements are laid out over the existing
landscape - interfering with the establis¬
hed order. The best known current ex¬

ample of an interference project, is pro¬
bably Tschumi's proposals to la Villette in
Paris.

This new method or attitude to the use

of the landscape accentuates the question

of how we actually use the existing land¬
scape in design. A rapid investigation re¬
veals that at least three attitudes to the use

of landscape can be registered - negation,
integration and interference.

An attitude of negation regards the
existing landscape, with its cultural and
natural contents, as being devoid of de¬
sign consequence. The result is usually an
meaningless landscape where the local
history and biological foundation has to
be rebuilt.

On the other hand, the attitudes ex¬

pressed through integration and interfe¬
rence allow an emphasis of the locality.
Integration expresses an adjustment to
and a conscious use of an existing landsca¬
pe. A new historic complexity and increa¬
sed variation arises when a new dimension
is added. Integration differs from interfe¬
rence by working with concurrent ele¬
ments and structural bases. Interference
can be defined as a method whereby
transverse elements and structures can be
introduced into the landscape without
destroying the original. The intention is to
achieve a new quality through a meeting
of the new and the existing landscape.
Interference is not an unknown expressi¬
on. The old royal roads from the 17th
century, with their straight course
through the landscape, are an expression
of iq.tereference between the road mass
and natural and cultural structure of the

landscape.

Competition for a Leisure Area in
Ballerup, p. 129
In February 1986, Ballerup Municiple
Council, in co-operation with The Fede¬
ration of Danish Architects and the Da¬
nish Institute of Landscape Architects, ar¬
ranged a public ideas comptetition for the
landscape planning of a leisure area locat¬
ed between Ballerup and Skovlunde. The
participants were presented with an exci¬
ting and unusual task. In this country, it is
seldom that the chance arises to plan for
an area of 270 hect., zoned entirely for
recreative use. The task contained innu¬
merable possibilities to demonstrate
phantasy and creativity whilst, at the same
time, the location of the area including
boundaries with existing town areas and
large road layouts and the special access
relationships, imposed a range of difficult
restraints. The scope of the project stretch¬
ed from an overall landscape architectural
treatment of the large nature area to a
functional and design expression of a wide
range of details.

One group of proposers emphasised the
architectural aspects in their plan solu¬

tions. These entries concern themselves
with admission of new strong elements
such as space making hedgerows, large
terrain forms and lake surfaces or »land¬
marks« in the form of buildings.

Another group concerned themselves
more with a traditional landscape treat¬
ment of the existing nature base. These
proposals attempt, with the help of forest
and hedgerow planting, minor terrain
changes and maintenance of wet areas,
etc., to create a more varied landscape
with increased recreative possibilities -

functionally arranged in a landscape
entity.

The 1. Prize of kr. 75,000,-, submitted
by J. Palle Schmidt and Malene Hauxner,
Landscape Architects MDL., was attri¬
buted the following remarks by the judg¬
ing panel. »The proposals are recommen¬
ded for a clear overall framework and a

convincing integration of the intensive
urban functions. The wide open grass
landscape with the varied, leisure possibi¬
lities in the border zones, is the most
important strength of the proposals«.

The Landscape Planning of The
Reclaimed Area of West Amager, p. 125
By Stig L. Andersson
The project is a programme for the 2500
hect. large landscape between Sjællands-
broen to the north, Kongelunden to the
south and between Øresund to the west
and a wide canal to the east, as one
combined nature-park area. The overall
landscape character: The reclaimed area-
as it is today - needs something to unite it
into an entity. It lacks the coherence
which would offer visitors an experience
of an unbroken landscape where every¬
thing has a cyclus and is part of a cyclus
with a beginning, middle and end.

The detail landscape character: The
larger characteristics - the surfaces, lines
and points are the abstract structures of
the landscape, corresponding to town
plans and national maps - are not noticed
by the visitors and are part of the landsca¬
pe. They are, as functions of time, slug¬
gish and irreversible. The detail landscape
characteristics, on the other hand, are the
many nuances in the landscape. They are
dynamic, in a state of constant chance,
relative, regular and (partly) reversible.
They are experiences and events.

The surface of the reclaimed area, the
large green of the landscape, which deve¬
lops from a common in the north, with
clumps of formed trees, through meadows
and commons on to sandy meadows and
sumps in the south, is the foundation of
the landscape. Jeremy Dean
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Efterårets arrangementer på Fyn
Danske Arkitekters Landsforbund, afde¬
lingen for Østifterne, Danske Landin¬
spektører, Fyn, Dansk Ingeniørforening,
afd, for Fyn, Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, Foreningen af byplan¬
læggere, Byplanteknisk Selskab - under
Ingeniørsammenslutningen, Vej- og by¬
planforeningen under Dansk Ingeniør¬
forening, Arkitektsammenslutningen,
Fyn arrangerer foredrag med ekskursio¬
ner med følgende emner i efteråret 1986:

Er god arkitektur også gode boligmiljøer?
Er det helt tilfældigt, at danske arkitekter

laver noget af det bedste boligbyggeri i
øjeblikket? Hvad ligger der i disse nye
boligprojekter, og hvordan fungerer de?
Er det kun for de unge, de smarte og de
rige, eller?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive
belyst og diskuteret af og med arkitekt
Michael Sten Johnsen, tegnestuen Vand¬
kunsten. Onsdag den 8. oktober 1986 kl.
19.30 på OF, Jernbanegade 20.

Vejvedligeholdelse og økonomi
60-ernes økonomiske vækst og dermed
store vejanlægsopgaver medfører i dag
store krav til vedligeholdelse af dette

vejnet. Disse krav skal honoreres med de
særdeles begrænsede økonomiske mulig¬
heder, som er til rådighed. Hvordan for¬
valter en moderne vejmyndighed de øko¬
nomiske midler, som findes? Hvordan
prioriteres? Bringer fremtiden nye og må¬
ske billigere metoder til vedligeholdelse
af dette vejnet? afdelingsingeniør Børge
Larsen - Københavns kommune, stadsin¬
geniørens direktorat, vejkontoret, vil
lægge op til debat. Torsdag den 13. no¬
vember 1986 kl. 19.30 på OF, Jernbanega¬
de 20.

Planlægning i Trondheim
Byen - som blev grundlagt midt i vikinge¬
tiden af Olaf Tryggvason - er i dag Norges
tredjestørste. Groet frem langs Nidel¬
vens bugtninger, hvori de gamle brygge-
huse stadig spejler sig side om side og
under Nidaros domkirkes kolos. Land¬
skabsarkitekt Ulf Løbner-Olesen, Odense
kommune vil ud fra et studieophold for¬
tælle om byen midt i Trøndelag. Efter
»norsk billedsnak« bliver der mulighed
for »norsk kosesmak« - f.eks. brunost,
fenalår, flatbrøt og vørterøl!

Tilmelding senest fredag den 5. decem¬
ber på tlf. 09 13 13 72, lokal 2115.

Onsdag den 10. december 1986 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C.

DANMARK. HAGS LEGEPLADSER. Symfonivei 15, 2730 Herlev. Telefon: (02) 92 15 00 FINLAND. OY/ TRADING, Kuriiritie 118,
01510 Vantaa 51, Telefon: 90 870 1155 NORGE. CLALSSEN & HEYERDAHL A/S, Grefsenvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: 1021 15 80 50

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY
Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel

.tJarn behover lekmiljo med många
mojligheter. Den ena stunden vill man
vara Indian och storma fortet.
Nåsta har man behov av stillsamt spel.
Hags har tankt på allt och utvecklat
en Iång rad intressanta nyheter som
du måste se. Alla bygger på kvalitet-
funktion-sakerhet.

Hags nya katalog år ett uppslagsverk
och en idékålla nar spannande och
saker lekmiljo skapas.
Posta kupongen så kommer den direkt.

HAGS AB, Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30
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KURSUS HA - 21: LANDSKABSFORVALTNING

KURSUSINSTITUTIONEN TUNE LANDBOSKOLE

27.-31. OKTOBER 1986

Formål: At bibringe deltagerne en større
viden om baggrund og muligheder for natur¬
forvaltning i forhold til produktion og udnyt¬
telse af naturressourcerne i det åbne land.
Herunder vil bl.a. marginaljordsspørgsmålet
blive belyst.
Deltagere: Landskabsarkitekter, arkitekter,
landinspektører, stads- og kommunegartne¬
re, samt andre som arbejder med emnet.
Tilrettelæggelse: Kurset er tilrettelagt af
landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs, Land-
skabslaboratoriet, Institut for by- og land¬
skabsplanlægning, Arkitektskolen i Køben¬
havn i samarbejde med arkitekt Gert Johan¬
sen, Fredningsstyrelsens 8. kontor, Miljømi¬
nisteriet.
Program:
Mandag.
1. Naturbeskyttelse og landskabspleje - be¬

lysning af eksisterende muligheder:
a. Hvordan kan naturbeskyttelse, frilufts¬

liv og ressourcehusholdning integreres i
produktionen i det åbne land? Land¬
skabsarkitekt Annelise Bramsnæs.

b. Fredningsplanlægningens muligheder og
begrænsninger, illustreret ved forskelli¬
ge fredningsplaner. arkitekt Bo Fischer,
Fredningsstyrelsen.

c. Eksempler på naturovervågning og land¬
skabspleje i en amtskommune. Land¬
skabsarkitekt Tine Falkentorp, Hoved¬
stadsrådet.

d. Naturpleje i det åbne land i Århus kom¬
mune. Biolog Niels Jørgen Friis, Århus
kommunes park- og kirkegårdsforvalt-
ning.

e. Demonstration farms. Engelske forsøgs¬
projekter med landskabspleje. Land¬
skabsarkitekt Per Stahlschmidt, Afd. for
have og landskab, Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole.

Tirsdag.
2. Vand og råstoffer - muligheder for res¬

sourceøkonomisering og naturforvaltning.
a. Vandindvinding og landskabets vådom¬

råder. Sammenhænge og muligheder.
Hydrogeoog Mogens Dyhr Nielsen,
Dansk hydraulisk Institut.

b. Restaurering af vandløb og vandløbs¬
pleje. Eksempler fra Århus kommune.
Biolog Michael Cueto, Frederiksborg
amtskommune.

c. Råstofindvinding og landskabsforvalt¬
ning. Opgaver, muligheder og eksemp¬
ler. Arkitekt Gert Johansen.

d. Eksempler på udarbejdelse af ramme¬
plan for et råstofindvindingsområde. Ar¬
kitekt Thomas Finke, Institut for by- og
landskabsplanlægning, Arkitektskolen,
København.

e. Eksempler på grave- og efterbehand-
lingsplaner for grus- og kalkgrave. For¬
stkandidat Keld Hansen, Lynge.

Onsdag.
3. Landskabsforvaltning i forbindelse med

affaldsbehandling.
a. Deponering af fast affald i landskabet.

Landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs.
b. Muligheder i rodzonerensningsanlæg.

Biolog Ole Riger-Kusk, Det danske He¬
deselskab.

4. Ekskursion: Eksempler på landskabsfor¬
valtning langs Køge Ås og Køge Å.

Torsdag.
5. Muligheder for landskabsforvaltning på de

fremtidige marginaljorder.
a. Marginaljorder og perspektiver på deres

udnyttelse. Cand. mag. Søren Thorup,
Overfredningsnævnet.

b. Omlægning af landbrugsdriften på vand¬
løbsnære arealer. Biolog Peter Mark¬
man, Miljøstyrelsen.

c. Retablering af afvandede søer og fjorde,
eksempler. Agronom Jesper Wåge Peter¬
sen, Det danske Hedeselskab.

d. Friluftsliv og landbrugsturisme. Agro¬
nom Arne Bondo Andersen, Frednings¬
styrelsen.

e. Friluftsliv og skovopbygning. Forstkan¬
didat Niels Elers Koch, Statens forstlige
forsøgsvæsen.

f. Landskabsopfattelser i landskabsfor¬
valtning. Geograf Wolfgang Framke,
Geografisk Institut, Århus Universitet.

Fredag.
6. Perspektiver for den fremtidige planlæg¬

ning i det åbne land.
a. Eksempler på planlægning i det åbne

land fra andre europæiske lande, bl.a.
Holland. Landskabsarkitekt Jørgen
Primdahl, Institut for land- og byplan¬
lægning, Den kgl. Veterinær- og Land¬
bohøjskole.

b. Kommunernes muligheder for planlæg¬
ning i det åbne land. Landinspektør Per
Skjelbo, Planstyrelsen.

c. Perspektiver vedrørende nogle af de se¬
neste folketingsinitiativer om naturfor¬
valtning. Arkitekt Gregers Algreen-Us-
sing, Roskilde Universitetscenter.

d. Paneldiskussion om fremtidige opgaver
og deres fordeling.

Kursusleder: Landskabsarkitekt Annelise
Bramsnæs, Arkitektskolen i København.
Kursussted: Tune Landboskole.
Kursusafgift: Kr. 1.800.
Tilmelding: Senest den 10. oktober til
kursusinstitutionen Tune Landboskole,
Grevevej 20,2670 Greve Strand,
tlf. 02-610131.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940
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Modtagne publikationer, love m.m.
Kursusplan 1986/87. Koldkærgård og Tu¬
ne Landboskole.

Fonden for træer og miljø. 1985.
Beretning 84/85. Amtsrådsforeningen i

Danmark.
Aktuelt om byggelitteratur 3. Bygge¬

centrums litteraturtjeneste.
Ifla yearbook 1985/86.
Råstofindvinding og kolonihaver. Rå¬

stofkontorets arealserie nr. 4. Frednings¬
styrelsen. 1985.

Bygge- og boligpolitisk oversigt 1983-
85. Boligministeriet. 1985.

Landsplanredegørelse 1985. Miljømi¬
nisteriet.

Arne Gaardmand: Plan og frihed. DP
skrift nr. 33. 1985.

Arealudvalget. Planlægningen på mil¬
jøministeriets område. Delbetænkning
sept. 1985.

Vore kirkegårde. Årsskrift 1984. For¬
eningen for kirkegårdskultur.

Befolkningsprognose 1985. Tabeller
1985-2000. Hovedstadsrådet.

Naturforvaltning i hovedstadsregio¬
nen, program for planperioden 1986-
1989. Hovedstadsrådet. 1986.

John Allpass: Beboerstyret miljøforbe¬
dring. Planstyrelsen 1985.

Grønbroget tudse på Samsø og Tunø.
Århus amtskommune, Amtfredningskon-
toret 1985.

Træer i bebyggelse, kompendium fra
Landskabslaboratoriet, Kunstakademiets
arkitektskole. 1985.

Hedeland, planteforsøg. Registrering
med tillæg. I/S Hedeland. 1985.

Vindinge Syd. Registrering af grus-
gravsarboret og pomet. I/S Hedeland.
1985.

Vil du bli landskapsarkitekt. Pjece fra
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rosenqvist og Anselius: Projekterin¬
gen styr skotselkostnaderna. Stad & land
rapport nr. 43. 1986.

Grahn: Grønplanering for månniskor.
Stad & land rapport nr. 44. 1986.

Bergqvist, Lindgren, Bjurstrom m.fl.:
Park på rivningsmark. Stad & land rap¬
port nr. 45. 1986.

Bekendtgørelse om henlæggelse af op¬
gaver og beføjelser til planstyrelsen. Mil-
jømin. bek. nr. 9 af 13.1.86.

Bekendtgørelse om supplerende regler
i medfør af lov om kommuneplanlægning.
Miljømin. bek. nr. 247 af 16.5.86.

Udpegede frøkilder af træer og buske.
Meddelelse nr. 1840 af 29.8.85 fra Statens

Planteavlsforsøg.
Frøkilder af bøg, eg og ær til miljø- og

landskabsformål Meddelelse nr. 1841 af
29.8.1985 fra Statens Planteavlsforsøg.



Kirkegårdsseminar i Weihenstephan
24. og 25. oktober 86 et kirkegårdssemi¬
nar med temaet: Gestalt und Erschei-

nungsform von landschaftsbezogenen
Friedhofen. Seminaret ledes af prof. dr.
G. Richter, og en række landskabsarki¬
tekter vil forelæse.

Seminaret koster 220 DM, og der er

begrænset deltagerantal.
Tilmelding: Institut fur Freiraumpla-

nung, FH-Weihenstephan, 8050 Freising
12, Tyskland.

Efteruddannelseskursus:

Landskabsforvaltning
Perspektiverne på udnyttelse af areal- og
naturressourcer forandrer sig i øjeblikket
hurtigere og med større praktisk effekt for
erhverv og planlæggere end tidligere.

Der er en udbredt interesse for natur og
friluftsliv, og en generelt voksende forstå¬
else for, at produktion og naturudnyttelse
må forandres, hvis vi vil beskytte den
natur, vi lever af og færdes i. En række
forslag i Folketinget indenfor det sidste
år, om udnyttelse af de marginale land¬
brugsjorder, om naturgenopretning og
om naturparker, sætter focus på proble¬
merne.

De nye mål og midler skal omsættes og
bruges af planlæggerne i kommuner og
amtskommuner, og af deres tilknyttede
konsulenter. Det forudsætter en større

viden om muligheder for naturforvaltning
i produktionen og i udnyttelse af naturres¬
sourcer i det åbne land.

Kursets mål er på den baggrund at
belyse nye planlægningsmuligheder udfra
et mål om at integrere naturbeskyttelse og
sammenfattende landskabsforvaltning i
alle former for produktion i det åbne land.
Forelæsningerne er tilrettelagt, så de, så
vidt muligt, belyser den teknisk-økonomi-
ske baggrund og den målsætningsproces,
som er forudsætningen for at fremme en
langsigtet udnyttelse af det åbne land,
hvor både natur- og kulturværdier be¬
skyttes.

Kurset henvender sig til landskabsarki¬
tekter, arkitekter, landinspektører, stads-
og kommunegartnere m.v., der arbejder
med planlægning og projektering i det
åbne land.

Kurset er tilrettelagt af landskabsarki¬
tekt Annelise Bramsnæs, Landskabslabo-
ratoriet på Arkitektskolens Institut for
by- og landskabsplanlægning, i samarbej¬
de med arkitekt Gert Johansen, Miljømi¬
nisteriet, Fredningsstyrelsens 8. kontor.

Tilmeldingsfrist 10. oktober 1986 til Tu¬
ne Landboskole, hvor programmet i sin
helhed kan fås.

Pris kr. 1.800, - alt incl.
Tid: 27. -31. oktober 1986.

P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
SSSO Langeskov - Tlf. (09) 97 26 56

Fwllaemarka lot
•undhadakontroll.

plantaakølar

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

, 02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

Vi tilbyder
BLOMSTERLØG

i stort udvalg
og sender gratis

katalog
på opfordring

(en gros - en detail)
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
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Brolæggerlauget har 100 års jubilæum
Brolæggerlauget alias Entreprenørfor¬
eningens Brolæggersektion har nylig haft
100 års jubilæum. I forbindelse med jubi¬
læet uddeltes den nyindstiftede Brolæg¬
gerpris i form af en brosten med inskrip-
tionsplade - ledsaget af 25.000 kr.

Prisen blev overrakt ved en lille højti¬
delighed ved Helligåndskirken i Køben¬
havn, hvor Edith Nørgaard har bestemt
udformningen af det omgivende anlæg¬
sarbejde, bl.a. en smuk brolægning.

Om motiveringen for prisuddelingen
sagde Søren Rasmussen blandt andet, at

Arkitekt Edith Nørgaard og oldermand Søren
Rasmussen ved prisoverrækkelsen. P

skal et meget gammelt fag som brolæg¬
ning overleve, så nytter det ikke kun at
holde det i hævd, det skal også gives nye
udfordringer.

»De projekter, vi har set fra jer, var og
er oftest af en sådan beskaffenhed, at vi -
til at begynde med - sagde: Det kan man
da ikke, det er ikke brolægning, som vi
plejer at se det. Nej, det er meget ander¬
ledes, det er befriende anderledes, det er

nytænkning, der er udfordringer, det er
den type projekter, der er med til at
udvikle os og vort fag.«

Samtidig har lauget udgivet en fin bog
med titlen 'Brolæggerlaugets historie', på
100 sider, skrevet af historikeren cand.
mag. Ole Dybkjær Hounsgaard og older¬
mand Søren Rasmussen.

III. fra bogen afgadeprofileringfra 1700-tallet.

Betonvarekontrollen flyttet til
Teknologisk Institut
Betonvarekontrollen har fået ny adresse,
idet Teknologisk Institut har overtaget
BVK's sekretariat.

Formålet med at Teknologisk Institut
overtager BVK's sekretariat er at styrke
kontrolordningen. Med adgang til assi¬
stance og teknisk bistand fra hele institut¬
tets arbejdsområde vil BVK kunne imø¬
dekomme de stadigt øgede krav til be¬
tonprodukternes kvalitet og holdbarhed,
dvs. udføre kontrolopgaverne og formid¬
le teknologisk rådgivning i takt med ud¬
viklingen og behovet for bedre betonpro¬
dukter.

Betonvarekontrollen, Sekretariatet:
Aase Henningsen, Kurt Varberg eller Mo¬
gens Skytte,
Teknologisk Institut, Postboks 222, 2630
Tåstrup. Tlf. 02 996611.

Cirkulære om lov om

kommuneplanlægning, af 26.6.86
I cirkulæret samles alle de oplysninger om
kommuneplanlovens fortolkning og ad¬
ministration, som hidtil har skullet søges i
en række cirkulærer. De gældende be¬
stemmelser kan herefter findes i det nye
cirkulære. Cirkulæret redegør også for de
seneste ændringer af loven i 1985.

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG
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TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet-et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?

»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.
Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn43 1051 KøbenhavnK Tlf.01-136200
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Grand Council Ocho Rios Jamaica 31. august - 2. september 1986 Sørafrika saken

Grand Council ble ledet av IFLA,s presi¬
dent Zvi Miller. Ved møtets begynnelse
var det 37 stemmeberettigede til stede
inkludert noen fullmakter.

Etter at referat fra G.C. i Tokio 1985
var godkjent ble henvendelsen fra DL om
å sette drøfting av Sør Afrika problemet
opp på dagsorden, tatt opp. Norges IFLA
delegat Guri Vallevik Håbjørg som også
hadde fullmakter fra Sverige og Dan¬
mark, viste til den felles nordiske uttalelse
som bakgrunn for saken og anmodet om
at den ble satt på dagsorden.

Zvi Miller tilbød å ta saken opp den
påfølgende dag i kongresskomitéen og
spurte om dette kunne være en akseptabel
løsning, men Norges representant måtte
bare framholde at hennes mandat fra DL
var klart et ønske om at det ble foretatt en

avstemning over saken.
Ved den påfølgende Votering ble det

avgitt 25 stemmer i mot, 8 avsto fra å
stemme og 3 stemte for. Saken om Sør
Afrika ble altså ikke ført på dagsorden.

Den påfølgende dag var det møte i
Kongresskomitéen. Følgende var til ste¬
de: Zvi Miller - Israel, Ingrid Bourne -

Frankrike, 1 representant fra Nederland,
Joseph Fazusi - Nigeria og Guri Vallevik
Håbjørg - Norge.

Problemet omkring Sør Afrikas med-
lemskap og følgene for de nordiske land i
forbindelse med verdenskongresser og re¬
gionale kongresser ble drøftet.

Norge fremhold at det ikke kunne kom¬
me på tale at Sør Afrika kunne bli invitert
til noen form for kongresser, seminar som
ble arrangert i Norden.

Vi kan ikke på noen måte fravike den
offisielle politikk som de nordiske regje-
ringer har lagt opp i forholdet til Sør
Afrika. Det ble ingen enighet om dette.
Presidenten framholdt at dersom ikke alle
medlemsland kunne inviteres, måtte ar¬

rangørlandet si fra seg arrangementet.
Dette viste det sig ville være et problem
for Nederland som skal avvikle en regio¬
nal kongress for Europa og Afrika allere¬
de i 1987.

På Grand Councils siste dag ble det stor
tidsnød og en rekke saker måtte utsettes,
men man kom omsider fram til sak Q.
World Congresses and regional confe¬
rences.

Ganske overraskende tok presidenten
opp saken om de nordiske lands forhold
til Sør Afrika i forbindelse med fremtidige
kongresser. Han ba om forsamlingens syn
på dette.

Det ble fra flere representanter gitt
støtte til den oppfatning at det måtte være
opp til det enkelte land å bestemme hvor¬
dan dette skulle håndteres. Man var selv¬

sagt forpliktet av sitt eget lands politikk
uten at det kunne ha noen følger for det
enkelte lands adgang til å gjennomføre sin
IFLA kongress/konferanse.

Spesielt må nevnes U.S.A.,s delegat
Ted Osmundsen som ga Norge uforbehol¬
den støtte i dette synet og et meget følel¬
sesladet innlegg fra Nigerias delegat Jo¬
seph Fazusi hvor han gjorde det klart at
han for tiden ikke kan delta i forum hvor
Sør Afrika er til stede.

Vi må vel karakterisere dette som et

bruktbart utfall for saken. Sør Afrika pro¬
blemet ble fokusert og de nordiske lands
holdning gjort klar selv om forsamlingen
ikke direkte ville drøfte Sør Afrikas med-
lemsskap i IFLA.
29. oktober 1986

. Guri Vallevik Håbjørg
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

Kriimll Irrun i I
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henven¬
delse til Danske Arkitekters Landsfor¬

bund, Konkurrencesekretariatet, Bred¬
gade 66,1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Eks¬

peditionstid for bilagsmateriale ca. 6
dage.

Konkurrence om Trekroner
Statens Bygningsfredningsfond har ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om
Trekroners fremtidige anvendelse. Den
samlede præmiesum er på 500.000 kr.
Frist for forespørgsler er den 6. november
1986. Frist for indlevering den 3. februar
1987.

Forelæsningsrække:
Den nye europæiske bybolig
Charlottenborgs festsal, Kgs. Nytorv, Kø¬
benhavn. Kl.: 15-17. Oktober - november
- december 1986.

06.11. Gosta Knudsen/Copenhagen:
Høje Tåstrup.

13.11. Sjoerd Soeters/Byboliger.
20.11. Niels Vium/London: The Green¬

land Dock.
27.11. Charles Vandenhove/Byboliger

Liége: Reconstruciton. Habitation and
Towns.

11.12. Christian de Portzamparc/Paris:
Byboliger. Buildings in and outside the
centre.

Kvalitetsstyring af
anlægsgartnerarbejde
Med virkning fra 1. juni 1986 er der for alt
statsligt og statsstøttet byggeri indført nye
regler for ansvarsfordeling. Det væsentli¬
ge indhold i den ny ansvarsreform eller
kvalitetsreform, som den også kaldes, er,
at der bliver samme ansvarsperiode for
alle byggeriets parter, nemlig 5 år.

Ansvarsreformen gælder kun for stats-
og statsstøttet byggeri, men må forventes
at få en afsmittende virkning på det øvrige
byggeri.

Ansvarsreformen indebærer, at bygge¬
riets parter skal kvalitetssikre deres ydel¬
ser, vælge sikre produkter samt dokumen¬
tere, at den ønskede kvalitet opnås. Ud
over kvalitetsstyring indebærer ansvarsre¬
formen gennemførelse af et 5 års garan¬
tieftersyn og oprettelse af en skadefond.

Hovedformålet med kvalitetsstyringen
er, at forhindre at fejl opstår, istedet for
som nu at føre dyre ansvarssager om fejl,
der måske kunne have været undgået.
Forskellige håndværksorganisationer har

for at introducere kvalitetsstyringssyste¬
met, udarbejdet vejledninger i kvalitets¬
styring. Også for anlægsgartnerarbejde er
der lavet en sådan vejledning.

»Vejledning i kvalitetsstyring for an¬
lægsgartnervirksomheder« er udarbejdet
af Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre, LDA.

Den ny vejledning i kvalitetsstyring af
anlægsgartnerarbejde præsenterer grund¬
ideerne i hele kvalitetsstyringssystemet og
viser via et eksempel, hvorledes kvalitets¬
styringen rent praktisk kan bruges.

Kvalitetsstyring af anlægsgartnerarbej¬
de kan for eksempel have som mål at sikre
et velegne vækstmedie for planter eller at
undgå sætninger i befæstelser.

»Vejledning i kvalitetsstyring for an¬
lægsgartnervirksomheder«, kr. 48,50 incl.
moms og forsendelse. Nærmere oplysnin¬
ger og bestilling af vejledningen hos LDA,
01 74 94 00.

Bygningsreglementets krav. Adgang til
nye bygninger
»Der skal være et vandret areal foran

indgangsdøre i niveau med gulvet i byg¬
ningen. Kun hvis der i terræn findes ni¬
veauforskelle, kan der etableres ramper.
En løsning af adgangsforhold alene ved
hjælp af trin vil således ikke kunne god¬
kendes.«

Sådan skriver Byggestyrelsen den
2.1.1986 til BMH, Bolig-, Motor- og
Hjælpemiddeludvalget.

Den direkte årsag til at spørgsmålet
blev rejst, er uenighed om fortolkninger,
opstået mellem en lokalafdeling af Lands¬
foreningen af Vanføre i Holbæk og plan¬
chefen i Holbæk. Denne har påstået, at
der ikke kræves niveaufri adgang, men
nok rampe. Da en rampeløsning i almin¬
delighed vil give dårlige og uegnéde for¬
hold - stigning bliver ofte for stejl - det er
svært eller umuligt at holde i en kørestol
på en rampe og samtidig låse og lukke en
dør op eller i - har hverken vi i BMH eller
lokalafdelingen i Holbæk været glade for
denne løsning.

I bygningsreglementet, kap. 4, stk.
4.2.1.-4 hedder det: »Fra indgang (hoved¬
dør) skal der i niveau med adgangsarealet
umiddelbart uden for bygningen være ad¬
gang til boligenheder og andre enheder i
bygningens stueetage og til eventuelle
elevatorer. Adgangen kan ske ad ram¬
pe«. For at undersøge kommunernes for¬
tolkning af spørgsmålet rettede afdelin¬
gen henvendelse til alle kommuner i am¬
tet. Kun 2 af 9 svarende kommuner har
imidlertid tilkendegivet en opfattelse,
svarende til den, som boligstyrelsen nu
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har bekræftet. Såfremt dette er karakteri¬
stisk for alle områder i landet, står det
egentlig ret sløjt til med bestræbelserne
på at løse handicappedes adgangsproble-
mer.

Efter kommunens negative svar blev
sagen indbragt for byggestyrelsen, der
den 2.1.1986 har meddelt følgende: »Ved¬
rørende 1982-bygningsreglement, kapitel
4.2.1. stk. 4. BMH har ved skrivelse af
5.12.1982 fremsendt materiale vedrøren¬
de forståelsen af bestemmelsen i 1982-

bygningsreglementet, kapitel 4.2.1. stk.
4. Det fremgår heraf, at det ved en fore¬
spørgsel til en række kommuner er kon¬
stateret, at ovennævnte bestemmelse op¬
fattes på forskellig måde.« I denne anled¬
ning skal byggestyrelsen oplyse følgende:
»Det fremgår af bestemmelsen i 1982-
bygningsreglementet, kapitel 4.2.1. stk.
4, at der fra indgang (hoveddør) i niveau
med adgangsareaiet umiddelbart uden
for bygningen skal være adgang til boli¬
genheder og andre enheder i bygningens
stueetage og til eventuelle elevatorer.
Dette indebærer, at adgangen skal ske i
samme plan som etagearealet uden for
bygningen, og at dette ikke må være trin
mellem niveauet (terrænet) uden for byg¬

ningen og lejlighederne i stueetagen samt
elevatorer. Såfremt der er niveauforskel¬

le, kan disse udlignes ved, at der udføres
rampe. Bestemmelsen tillader således
ramper i stedet for vandret plan, men
alene når dette er nødvendigt på grund af
niveauforskelle i terrænet. Ramperne
skal udføres efter bestemmelserne i 1982-

bygningsreglementet, kapitel 4.2.2. -

Byggestyrelsen har samtidig hermed an¬
modet om, at ovennævnte optages som
orienteringskort i »Byggedata« og
»Håndbog for bygningsmyndigheder«.«

Kilde: Apropos Handicap. 6.86. John
Frederiksen. Tlf. 011826 66.

»Afgørelser« - en ny
informationsaktivitet fra planstyrelsen
Planstyrelsen har startet en informations¬
aktivitet i form af nyhedsbreve indehol¬
dende oplysninger om afgørelser og vejle¬
dende udtalelser vedr. lovene om fysisk
planlægning.

Det er tanken at udsende »Afgørelser«
efter behov, mindst fire gange om året.
De vil blive fortløbende nummereret, og
det foreslås, at brugerne indsætter dem i
et ringbind.

Kilde: Planstyrelsen, Holbergsgade 23,
1057 København K. Tlf. 0113 6760.

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

Nya SpånnandeHags
Det ar Hags som har de
många nyheterna når det
tåller lekutrustning.pånnande nyheter.
Med kvalitet-iunktion-
såkerhet som ledstjårnor
for den ståndiga utveck-
lingen.
Resultatet år en lång rad
intressanta nyheter som
du måste se. Hags nya ka¬
talog år ett uppslagsverk
och en idékålla, når god,
såker lekmiljo skapas.
Posta kupongen sa kom¬
mer den direkt.

HAGS AB, BOX 133, 578 00 ANEBY

Namn

Foretag
Adress

Postadress

Tel

HAGS AB, Box 133, 578 00 ANEBY
Tel 0380/404 30

DANMARK. HAGS LEGEPLADSER. Symfonivei 15. 2730 Herlev. Teleion: 102) 92 15 00 FINLAND. OY/-TRADING, Kuriirilie 118,
01510 Vanlaa 51, Telefon 90 870 1155 NORGE, CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S, Gre/senvn 9, 0482 Oslo 4, Telefon: <02) 15 80 50
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'Fifty Years of Landscape Design'
Landscape Design, the Journal of the
Landscape Institute has reached a notab¬
le landmark of fifty years in print and this
is to be recorded in the publication of a
new and exciting book.

Sheila Harvey, librarian to the Lands¬
cape Institute and landscape architect
Stephen Rettig, have prepared material
from an invited list of twelve authors to

link their own experience with the fasci¬
nating record of landscape achievement
found in the pages of Landscape Design
over the last fifty years.

The authors include Dame Sylvia Cro¬
we, Sir Geoffrey Jellicoe, Alan Ruff, Ian
Laurie, Brian Hackett, Peter Youngman,
David Kwiatkowski, Gordon Patterson,
Geoffrey Collens, Jim McCluskey, John
Parker and David Jacques.

The book is an excellent review of

landscape achievement. It traces, for ex¬
ample, through the words of Sylvia Cro¬

we, the changes in forestry practice, the
fluctuating fortunes of landscape history
by David Jacques and landscape planning
by Peter Youngman. Geoffrey Jellicoe
gives a fascinating insight to the landscape
profession during the Second World War,
while the remaining authors each give an
appraisal of subjects as important as eco¬
logical landscape and industrial landscape
and reclamation.

Students, practitioners and those inte¬
rested in the evolution of landscape will
find this book a major source of informa¬
tion and full of little known facts and

opinions expressed during fifty years of
publication.

'Fifty Years ofLandscape Design'.
James Maughan, The Landscape Press,
42 Grays Inn Road, London WC1X 8LR.
164p., ill.
UK £12.50 Inc. P&P- Overseas (surface)
£14.00 Inc. P&P - Overseas (air) £16.00
Inc. P&P.

Byggeomkostningsindeksene
pr. 1. juli 1986
For et énfamiliehus (1/1 1968 = 100) 500.

For en etageejendom opført som mon¬
tagebyggeri (1/1 1968 = 100) 480.

Miljøordbog
Amtsrådsforeningen har netop udgivet
en miljøordbog.

Flere end 800 tekniske og vanskelige
ord ude fra miljøfeltet er hentet ind og
samlet alfabetisk - med »oversættelse« ud
for hvert enkelt ord/udtryk.

Bogen henvender sig til alle som arbej¬
der med miljøspørgsmål enten fagligt el¬
ler af interesse, og som gerne vil have
miljømæssige fagudtryk »oversat« - her
og nu. Den er redigeret af Poul B. Heise
fra Århus amt.

Miljøordbog. 132 sider. Pris: kr. 48,-.
Amtsrådsforeningens informationsaf¬

deling, Landemærket 10, 1119 Kbh. K.
Hf 011121 61.

Beredskabsplan for vintersæsonen

LØNHART MASKINER er
nu en division i den store .

STIGA A/S koncern.
Derfor er vort eget kvalitetsprogram blevet ud¬

videt med en masse nyheder.
En anden god nyhed er, at vi i dag kan tilbyde

leasing af det gode grej. Ring og hør hvordan på
telefon 02 94 77 22. Ring efter demonstration
eller specialbrochurer.

LØNHART
MASKINER

-en rilM.l division
Brydehusvej 13 • 2750 Ballerup • Tlf.: 02 94 77 22
Møgelgårdsvej 6 • 8520 Lystrup ■ Tlf.: 06 2214 88

Nærmeste forhandler anvises.
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Tekniske anlæg
- og landskabsarkitekter
Af Ib Møller

DSBs Knudshovedprojekt til sammenlægning
afjernbane- og bilfærger, 1985.
■ DSB's Knudshoved projectfor integration of
railway and car ferries, 1985.

Det danske landskab har beskedne di¬
mensioner og er sårbart overfor nye, stør¬
re anlæg. Dette gælder ikke mindst ved
kyster og fjorde. Samtidig er landet tæt
beboet, og mange interesser knytter sig
derfor til omgivelserne.

Forud for ethvert større anlægsprojekt
diskuteres grundigt for og imod, og man¬
ge alternativer afkræves.

Lovgivningen har forlængst fastlagt, at
inden større anlæg udføres, skal der være

taget vidtgående miljømæssige og land¬
skabelige hensyn. Indenfor vejbygningen
var dette blot en lovfæstelse af en allerede
etableret praksis, .som Vejdirektoratet
havde indført siden 1960'erne ved projek¬
teringen af motorvejsnettet.

I 1970 kom da også den lille, men
betydningsfulde rapport fra Vejdirekto¬
ratet: Motorveje i Landskabet. Her blev
det slået fast, at der ved alle større anlægs
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udformning skulle tages landskabelige
hensyn.

Andre statslige styrelser har taget trå¬
den op blandt andet indenfor DSB, der
som bekendt har gennemført et beun-.
dringsværdigt design-program. Erfarin¬
gerne viser, at mange debatter kunne
undgås med naturens vogtere, når an¬
lægsmyndigheden fra begyndelsen har
søgt at tilgodese de mange interesser i
projektet. En hurtigere sagsgang kan ofte
retfærdiggøre ekstra investeringer, men
det er ingenlunde altid nødvendigt.

Hvad kan landskabsarkitekter bidrage
med, når større og komplicerede anlæg
skal indpasses? De kan bidrage til at
fastholde en helhed i det samlede anlæg.
Undgå at enkeltløsninger optimeres iso¬
leret. En række hver for sig udmærkede
løsninger på enkeltproblemer garanterer
jo langtfra et harmonisk slutresultat.

Det er for længst slået fast, at det i vid
udstrækning er muligt at varetage land¬
skabelige og æstetiske hensyn samtidig
med tekniske og økonomiske. Smukke
løsninger er ikke absolut dyrere, underti¬
den billigere.

Den arkitektoniske indsats går ikke på
at påklistre kunstnerisk udsmykning eller
skjule fejltagelser med beplantning, sna¬
rere i et snævert samarbejde med alle
involverede at nå frem til den optimale
løsning.

Arkitektens opgave er at forestille sig
det endelige resultat betragtet fra alle
vinkler, at bearbejde det kritisk og at
visualisere det for andre.

I det følgende vises nogle eksempler på
landskabsarkitektens arbejdsområder.
Nogle af projekterne er forblevet på skit¬
sestadiet, andre er realiserede eller tæt på
at være det.

145



Den jyske motorvej mellem Skanderborg og Horsens.
■ The Jutland motorway between Skanderborg and Horsens.

Veje i landskabet
Vejdirektoratet har tilknyttet landskabs-
konsulenter ikke alene ved projekterin¬
gen af motorveje, men også ved ombyg¬
ning af flere hovedlandeveje.

Gennem et snævert samarbejde er der
søgt taget vidtgående hensyn til de man¬
gesidede interesser. Bemærkelsesværdigt
er det, at der ikke har været rejst fred¬
ningssager for at forhindre et motorvejs¬
projekt trods dets store dimensioner. Det
samme kan ikke siges om mange mindre
vejanlæg.

Samarbejdet har først omfattet en fast¬
læggelse af landskabskorridoren inden

Alternative forslag til linieføring.
■ Alternative routing proposal.

for nogle få km's bredde, f.eks. om linien
skulle ligge øst eller vest for Vejle og
Hobro.

Herefter er der som regel udarbejdet
adskillige alternativer til linieføringen.
Hvert enkelt er gennemgået nøje. Ud¬
over at indpasse vejlinien har der været
lagt vægt på, at vejbanen skulle fremtå
som en harmonisk og kontinuerlig kurve
uden optiske knæk, samt at der fra vejen
kunne blive nogle spændende panorerin¬
ger udover landskabet. Hjælpemidler
som edb-tegnede perspektivtegninger har
været til stor hjælp ved den endelige
kontrol.

Efter vejens anlæggelse forestår mo¬
delleringen af det omgivende terræn.
Skrænter lægges ned, ofte i en stor afstand

fra vejen, så stejle skråninger undgås i
afgravninger og påfyldninger.

Modelleringen medfører, at behovet
for vejbeplantning minimeres. Men på de
uundgåelige skrænter og ved skovskærin¬
ger foretages omfattende nyplantninger.
Ved artsvalg og udførelse er anlagt forstli¬
ge principper.

Vejens øvrige elementer som broer,
rastepladser, afmærkning m.m. har også
været med i landskabsarkitekternes ar¬

bejdsfelt. Til hver enkelt bro har der som
regel været knyttet arkitekter til de pro¬
jekterende ingeniørfirmaer. Opgaven for
motorvejskontorets landskabskonsulent
var at bistå bygherren med at afstikke
principper og koordinere de forskellige
anlæg.

Tebstrup rasteplads, den jyske motorvej.
■ Tebstrup Rest area, the Jutland motorway.
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Veje i byer
Linieføringen er mere snæver og kan sjæl¬
dent forskydes.

Støjbeskyttelse har de seneste år fået
en betydelig rolle. Før var der ikke poli¬
tisk vilje til at erkende problemet. Det er
der nu, ganske vist kun ved nyanlæg og
ved særlig megen støj.

Der er opsat skærme, som kun undta¬
gelsesvist forbedrer det æstetiske indtryk.
Ofte skabes der herved modvilje hos de
beboere, skærmene skulle gavne.

Ved færdiggørelsen af ringvejen i År¬
hus er der på en ca. 4 km strækning ved at
blive opstillet dels en betonbølgeskærm i
naboskel, dels en jordskærm i vejskel.
Førstnævnte fremtræder med storbølge-
de, groft afrevne og rødbrune overflader.

Sidstnævnte har stærkt skrånende jordsi¬
der fastholdt med jernnet og mørke, per¬
forerede plastnet, hvorigennem der
plantes.

En 30 m lang prøveskærm har været
opstillet knap et par år især for at afprøve
plantetyper. Ikke mindst krybende pil har
vist sig grokraftig.

Ukrudt har også indfundet sig, og kun¬
ne have været spændende at følge, hvis
ikke der kunne forudsiges stor modstand
fra vejens naboer.

På strækningen er påregnet plantet ca.
500 spidsløn.

Samarbejdet med Vejdirektoratet som

bygherre og Cowiconsult som projekte¬
rende ingeniører har også omfattet vejens
øvrige elementer.

Marselis Boulevard er en stærkt trafikeret

gade til Århus havn med mange byarki-
tektoniske værdier.

I et idéoplæg udarbejdet sammen med
Cowiconsult er disse værdier søgt tilgode¬
set. Terrænforholdene har indbudt til det
viste forslag med de gennemgående vej¬
baner for den tunge trafik forsænket i et
åbent rør.

Støjen fra denne trafik minimeres,
samtidig med, at åbningen fjerner ubeha¬
get for trafikanterne ved at køre i en
tunnel.

Forslaget gør det muligt - i modsætning
til ringvejsprojektet - at bevare samtlige
naboskel intakte. Som kompensation for
fjernelsen af midterrabattens træer er fo¬
reslået en allé.
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Store Bælt

SSB, Statsbroen Store Bælt, blev oprettet
i 1977 og udviklede sig hurtigt til en
velfungerende bygherreorganisation med
ca. 30 medarbejdere. 3 store danske inge¬
niørfirmaer stod for projekteringen og to
landskabsarkitektfirmaer, Edith og Ole
Nørgaards samt vort, blev knyttet direkte
til bygherren.

Som landskabelige og æstetiske konsu¬
lenter skulle arkitekterne bidrage til, at
det samlede bro- og landanlæg fremtrådte
harmonisk set såvel indefra som udefra.

Arkitekterne fik sæde i samtlige ar¬
bejdsgrupper om vest- og østbroen samt
landanlæggene.

Traceringen blev valgt anderledes end
først påregnet blandt andet begrundet i
byplanmæssige og landskabelige forhold.
På Fyn blev ilandføringen lagt nord for
Nyborg.

På den ca. 20 km lange køretur skulle
ensformighed, og konstant blænding fra
en lavtstående sol forstærket af reflekser
fra vandoverfladen, undgås.

Hvor bilistens synsfelt er fremadrettet
men indsnævret til ca. 30°, er togpassage¬
rerens vinkelret og bredt. Begges oplevel¬
ser af landskabet og broen blev tilgo¬
deset.

Østbroen var projekteret retlinet i
vandret, men kurvet i lodret plan. For
Vestbroen var det omvendt. Bilisterne
ville før og efter broen orientere sig om
det samlede anlæg på grund af motorve¬
jens kurvede forløb. Over Østbroen ville

man se mod overbygningen og himlen,
over Vestbroen ville udsigten panorere
forbi på forruden.

DSB blev i 1984 pålagt at stå for projek¬
teringen af jernbanefærgernes udflytning
fra Nyborg til Knudshoved for at blive
sammenlagt med bilfærgerne. Planerne
om en fast forbindelse over Store Bælt
blev da anset for uaktuelle.

Projektet var først anslået til ca. 700
mio kr., men blev gennem projekteringen
reduceret til ca. 500 mio kr. Udover at det
blev billigere, blev det samtidig i land¬
skabelig og æstetisk henseende bedre.

Mange alternativer med hensyn til hav¬
nens udformning og linieføringer af spor
og veje blev grundigt analyseret.

Store problemer knyttede sig til at
fremføre yderligere trafikanlæg på det
smalle og landskabeligt sårbare Knudsho¬
ved. Golfbane, campingplads, feriekolo¬
ni og den offentlige badestrand ville blive
beskåret.

Det lykkedes dog at nå frem til en
optimering af de tekniske, økonomiske
og landskabelige forhold. Nok blev golf¬
banen beskåret, og et hul måtte omlæg¬
ges, men det er blevet en bedre bane.
Som kompensation for det inddragne
strandareal var forudsat indpumpning af
sand til en ny strandbred. Også støjfor¬
holdene blev tilgodeset.

Landskabsarkitektens opgave var at bi¬
stå med det samlede anlægs harmoniske
fremtræden, med udarbejdelse af lokal¬
plan, medvirke ved præsentation af pro¬

jektet for andre myndigheder og beboer¬
ne v.h.a. modeller, udstillinger, lyddias,
pjecer og artikler m.m.

Fast forbindelse. Nu er der tilsynela¬
dende flertal i folketinget for at anlægge en
fast forbindelse over Store Bælt, i første
omgang som en ren jernbaneforbindelse.

DSBs Knudshovedprojekt kan dermed
også puttes i mølpose - som SSB projek¬
tet - bortset fra det, der kan genbruges.

Fra Fyn til Sprogø skal bygges en lav¬
bro, fra Sprogø til Sjælland enten en boret
tunnel eller en sænketunnel.

2. etape skal påbegyndes senest 1 år før
jernbaneforbindelsen tages i brug, anta¬
gelig i 1992. Vestbroen skal forberedes
for biltrafik, medens forbindelsen over
Østerrenden kan tænkes enten som en

sænketunnel eller som én højbro. Erfa¬
ringerne fra 1. etape vil være afgørende,
for valget.

Linieføringen er nu bundet til at udgå
fra færgehavnen i syd.

I modsætning til SSB-projektet forven¬
tes der ikke udført lange dæmninger fra
Fyn og Sjælland. Broen kan føres til land
på piller, hvad der æstetisk er en stor
fordel og iøvrigt i overensstemmelse med
praksis ved de senere, større broanlæg i
Danmark.

Ved det forestående projekteringsar¬
bejde af dette, det største bygningsværk i
Danmark, må det forventes, at de miljø¬
mæssige, landskabelige og æstetiske for¬
hold også tillægges afgørende betydning
fra første færd.
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Modsatte side: SSBs projektfra 1978. Østbroen
som skråstagsbro setfra Halsskov. Dæmningen
går ca. 1,4 km ud fra kysten. 1 baggrunden
Sprogø og Fyn.

■ Opposite page: DSB's project from 1979.
Østbroen seen from Halskov. The causeway
stretches 1.4 km. from the coast. Sprogø and
Funen in the background.

Herover: DSBs Knudshovedprojekt fra 1985.
Nyt leje til jernbanefærger i den nuværende
færgehavn. Motorvej løftet over jernbanen, der
er ført frem til havnen.

■ Above: DSB's Knudshoved project from
1985. New berths for railway ferries in the
existing ferry harbour. Motorway lifted over the
railway is connected to the harbour.

Herunder: Fast forbindelse over Store Bælt set
fra Knudshoved. Forslag 1986. Vestbroen er
vist med jernbane i midten og med kørebanerpå
hver side. Broen er ført helt ind til nuværende
færgeleje.
■ Below: Bridge connection over Store Bælt
seen from Knudshoved. Proposal 1986. Vest¬
broen is shown with the railway in the middle
and a carriageway on either side of it.
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Ledninger
D.O.N.G.s hovedtransmissionsnet for

naturgas omfatter ca. 450 km ledninger.
Herudover kommer anlæg til behandling
og opbevaring foruden linie- samt måler-
og regulatorstationer.

En forudsætning for overholdelsen af
den stramme tidsplan var, at udførelsen
ikke blev forsinket på grund af krav om
fredning. Et samarbejde blev etableret
med Nationalmuseet, og arkæologiske in¬
teresser blev tilgodeset forinden nedlæg¬
ningen af rørene.

Ud fra et landskabeligt synspunkt er
det en fordel, at ledningerne blev gravet
ned. Men det var ikke uvæsentligt, hvor
det skulle foregå.

Stationerne blev udformet, så de mar¬
kerede funktionerne i deres arkitektur og
samtidig med deres karakteristiske jord¬
former tilpasset landskabet.

Alle anlæg blev omgivet af min. 5 m
beplantningsbælter dels for at sløre heg¬
nene, dels for at passe stationerne ind i
det typiske danske landskabsbillede.

Herover: D.O.N.G. foretog indgående studier
af landskabet inden endelig fastlæggelse af li¬
nieføringen. Fra pjece med tegninger af rende¬
gravning, nedlægning og retablering.

ELSAM har ved planer om krydsningen
af den landskabeligt værdifulde Elbodal
ved Fredericia ladet udarbejde 5 alterna¬
tiver. Alle blev grundigt analyseret ud fra
tekniske, økonomiske og æstetiske syns¬
punkter.

En speciel teknik blev taget i anvendel¬
se. Højspændingsmasterne blev tegnet i
perspektiv på en Apple Ile. Herefter blev
de op- eller nedfotograferet til den per¬
spektiviske rigtige højde. Ved hjælp af
raster blev fjernvirkningen anskuelig¬
gjort, inden de blev klæbet på farvefotos
af det eksisterende landskab.

Fremstillingsteknikken var så overbe¬
visende, at masterne fremtrådte, som om
de allerede var sat op.

Landskabsarkitekterne kunne ikke
mistænkes for enten at forskønne eller

forgrimme virkningen af ledningerne.

Herunder: ÅKVs forslag til halvt nedgravet
løsning med servicevejen som allé også for
rekreativ trafik. Perspektiv af poppelallé ved
Studstrup værket.

■ Above: D.O.N.G. carried out comprehensi¬
ve studies of the landscape before the final
selection of routes. From a brochure on digg¬
ing, laying and restoration works.

ÅKV, Århus kommunale Værker har ført
de første to kraftvarmeledninger på 1 m i
diameter fra Studstrupværket til Århus.
Senere forventes yderligere to ledninger
placeret parallelt med de første. Den 15
km lange strækning forløber gennem by¬
udviklings- og landskabeligt værdifulde
områder. Linieføringen blev valgt, så led¬
ningerne forløb langs bygrænser og større
veje samt udenfor de landskabeligt mest
værdifulde områder.

Oprindelig var ledningerne forudsat
anbragt over terræn. Et tværprofil blev
foreslået med ledningerne gravet halvt
ned, og den opgravede jord anbragt til
siderne, så anlægget blev skjult set ude¬
fra. I den endelige udformning er hoved¬
parten af ledningerne dog gravet ned.

Servicevejen er tilplantet som allé, der
er åbnet for rekreativ trafik.

■ Bottom: ÅKV's proposals for half-buried
solution with service road as avenuefor recreati¬
ve use. Perspective of poplar avenue at Stud¬
strupværket.
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Forslag til landskabsplan i Illerup ådal, 1986.
■ Proposals for landscape plan in Illerup river
valley, 1986.

Landskabsplaner

Vejle ådal danner en grøn kile fra byen ud
mod de naturparkagtige landskaber mod
vest.

Efterhånden som byen er vokset, er
presset på at inddrage ådalen øget. Kolo¬
nihaver og idrætsanlæg har været placeret
her, og der er foretaget opfyldninger af et
betydeligt omfang.

Vejle kommune har ønsket en samlet
plan for hele området og dets anven¬
delser.

Skanderborg. Landskabsplan for et ca. 55
ha stort område i Illerup ådal omfatter to
alternativer henholdsvis med og uden et
køreteknisk anlæg.

Begge understreger områdets tre ka¬
rakteristiske landskabselementer, nemlig
en slette, afgrænsende skrænter og kupe¬
ret terræn. En omgivende beplantning vil
kunne understrege landskabsområderne
og sammenbinde de mange fritidstilbud
indenfor de enkelte »lommer«.

Vejle ådal setfra nord, 1986.
■ Vejle river valley seen from the north, 1986.
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Retableringsskitse for Aalborg Portland, 1986.
Rehabilitation proposal for Aalborg Portland,
1986.

Skår i landskabet

Ålborg Portland har et ca. 400 ha stort
område umiddelbart øst for Aalborg,
hvor der stadig graves. I løbet af de næste
45 år vil det ændre karakter fra landbrug¬
sområde til en sø omgivet af markante
kridtskrænter.

Beliggenheden åbner mulighed for en
rekreativ anvendelse for de tæt befolkede
områder i Ålborg.

Der er foreslået en regulering og terras¬
sering, der gør det muligt at færdes i flere
niveauer omkring søen. Arealerne er fo¬
reslået beplantet, efterhånden som kridt¬
indvindingen afsluttes i etaper, og vil -
når hele indvindingen er afsluttet - kunne
blive en rekreativ attraktion.

Avedøreparken'. Hovedstadsområdet har
stærkt behov for nye lossepladser. I de¬
cember 1985 pegede hovedstadsrådet på
en mulig lokalitet ved det allerede ind¬
dæmmede Avedøre Holme industri¬
område.

Her vil der kunne inddæmmes yderlige¬
re ca. 45 ha, der vil kunne rumme ca. 2,3
mio m3 affald. Opfyldning forventes på¬
begyndt i 1988 og afsluttet i 1995.

Flere anvendelsesmuligheder er under¬
søgt, men forslaget sigter på en rekreativ
anvendelse f.eks. som udstillingsområde,
festivalplads og park.

Amfiteatret vil kunne rumme ca.

20.000 mennesker, og pladsen vil være
stor nok til en fodboldbane.

Publikationer

Beplantning
Vejplantning i Sønderjyllands amt. Sel¬

skabet for bygnings- og landskabskul-
tur, 1973

Beplantning langs motorveje. Vejdirekto¬
ratet, 1974

Grønne planer. Dansk Byplanlaboratori¬
um, 1975

Beplantning langs veje og stier. Vejregel¬
udvalget, 1980

Registrering af beplantning. Vejdirektora¬
tet, 1981

Broer
Æstetisk vurdering af broers skæring med

motorveje. Vejdirektoratet, 1979
Sagt og skrevet om broen. Eget forlag,

1977

BROEN, en redegørelse for Statsbroen
Store Bælt. Ministeriet for offentlige
Arbejder, 1979

Farøbroerne. Vejdirektoratet, 1984
At slå bro - på dansk. To Bridge - the

Danish Way. DSB, DtH og Vejdirekto¬
ratet, 1986

Veje og miljø
Visuelle forhold - konflikter mellem trafik

og miljø. Nordisk Vejteknisk Forbund,
1980.

Hovedlandeveje - et idékatalog. Vejdirek¬
toratet, 1981

Afmærkning med vejvisningstavler. Vej¬
direktoratet, 1982.

Naturfredning og vejbygning. Danmarks
Naturfredningsforening, Fredningssty¬
relsen og Vejdirektoratet, 1983

Bedre gader - en eksempelsamling fra
nordiske byer. Nordisk Vejteknisk For¬
ening, 1984

Vejen og miljøet - om vejes miljøkonse¬
kvenser. Miljøministeriet, 1985

Ib Møller, arkitekt maa, landskabsarkitekt mdl.
Medindehaver af Møller & Grønborg, Arkitekter og
planlæggere AS, tidligere Møller & Wlchmann.
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Foto Malene Fischer.

Friluftslivet i bynære landbrugsområder
Af Jon Pape og Jørgen Primdahl

Stigende interesse- ringere vilkår
I den faglige debat om rekreativ planlæg¬
ning i det åbne land peges der ofte på to
væsentlige udviklingstendenser.

For det første hævdes det, at bybefolk¬
ningens behov for friluftsliv er stigende,
bl.a. som følge af mere fritid til den
enkelte. Og uanset hvor meningsfyldt det
er at tale om »behov« for friluftsliv, og
uanset hvor meget mere fritid, der rent
faktisk er blevet (når vi betragter den
samlede husstand istedet for det enkelte
individ, er fritiden snarere skrumpet ind
siden 50'erne1) så er det en kendsgerning,
at interessen for friluftsliv i det åbne land
er stigende. Alene-medlemsudviklingen i
friluftsorganisationerne viser dette.

For det andet er det en udbredt opfat¬
telse, at tilgængeligheden til og i det åbne
land gradvist er blevet forringet i takt med
en intensivering og specialisering af land¬
skabets anvendelse, hvad enten der er

tale om landbrug, skovbrug, havebrug,

råstofindvinding eller trafikanlæg. Land¬
skabet er endvidere blevet mindre sam¬

mensat og dermed fattigere på oplevel¬
sesmuligheder.

Kort sagt: medens interessen for fri¬
luftsliv er vokset, er vilkårene for rekrea¬
tiv udfoldelse i det åbne land blevet for¬

ringede.
Set i relation til ovenstående synsvink¬

ler ser det imidlertid ud som om, mange
byfolk har det ligesom den ignorante
humlebi, der teoretisk set ikke skulle
kunne flyve, men ikke ved det, og derfor
gør det alligevel.

En undersøgelse, som vi har foretaget
for Hovedstadsrådet af 6 bynære land¬
brugsområder2, viser således, at der rent
faktisk foregår en betydelig rekreativ
færdsel udenfor offentlige veje og stier.
På omkring tre fjerdedele af de undersøg¬
te 150 ejendomme oplevede landmanden
rekreativ færdsel.

Hermed ikke sagt, at der ikke er behov

1. Mulighederne for at færdes i de bynære
landbrugs områder er vidt forskellige. Flere
steder - som her omkring Vejby i Nordsjælland
- har den rekreative færdsel rimelige vilkår
takket være det eksisterende net af småveje og
stier. Billedet viser en gammel kirkesti, som
kommunen har asfalteret især med henblik på
børns færdsel til og fra skole. Stien er tillige
udmærket som udflugtssti og bruges desuden
som markvej af landmændene.
■ I. The chances for accessibility to farm land
close to towns vary greatly from place to place.
Many areas - as here around Vejby in North
Zealand- have reasonable conditions for recre¬
ative traffic, thanks to the existing net of lanes
and paths. The picture shows an old church
path, paved with tarmac for children's traffic to
and from school. The path is also an excellent
leisure path which is used as a field track by
farmers as well.

1

for en rekreativ planlægning. Blot, at det
er vigtigt, at denne planlægning tygger på
viden om den faktiske rekreative anven¬
delse af det åbne land og dermed for¬
bundne problemer.

Om dette og om de rekreative mulighe¬
der i bynære landsbyområder handler
denne artikel.

Separation eller integration
Betragter vi de planlægningsmæssige mu¬
ligheder kan rekreative og landbrugs¬
mæssige interesser i bynære områder til¬
godeses på to, principielt forskellige
måder: 1. ved separation eller 2. ved
integration.

Det første princip løser eventuelle kon¬
flikter mellem de to former for anvendel¬
se én gang for alle. Friluftslivet får deres
eget domæne, og landbrugsområderne
friholdes i den rekreative planlægning. Til
gengæld forudsætter denne løsning of¬
fentlige opkøb og inddragelse af dyrk-

LANDSKAB 7 - 1986 153



2. De undersøgte områders placering i Hoved¬
stadsregionen.
Områder med et sammensat landskab: 1. Fre¬

densborg-Asminderød og 2. Ganløse. Middel:
3. Vejby og 4. Kirke Hyllinge. Usammensat
landskab: 5. Tune og 6. Solrød Strand.
■ 2. The location of the investigated areas in the
metropolitan region.
Areas with a composite landscape: 1. Fredens¬
borg-Asminderød and 2. Ganløse. Middle: 3.
Vejby and 4. Kirke Hyllinge. Incomposite
landscape: 5. Tune and 6. Solrød Strand.

ningsjord. Ligesom princippet på længere
sigt kan betyde en forøgelse af »afstan¬
den« mellem land og by ved at medvirke
til isolering af de to befolkningsgrupper.

I modsætning hertil er anvendelse af
det samme område til landbrug og rekrea¬
tiv færdsel ressourcebesparende og kan
samtidig bidrage til øget kontakt mellem
landbo- og bykultur. På den anden side
sætter en sådan integration af arealanven¬
delsen vise begrænsninger for den rekrea¬
tive udfoldelse, ligesom den kan medføre
at landbruget udsættes for en større eller
mindre grad af gener.

Adskillelse af funktionerne har i plan¬
lægningen traditionelt været et vigtigt
middel til konfliktløsningen. Selv om se-
parationsprincippet har været genstand
for meget kritik, er udpegning og afvej¬
ning af interesseområder et vigtigt, om
ikke dét vigtigste, led i det åbne lands
planlægning. Separation er da også hvad
planlægningen og den tilhørende lovgiv¬

ning primært er indrettet på at håndtere.
Gennem den sammenfattende planlæg¬
ning og de muligheder lovgivningen gi¬
ver, er det relativt ukompliceret at real¬
isere planer for deciderede rekreative
områder. Hertil kommer, at offentlige
opkøb og etablering af deciderede rekre¬
ative arealer er (eller i det mindste har
været) helt i overensstemmelse med land¬
boorganisationernes syn på spørgsmålet
om rekreation og landbrug3.

Integration eller flersidig arealanven¬
delse, som det også kaldes, er som nævnt
det andet princip, hvorefter friluftslivets
og landbrugets interesser i bynære områ¬
der kan tilgodeses. Princippet anvendes i
vid udstrækning i byplanlægningen, hvor
man idag, i modsætning til især 60'ernes
planlægning, tilstræber en sammensat an¬
vendelse af de enkelte bydele. For det
åbne land er spørgsmålet om planlægning
med henblik på flersidig anvendelse der¬
imod mest blevet ved snakken. På trods

af, at mange landskabsplanlæggere har
peget på perspektiverne i at udvide de
rekreative færdselsmulighedér i bynære
landbrugsområder4, er der i praksis kun
udført få tiltag i den retning. En af grun¬
dene hertil er sikkert, at lovgrundlaget for
at udføre en rekreativ planlægning omfat¬
tende landbrugsområder er relativt
dårligt.

Medens der ifølge Naturfredningslo¬
ven er almen færdselsret til fods langs
strande, på veje og stier i skove over 5 ha,
samt på ikke-hegnede, udyrkede arealer,
er der ikke sådanne rettigheder for land¬
brugsområder. Den centrale lov er her
Mark- og vejfredsloven. Ifølge denne er
færdsel uden ejers tilladelse ikke tilladt på
»anden mands grund« eller på privat vej,
hvor der er opsat skilte med forbud mod
færdsel. Selv om loven indirekte giver
mulighed for frit at færdes på private veje,
der ikke er skiltede, er det vanskeligt at
foretage en tur »ud i det fri«, hvis turen
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Antal ejendomme %

Ingen 40 27

Dagligt 47 32

Ugentligt 11 7

Månedligt 15 10
Flere gange årligt 34 23

ialt 147 99

Antal ejendomme %
sammensat landskab 45 (23) 83 (43) 100% = 54
middel 31 (12) 76 (29) 100% = 41
usammensat 31 (12) 60 (23) 100% = 52

4. Rekreativ færdsel og landskabets sammensathed.
Tabellen viser andelen af de undersøgte ejendomme, hvor landmanden oplever byfolk uden for
offentlig vej og sti. Tallet i parentes angiver ejendomme, hvor denne færdsel opleves dagligt. Den
rekreative færdsel er mest udbredt og har den største hyppighed i området med et sammensat
landskab.

■ 4. Recreative traffic and the degree ofcomposition of the landscape.
The table illustrates the portion of the investigatedproperties where the farmer has seen town people
away from public roads and footpaths. The figure in brackets indicates farms where this traffic is
experienced dayly. The recreative traffic is most common and with the greatest incidence in areas
where the landscape is composite.

3

3. Hyppigheden afden rekreative færdsel.
Landmændene i de undersøgte områder blev
spurgt, om de i løbet af de sidste par år havde
oplevet byfolk på ejendommen, d. v.s. uden for
offentlig vej og sti. Svaret var bekræftende for
næsten tre fjerdedele af ejendommene. På om¬
kring en trediedel af ejendommene sås byfolk
dagligt.

■ 3. Frequency ofrecreative traffic.
The farmers in the investigated area were asked
if they had seen town people on their land over
the past two years - awayfrom public roads and
footpaths. The answer was positive for almost
three quarters of the farms. Town people were
seen dayly on about a third of the properties.

omfatter landbrugsområder, som man
ikke kender godt i forvejen. Det er f.eks.
umuligt at forudse, om et forbudsskilt
længere fremme spærrer den valgte rute,
eller om ruten ender i en blind indkørsel
til en gård. Et kort kan være en god hjælp,
men vil ofte være forældet - flere af de
viste veje og stier kan være nedlagte.

Alligevel anvendes landbrugsområ¬
derne i vidt omfang rekreativt, ligesom
lovgivningen trods de omtalte begræns¬
ninger rummer muligheder for at medta¬
ge et aktivt landbrugslandskab i den re¬
kreative planlægning.

Seks bynære landbrugsområder i
hovedstadsregionen
Hovedstadsrådets Regionplantillæg 1982
udpeger en række bynære og regionale
friluftsområder, som for størstedelen om¬
fatter landbrugsområder. De landbrugs¬
mæssige konsekvenser af disse udpegnin¬
ger blev forudsat belyst i den videre plan¬

lægning, og det er i denne forbindelse, at
undersøgelsen af de seks bynære land¬
brugsområder blev sat i værk. I perioden
juni-november 1984 undersøgte vi 150
landbrugsejendomme, fordelt på 6 områ¬
der, som repræsenterer forskellige by¬
størrelser og landbrugsgeografiske forud¬
sætninger. Undersøgelsens vigtigste kilde
er personlige samtaler med de enkelte
ejere (og forpagtere, når der er tale om

bortforpagtede arealer). Samtaleemner
var bl.a. ejendommens drift, miljøgener
og rekreativ færdsel.

I et arbejdsdokument er der mere de¬
taljeret gjort rede for undersøgelsernes
forudsætninger, metoder og resultater2. I
denne artikel vil vi fokusere på de pro¬
blemstillinger, som angår landbruget og
friluftslivet5.

Rekreativ færdsel og ulemper
for landbruget
Omfanget af den rekreative færdsel på

landbrugsejendomme viste sig at være
temmeligt stort. Da landmændene blev
spurgt, om de i løbet af de sidste par år
havde oplevet byfolk på deres ejendom,
altså uden for offentlige v<jje og stier,
svarede omkring tre fjerdedele bekræf¬
tende. Undersøgelsen viste videre, at om¬
kring en trediedel af de adspurgte opleve¬
de byfolk dagligt på ejendommen, jvf.
tabellen. En stor del af færdselen foregår
uden for (private) markveje og stier,
navnlig langs hegn og vandløb, i moser og
remiser, og på selve markerne.

For de ejendomme, hvor der færdes
byfolk, blev landmændene også spurgt,
om der generelt er ulemper forbundet
med den rekreative færdsel. Hertil svare¬

de 53 procent ja. 47 procent af de ejere,
som oplever rekreativ færdsel, mener alt¬
så ikke, at den er noget generelt problem.
Omfanget af problemerne synes dog at
vokse med færdselens hyppighed. Ser vi
udelukkende på de ejendomme, hvor by-
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5.+6. Landskabet omkring Ganløse er sam¬
mensat. Den store topografiske variation og det
relativt sammenhængende net af småveje, som
skaber direkte forbindelse fra byen til større
skovområder og andre rekreative mål, giver
området stor rekreativ værdi. Ifølge undersø¬
gelsen er den rekreative færdsel da også ud¬
bredt. Landmændene oplever byfolk på om¬
kring 90% af de undersøgte ejendomme (31 af
34 ejendomme) i Ganløse-området.
■ 5. +6. The landscape around Ganløse is com¬
posite. The large topographic variations and the
relatively well-integrated network of lanes,
which create direct access from the town to
larger forest areas and other recreative objecti¬
ves, give the area great recreative value. The
investigation also shows that recreative traffic is
common. Thefarmers experience town dwellers
on about 90% of the investigated properties (31
out of34farms) in the Ganløse area.

Udsnit af Geodætisk Instituts 4 cm kort
gengivet med instituttets tilladelse A 408-86.

folk færdes dagligt, mener 70 procent af
lodsejerne, at den rekreative færdsel er
forbundet med~ulemper.

Hvilke konkrete ulemper forekom¬
mer? Skader på afgrøder og affald på
markerne var klart de hyppigste. Hen¬
holdsvis 39 og 32 procent af de landmænd,
som oplevede rekreativ færdsel, havde
problemer med disse to former. Hvad
affald angår, så nævnte adskillige af land¬
mændene, at de hvert år inden meje¬
tærskningen var nødt til at anvende tid på
at gå markerne igennem for at opsamle
flasker, cykelstel og lignende - især langs
veje og op mod byen. Flere havde haft
sådanne ting i tærskeren, uden at der dog
blev givet eksempler på længere drifts¬
stop. Af andre konkrete ulemper blev
omtalt forstyrrelse af vildtet (19 procent),
forstyrrelse af privatlivet (11 procent),
genering af husdyr (10 procent) og skader
på hegn (7 procent).

Der forekom ikke tilfælde af ulemper
af større økonomisk betydning for bedrif¬
ten. Snarere var der tale om et betydeligt
irritationsmoment for landbrugerne, hvil¬
ket ikke nødvendigvis er mindre væsent¬
ligt. Byfolks tilsyneladende mangel på

respekt for landbrugsdriften og dermed
for landmandens arbejde virkede støden¬
de på mange af de adspurgte. Som én
udtrykte det: »Det er ærgerligt, når man
har brugt så megen tid og så mange
kræfter på at skabe en flot afgrøde, at folk
bare render igennem«. Når problemet
opstår i kraft af byfolks åbenlyse uviden¬
hed om landbruget, er landmændene ofte
overbærende. F.eks. nævnte enkelte med
smil på læben, at de havde truffet voksne
byfolk på kornmarken om foråret, hvor
de gik i den tro, at der var tale om en
græsmark. Tilsvarende afsluttede flere af
landmændene deres beskrivelse af kon¬
krete situtioner med bemærkninger som:
»drengestreger« eller »herregud, børn er
jo børn«.

Mange landmænd har trods ulemper
valgt en form for stiltiende accept, ikke
mindst af hensyn til det gode naboskab.
Således var en landmand frustreret over

gentagne tilfælde af ødelæggelser i en
vildtplantning. Han havde overvejet at
forbyde færdsel på adgangsvejen ved
hjælp af skilte, men opgav tanken »fordi
han ikke ønskede at gøre sig upopulær«. I
det hele taget så vi meget få eksempler på

»adgang forbudt« skilte i de undersøgte
områder.

Flere fritidslandmænd har et særligt syn

på den rekreative færdsel på deres ejen¬
dom. Som en lodsejer forklarede: »Før
boede vi i en forstad til København, hvor
der var en masse andre folk, som kom og
gik i vores lille skov. En del lavede også
ballade, hærværk og svinede skoven til.
Grunden til, at vi er flyttet herop er, at vi
ønsker at slippe for alle de mennesker og
få fred og ro«. I et andet tilfælde havde en
fritidslandmand taget konsekvensen og
sløjfet en gammel kirkesti, som passerede
hans ejendom. Generelt giver undersø¬
gelsen dog ikke belæg for, at flere fritids-
landmænd skulle være mere negativt
stemt overfor byfolks færdsel end fuld-
tidslandmænd. I begge grupper er der en
stor spredning i holdningerne.

En udbredt kilde til irritation hos land¬
mændene er folks færdsel med løse hunde
på markerne, i vildtplantninger og lignen¬
de. Ulemperne registreres dels som ned¬
trådte afgrøder,, dels som forstyrrelse af
vildtet. En landmand frygtede, at løse
hunde ville gøre det umuligt at udleje
jagten på hans ejendom, hvis planerne
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6 Foto Henrik J. Toft.

om at ændre en blind markvej til en

gennemgående offentlig sti blev virke¬
liggjort. Flere landmænd, bl.a. naboer til
større hestepensioner eller rideskoler,
nævnte problemer med ryttere, som ikke
kunne holde sig til markveje, stier eller
markskel.

Bystørrelse
Et af de spørgsmål, vi stillede os selv, var,
om omfanget af den rekreative færdsel
var afhængig af bystørrelsen. Undersø¬
gelsen synes ikke at bekræfte en sådan
sammenhæng.

Landskabets sammensathed
Til gengæld er der tilsyneladende en sam¬
menhæng mellem den rekreative færdsel
og områdernes landskabelige sammen¬
sathed. Således er der relativt færre ejen¬
domme i områderne på hedeboegnen -
Tune og Solrød, der benyttes til rekreativ
færdsel, sammenlignet med de nordsjæl¬
landske områder.

Generel tilfredshed blandt
bynære landbrugere
Undersøgelsen afslørede desuden, at

landbofamilierne gennemgående er til¬
fredse med at bo nær ved byen, på trods af
den rekreative færdsel og de ulemper,
som kan følge med.

Af de adspurgte på ejendomme belig¬
gende nær ved byen, mener mere end
halvdelen, at denne beliggenhed alt i alt
er en fordel. Kun en fjerdedel svarede, at
de kunne tænke sig en større afstand. Den
positive holdning blev ofte begrundet
med nærheden til indkøbsmuligheder, in¬
stitutioner, offentlig transport o.a.

Konklusioner og perspektiver
Omfanget af den rekreative færdsel er
overraskende stort sammenlignet med til¬
svarende danske og udenlandske under¬
søgelser6. Forskellen skyldes formentlig,
at andre undersøgelser kun i begrænset
omfang ser på helt bynære områder, dvs.
områder, som i stort omfang rummer
bygrænselandbrug (dvs. landbrug, som
har skel fælles med bymæssig bebyggel¬
se). Således er omfanget af den rekreative
færdsel større på bygrænselandbrug end
på de øvrige landbrug. Herudover viste
vores undersøgelse, at de sammensatte
landskaber er udsat for et større rekrea¬

tivt pres end de usammensatte, hvilket
sikkert skyldes flere rekreative tilbud i
form af skove, moser, krat m.m. og et
varieret udbud af færdselsmuligheder
(småveje, stier, hegn, vandløb m.m.).

Et aktivt landbrug - et levende landskab
Ud fra flere synsvinkler er det rimeligt at
sikre velfungerende og levende landbrug i
de bynære områder. For det første er det
omkring byerne, man ofte finder de mest
værdifulde dyrkningsjorder. Denne sam¬
menhæng er historisk betinget - tidligere
var de fleste bydannelser afhængige af en
stabil landbrugsproduktion, og opstod
derfor på de gode jorder. Undersøgelser¬
ne i Hovedstadsregionen viste da også, at
de mest bynære landbrug (bygrænseland¬
brug) gennemgående var større og havde
et højere investeringsniveau. Hertil kom¬
mer en større andel af fuldtidslandmænd
sammenlignet med de øvrige landbrug,
hvor fritidslandmænd udgør den største
gruppe.

For det andet giver et aktivt landbrug
byboere mulighed for at opleve et auten¬
tisk produktionslandskab. I et samfund,
hvor stadig flere områder fremtræder
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7.+8. Landskabet ved Tune er usammensat.

Der er langt mellem hegn, vådområder m.m.
Småveje er få, og ender stort set^ allesammen
blindt. Afstanden til skove og andre rekreative
mål er stor. Det nuværende udseende betyder,
at området er vanskeligt og ikke særligt tiltræk¬
kende at færdes i. Dette bekræftes af undersø¬
gelsen, idet landmændene oplever byfolk på
omkring 50% af de undersøgte ejendomme,
hvilket er få sammenlignet med de øvrige
områder.

■ 7. +5. The landscape at Tune is incomposite.
There are great distances between hedgerows,
wet areas, etc. There are only a few lanes which
usually end blind. The distance to forests and
other recreative objectives is great. The present
appearance means that the area is difficult and
not particularly interesting to travel in. This is
confirmed by the survey because farmers expe¬
rience townsfolk on about 50% of the investi¬
gated properties, which is low compared with
the other areas.

gennemplanlagt, er det meget værdifuldt
at opleve noget autentisk - noget som
har sit eget liv, og som ikke blot er sat
i værk for at underholde eller rekreere.
Sådanne kvaliteter bliver normalt sat i
forbindelse med naturlandskabet, men et
levende landbrugslandskab kan have til¬
svarende værdier som »antiby« eller »an-
tikultur«. Hertil kommer, at byboere,
som berøves muligheden for at opleve
landbruget på nært hold, også berøves
muligheden for at få indsigt i landbrugser¬
hvervet og den primære fødevareproduk¬
tion. En sådan mangel på indsigt og der¬
med forståelse er på længere sigt hverken
til gavn for landbruget eller byboerne.

Mål for planlægningen
Det er forholdsvis nemt at argumentere
for den sammenfaldende interesse i at

bevare et aktivt landbrug og et levende
landbrugslandskab. Problemerne opstår
for alvor, når man skal give disse begre¬
ber indhold og opstille mål for en rekrea¬
tiv planlægning, som både landbrugs- og
friluftsinteresserne vil acceptere.

For landbruget er det vigtigt, at plan¬
lægningen hindrer den rekreative færdsel

i at give gener, hvadenten disse har øko¬
nomisk betydning eller ej. Det er derfor
afgørende, at der gøres noget for at påvir¬
ke byfolks tænke- og handlemåde, så den
rekreative færdsel ikke fremover udgør
den kilde til irritation, den er idag.

For friluftslivet er det væsentligt, at der
sikres gode adgangsmuligheder - at land¬
brugsområderne gøres tilgængelige. Og
det vil sige farbare veje og stier, som
danner et sammenhængende netværk
med forbindelser til de vigtigste rekreati¬
ve mål som skove, vådområder og fortids¬
minder, og med muligheder for rundture.
Foruden adgangen til områderne har fri¬
luftslivet interesse i at sikre oplevelsesrige
landskaber, dvs. en varieret topografi, og
et sammensat naturindhold.

Nogle konkrete forslag
Udgangspunktet for udbygningen af de
rekreative færdselsmuligheder bør være
de eksisterende private fællesveje, mark¬
veje, forekommende kirkestier og lignen¬
de. Hvor disse ender blindt eller fører tæt

forbi beboelse, er de uegnede, med min¬
dre der er mulighed for at anlægge supple¬
rende stiforløb.

Rekreativ færdselsret vil kunne erhver¬
ves på forskellige måder, spændende fra
en egentlig ekspropriativ overtagelse af
aralerne til en simpel mundtlig aftale mel¬
lem lodsejere og byboere. Her imellem
ligger en række muligheder, bl.a. servi¬
tutpålæg via fredninger og skriftlige afta¬
ler i form af tinglyste deklarationer, f.eks.
mellem kommunen og de implicerede
lodsejere. Endelig rummer den nye vej¬
lov muligheder for, at det offentlige giver
private fællesveje en samtidig status som
offentlig sti (§97). Hvad der i den konkre¬
te situation forekommer mest hensigts¬
mæssigt kan variere, og derfor er det
vigtigt at holde sig alle muligheder for
øje.

I mange tilfælde vil det være rimeligt at
lade et kompensationsprincip ligge til
grund for erhvervelse af færdselsretten.
En sådan kompensation kan tage form
som kontant engangserstatning, eller som
en vedligeholdelsesforpligtelse fra det of¬
fentliges side.

Da småveje ofte er både bekostelige og
besværlige at holde, kan den sidste løs¬
ning sikkert forekomme attraktiv for
mange landmænd.
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Hvor der er behov for at anlægge nye
stier, bør disse så vidt muligt følge li¬
nierne i landskabet. Det kan normalt
sagtens lade sig gøre at skabe oplevelses¬
rige stiforløb, som også respekterer den
eksisterende markstruktur.

Som tidligere nævnt er der meget, der
tyder på, at landskabet bliver stadig min¬
dre sammensat og dermed fattigere på
oplevelsesmuligheder. I takt med en in¬
tensivering og specialisering af landbrugs¬
driften forsvinder vådområder, hegn, be¬
voksninger og lignende. »De våde mere
end de tørre og de små mere end de
større«, som det så poetisk er blevet
sammenfattet7. Af vores samtaler med
landmændene fremgår det imidlertid, at
flere landmænd er interesseret i, og aktivt
går ind i plantning af remiser, etablering
af hegn og vådområder, m.m. I de fleste
tilfælde lå jagtinteresse til grund for be¬
stræbelserne, men i flere tilfælde var be¬
grundelsen kærlighed til naturen eller ren
og skær landskabsforskønnelse. Gennem
vejledning, koordinering eller fællespro¬
jekter og kontante tilskud, kan sådanne
initiativer støttes og udbredes. På flere
punkter, f.eks. hvad angår anvendelse af

pesticider og gødning, vil udviklingen dog
fortsat være dikteret af politiske og øko¬
nomiske forudsætninger på national og
global plan.

Hovedparten af de ulemper, som land¬
mænd oplever i forbindelse med den re¬
kreative færdsel skyldes manglende viden
og/eller hensyntagen fra friluftsfolkenes
side. Oplysninger i form af foldere og
møder om muligheder og begrænsninger
for færdselen i det pågældende område vil
uden tvivl kunne reducere problemerne.
Ledsages sådanne oplysninger af infor¬
mationer om afgrøderne, deres dyrkning
og anvendelse - altså en slags naturfor¬
midling, vil det desuden øge udbyttet af at
færdes i området.

Kontakten mellem by og land bør ikke
begrænses til særlige formidlingscentre og
museer. Den bør stimuleres, der hvor det
forekommer mest oplagt - i de bynære
landbrugsområder. Her ligger efter vor
mening en af de store udfordringer for en
kommunal planlægning i det åbne land.

Jon Pape, landskabsarkitekt MDL, projektleder ved
Parkteknisk Institut.
Jørgen Primdahl, lektor ved inst. for Land-og By¬
planlægning, KVL.
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Bogomtale, noter

Byggeri i det åbne land
Hannes Weber: In der Landschaft bauen.
Callway Munchen. 1986.126s. ill. Prisca.
206,25 kr. hos Tysk Bogimport.

Tysk grundighed præger denne bog, der
behandler vilkårene for alle former for

bebyggelse i det åbne land i Tyskland.
På en systematisk og relativ overskuelig

måde gennemgås lovene for det åbne land
og forholdene for naturparker og natur¬
fredninger. Et omfattende emne for et
land med så afvekslende landskabstyper
som Tyskland.

Med lov og regler som baggrund beskri¬
ves og anvises byggemetoder, stilarter og
religionale traditioner. Forhold som er

afgørende for alt, der bygges i det åbne
land: gården - turistcentret - boligen -

industrien - vejanlægget - byens overgang
til det åbne land osv., osv.

Også beplantningerne, der er så uund¬
værlige for disse byggerier, får et kapitel.

Umiddelbart at overføre de beskrevne
forhold til danske er ikke muligt, dertil er
for mange ydre forhold for forskellige,
ligesom jeg ikke mener de æstetiske krav
vil være helt i overensstemmelse. Men
indtil en tilsvarende dansk bog udkom¬
mer, og det må den gerne gøre snart, er
dette gedigne værk nyttig at have ved
hånden også for os danskere.

Gunver Vestergaard

Afskrækkende eksempel. III. fra bogen.
■ Forbidden example. Illustration from the
book.
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III. fra bogen: den 400 m lange slange i Ohio
blev bygget af indianere for flere tusinde år
siden. Slangen forekommer i mange forhistori¬
ske kulturer som bl.a. et symbol på genfødsel,
frugtbarhed, helbredelse.

■ Illustration from the book: This 400 m. long
snake in Ohio was kissed by the indians many
thousand years ago. The snake found in many
pre-historic cultures as a symbol of re-birth,
fertility, recovery, etc.

Jordkunst- Land art

Britt Berntson: Marken som formelement.
Stad + Land serien nr. 46. SLU, Alnarp.
1986. 54s. ill. Prisca. 30sv. kr.

Denne lille, men givtige bog i Stad +
Land serien har samlet eksempler fra hele
verdenen, hvor jord, grus, sten har været
brugt som formgivningsmateriale. Det er
overvejende en billedbog med forklaren¬
de billedtekster.

Første del af bogen behandler jordfor¬
mer set ud fra forskellige aspekter som
skalaforhold, lysforhold, symbolbetyd¬
ning. Efter forfatterens mening er det
mest interessante ved jordkunst eller land
art, dens stærke tilknytning til symbolik
og myter. Mange mennesker nærer stadig
stærke følelser over for jord, marker, som
land art beskæftiger sig med. Men selv
inden for land art er det usædvanligt at
forme med jord, Robert Smithson er en

undtagelse herfra, mest kendt er The Spi¬
ral Jetty.

Anden del af bogen udgøres af 'billeder
fra en sandkasse'. Modelbilleder viser for¬

skellige jordformer: skarpe, bløde, kon¬
kave, konvekse, m.m. Linier f.eks. i form
af trærækker vil hjælpe med til at beskrive
jordformer.

Bogen afsluttes med et grundigt billed-
index, samt en kort omtale af tre bøger,
forfatteren finder vigtige:

- 'A Sculptors World' (Harper & Row,
1968. N.Y.) af Isamu Noguchi, hvor der
findes mange fine eksempler på, at lege¬
pladser, haver, pladser er en stor
skulptur.

- 'Kunst, mull, myter' (Jyvåskyla, Ka¬
lejdoskop Forlag. 1982) af Tom Sand¬
quist, som handler om jordkonst.

- 'Overlay' (1983. N.Y.) af Lucy R.
Lippard, som fremhæves for at berette om
såvel forhistorisk som dagens jordkunst,
samt om symbolerne og myterne i
kunsten. a.l.

III. fra bogen: The Spiral Jetty, Robert Smith-
son, Utah, USA.

III. fra bogen: modelstudier.
■ Illustrations from the book: Model studies.
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Svensk versus dansk Landskab

Utblick Landskab, telefon 00946
87898996. Udgiver: Landskapsarkitekter-
nes Riksforbund LAR. Årsabonnement (4
numre): 120 Skr., studerende halv pris.
A4-format. 40 sider pr. nummer. Hidtil 7
udkomne numre. Oplag nr. 1 1986: 4000
eksemplarer.

Moderne layout, reflekterende indhold,
avanceret billedvalg, temaredigering -

det er ord der karakteriserer bladet
Landskap. Altså ikke så meget det dan¬
ske tidsskrift Landskab men ihvertfald
det svenske Utblick Landskap.

Som det danske Landskab handler det
om friarealernes formgivning. Bladene er
også i begge lande det blad, der retter sit
stof mest direkte mod landskabsarkitek¬
ter. Klart nok - for det er jo begge steder
landskabsarkitektforeningerne, der står
bag udgivelsen.

Men navnesøstrene er altså alligevél
ikke ens. Dansk Landskab er det tradi¬
tionsbundne, fine, gamle blad, eneråden¬
de i sin faglige niche. Svensk Landskap er
den smarte, moderne opkomling med
kunst-ambitioner, og som prøver at få
plads i skyggen af de etablerede blade,
både Utemiljo og det danske Landskab.
Forskellen er mest umiddelbar i layoutet.
Dansk Landskab er i en rendyrket stram
klassisk stil, hvor en af hovedforudsæt¬
ningerne stadig er, at bladets hovedartik¬
ler skal kunne årgangsindbindes. Svensk
Landskap har taget de moderne tenden¬
ser op: spaltestreger, løs bagkant på spal¬
terne, varierende overskriftstyper og et
frækt billedvalg ofte ud i det bevidst ab¬
surde. Disse anstrengelser støttes af gene¬
relt flotte annoncer - sjældent under xh
side - som bidrager positivt til helhed¬
sindtrykket af bladet. Som et kuriosum
kan nævnes at mange af dem er fra land¬
skabsarkitektfirmaer - sådan noget gør vi
nu alligevel ikke i Danmark!

Men forskellen mellem bladene ligger
også i indholdet og redigeringen. Utblick
Landskap er i mindre omfang end det
danske præget af fagets traditionelle ar¬
bejdsområde, projekteringen. Projekt¬
materiale er langt sjældnere råstoffet i
artiklerne, og når det er tilfældet er ind¬
holdet som regel mere reflekterende,
hvorimod beskrivelsen er den typiske

projektfremstilling i det danske Land¬
skab. Det reflekterende, filosoferende in¬
dehold er et iøvrigt generelt træk i det
svenske Landskap. Et andet eksempel
herpå er, at vi endnu sjældnere end i
dansk Landskab støder på konkret anvi¬
sende indhold. 1 flere tilfælde er artikler¬
ne i Utblick Landskap samtidigt meget
litterære og stærkt personlige.

Endnu en karakteristisk forskel er Ut¬
blick Landskap's tematisering. De syv
temaer i de syv udkomne numre handler
om byrum, kulturlandskabet, Sven Her-
melin's arbejder, udstillinger, alléer, ter¬
rænspring og parkers pædagogiske di¬
mension.

Faren ved temaer ligger normalt i for
snævre målgrupper og en for løs og tilfæl¬
dig sammenhæng mellem artiklerne.
Denne fare har Utblick Landskap endnu
med rimeligt held formået at styre
udenom. Udtømmende behandling af te¬
maerne skal man på den anden side selv¬
følgelig ikke forvente i et blad på 3CM0
sider. Et af midlerne i denne vellykkede
brug af temaredigering er en redaktionel
indledning, hvori temaet problembe-
skrives.

Som regel ses temaet ud fra et historisk,
en udenlandsk og en litterær/kunstnerisk
synsvinkel, nogle gange også ud fra en
teknisk. At inddrage en teknisk synsvin¬
kel er måske en naturlig følge af et tema¬
tisk udgangspunkt, men diskutabel al den
stund, at Utemiljo sidder tungt på dette
stofområde i Sverige. Men OK, Utemiljo
er i forvejen en del inde på Landskap's
stofområde formgivningen. Denne pro¬
blemstilling vedrørende fagblades nicher
er sjovt nok klar i Danmark, selv om de to
tilsvarende blade her på samme måde
består af et gammelt (Landskab) og et nyt
(Grønt Miljø). Danske Landskab har
nemlig altid holdt sig fra det tekniske,
hvis man ser bort fra planteplanerne.

En god idé som Landskab kunne adop-

Utblick Landskap - et til tider frækt billedvalg,
ofte ud i det bevidst absurde.
■ Utblick Landskap - At times an audacious
choice of illustration, often in the realm of the
deliberated absurd.

tere fra sin svenske navnesøster: Brug i
højere grad bøger og forskningsrapporter
som udgangspunkt for selvstændige artik¬
ler istedet for blot at anmelde dem.

Om artiklerne er ellers at bemærke, at
de er mere ens i længde og sprog end i det
danske Landskab. Ensretning - javist,
men fraværet af de meget lange artikler,
som man nogle gange finder i danske
Landskab, giver ihvertfald plads til flere
forskellige ting.

Vores hovedindtryk af Utblick Land¬
skap er et spændende, flot blad, hvor man
hver gang kan finde velskrevet og rele¬
vant stof og hvor tematiseringen er blevet
en styrke. Kunne bladet være bedre? Ja
selvfølgelig, hvis alle artiklerne havde
samme høje niveau, kvaliteten er svin¬
gende. Notestoffet er endvidere kort og
virker som i de fleste andre fagblade
tilfældigt. Det ville være flot, hvis der blev
strammet op om redigeringen af denne
ofte interessante del af tidsskriftet. Lay¬
outet - ja det er flot og spændende nu -
men mon det holder så længe? Det kræver
i hvert fald nok hurtigere ændringer end
det danske Landskabs traditionelle lay¬
out. Måske er der også for få projektbe¬
skrivelser, dem er der trods alt til tider
inspiration at hente i.

Utblick Landskab er et tidsskrift, som

vi på det bestemteste kan anbefale nordi¬
ske landskabsarkitekter at læse. Og lad os

tilføje, at Utblick Landskab endda bare
er et af de utallige indenlandske og uden¬
landske blade, som mere eller mindre
dækker landskabsarkitekternes fagområ¬
de. Så kom ikke og sig, at fagområdet
mangler noget her!

Søren Holgersen og Anker Madsen
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Bastionen, den tilgængelige grænse.
De to små billeder til venstre er bastioner-bearbejdede grænser. Øverst tv. Palais Archepiscopal, derunder Toms fabrikker med den tilgængelige vold
mod naboarealet. Til højre dæmningen ved Avedøre Holme som en mulig bastion, en præform.

■ The bastion - the accessible boundary.
The two small pictures on the left are bastions - formed boundaries. Top left. Palais Archepiscopal with Tom's factory below and the accessible
embarkment against the neighbouring area. On the right the embarkment with Avedøre Holm as a possible bastion, a pre-form.

Monument og niche
Carsten Juel-Christiansen: Monument og
niche, den ny bys arkitektur. Rhodos.
1985. Eng. og dansk, 80 sider, heraf30 ill.
Pris: 228 kr.

Monument og Niche er en bog om arki¬
tekturbegreber, som Carsten Juel-Chri¬
stiansen har defineret med udgangspunkt
i efterkrigstidens opløste, fragmenterede
byform. Referencerne for arbejdet er me¬

get vidtspændende, fra samfundsviden¬
skabelige analyser til subjektive billed¬
kunstneriske udsagn.

Som baggrund for forståelsen af byud¬
viklingen bruger CJC den franske byteo¬
retiker Manuel Castells, der har påvist, at
byen ikke som i gamle dage, er en indivi¬
duel lokalitet, men en del af et omfatten¬
de bysystem. Dette består af 4 elementer:
produktion, konsumption, udveksling og
styring, der ikke er samlet til en fysisk,
rumlig helhed, men placeret forskellige
steder i bysystemet, bestemt af den domi¬
nerende produktionsmådes krav til sam¬
fundet.

Endvidere er CJC inspireret af billed¬
kunstneren Robert Smithson, der var fas¬
cineret af 60'ernes standardiserede, histo¬
rieløse arkitektur og vareproduktion.

Smithson fandt en frigørende oplevelse i
den udjævning af forskelle, som den ano¬
nyme byfornyelse i de historiske centre,
og byvækstens udslettelse af det histori¬
ske landskab, medførte.

I overensstemmelse med disse referen¬
cer opfatter CJC verden i dag som »et
netværk af anonyme strukturer eller se¬
rier af forløb, der ikke er underordnet et
enhedsskabende princip«. Det er derfor
ikke mærkeligt, at hans indgang til arbej¬
det er Venturis hypotese fra bogen
»Complexity and Contradiction in Archi¬
tecture«: Måske er det fra hverdagens
vulgære og ringeagtede landskab, at vi
kan uddrage den komplekse og modsigel¬
sesfyldte orden, som er gyldig og afgøren¬
de for vores arkitektur som bymæssig
helhed«.

En udpræget antiidealistisk holdning.
Med denne indgang røres der ved arki¬

tektens rolle i udformningsprocessen.
Forfatteren mener ikke, at arkitekten
som den humanistiske helt, der former
byen og bygningerne udfra en helhedsvi-
sion, eksisterer mere.

Opgaven er i stedet at tage vare på
foreningspunkterne, d.v.s på de pauser og
relationer, der opstår mellem de nye ele¬
menter og det historiske landskab og mel¬

lem de nye elementer indbyrdes, og der¬
med er vi inde på bogens meddelelse, der
siger, at disse foreningspunker kan ud¬
trykke og markere byens struktur og give
den identitet.

Foreningspunkterne består af 5 punk¬
ter, som CJC har fundet frem til gennem
en analyse af Københavnsegnens områ¬
der. De to første, der fælles betegnes som
monument, handler om arv og forvand¬
ling, og stedets tilblivelse i tiden.

Tidsmonumentet kan f.eks. være en

bearbejdet grusgrav, der kan tydeliggøre
store tidsafstande, fra isens landskabs¬
dannelse til i dag.

Dobbeltlokaliteten er det udtryk eller
det nye mellemrum, der opstår, når to
systemer brydes med hinanden, f.eks.
Tschumis forslag til la Villette i Paris.
Stedet tilhører både det nye og det gamle
system.

De tre sidste punkter, der fælles beteg¬
nes som niche, er varierende tegn på
personers indsættelse i omverdenen. Det
første handler om grænse og overgang.

Bastionen er den tilgængelige grænse
mellem byens elementer. Den er både
skillelinie og forbindelsesled.

Eksempler kan være de gamle tilgæn¬
gelige bymure, hvorfra både byen og
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Offentlighedsnichen, den bearbejdede sammenknytning mellem de personlige aktiviteters finmaskede systemer og den nye bys stormaskede
funktionelle systemer.
De to små billeder til venstre er bearbejdede nicher, mens billedet til højre er en præformfor en offentlighedsniche, hvor lufthavnens udvidelse i sundet
har skabt en vig for småbåde.

■ The public niche, the treated connection between the close woven systems ofpersonal activities and the open spun functional system of the new towns.
The two smallpictures on the left are treated niche's whilst the picture on the right is a pre-formation for a public niche where extention ofthe airport into
the sound has created a shelter for smaller boats.

landskabet kan opleves. I den aktuelle
byudvikling er den lukkede grænse mel¬
lem monokulturerne langt den alminde¬
ligste.

Offentlighedsnichen handler om funk¬
tionel prægning og er det offentlige sted,
hvor personens lille skala forbindes med
den store skala. Det er de steder, hvor de
adskilte monostrukturer punktvis inte¬
greres, at offentlighedsnichen kan opstå.

Teatret handler om betydning. Det ud¬
folder byen og kulturlandskabet i et histo¬
risk perspektiv for personen. Som eksem¬
pel nævnes Hersted Høje og Frederiks¬
berg slotshave.

Forudsætningen for denne opstilling af
kategorier er en registrering med mæng¬
der af farveluftfotos af byområder i Kø¬
benhavnsområdet. Her fanges Castells
byelementer: produktionsfladerne, bolig¬
områderne, rekreationsanlæggene, mar¬
kederne og trafikanlæggene.

De mange fotos er i sig selv en spæn¬
dende dokumentation af Københavns¬
området i 1980'erne.

Derefter aflæses billederne. På en ele¬
gant måde afmaskes fælles fænomener i
hvert billedopslag, f.eks. landskabsrester
i arealomslag, modsætningen ligelig -

hierarkisk, klassisk - romantisk m.m.

Her savner jeg en indgang til forståelse
af valg af de ti temaer. Disse begreber er
teoriens bærende elementer. Det er her,
man skal forstå, hvor dækkende arbejdet
er. Teksten til dette afsnit er for kortfattet

og indforstået.
Jeg synes iøvrigt, at teksten generelt er

for koncentreret. Den kan visse steder
være svær at forstå, fordi der opstilles så
mange nye begreber samtidig.

Efter billedaflæsningen samles de ud¬
ledte fænomener i de 5 temaer: Arv og
forvandling, helhedsform, grænse og
overgang, funktionel prægning, samt be¬
tydning, og disse temaer danner grundlag
for de tidligere omtalte formgivningsmu-
lige foreningspunker.

Emnet er prætentiøst sat op med både
dansk og engelsk tekst, beregnet til et
internationalt publikum. Det er en flot
bog.

Det autoritære udtryk har den virk¬
ning, at man bliver ivrig efter at finde ud
af, hvad der virkelig står, og det er måske
netop meningen.

Jeg opfatter holdningen bag bogen som
accepterende overfor udviklingen og som
resignerende overfor muligheden af at
bygge rigtige byer, som vi kender dem fra
historien.

Til gengæld forsøger den at finde nicher
- i bogstaveligste forstand - som det er
muligt at præge udfra en humanistisk
tankegang til gavn for et større byom¬
råde.

Byplanlæggere og bybyggere vil sikkert
protestere overfor et så beskedent pro¬
gram, omend det virker realistisk. SBI
arbejder f.eks. for øjeblikket med by¬
kvarteret i håb om at finde måder at samle

byområdet på igen, funktionelt som
rumligt.

For landskabsarkitekter er det et inter¬
essant indlæg i teoridannelsen bag vores
arbejde, som jo er at tage vare på relatio¬
nen til historien og naturen, til grænser og
omgivelser, og til etablering af en offent¬
lig niche i det lukkede, anonyme land¬
skab.

Opstillingen af de 5 foreningspunkter
er i virkeligheden en form for parkpolitik,
og det teoretiske grundlag bag dem bør
derfor studeres nærmere.

Jeg tror bogen kan give en større be¬
vidsthed om baggrunden for at udforme
monumenter og nicher til identitetsgiven¬
de byelementer.

Ib Asger Olsen
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Slangen set fra motorvejen,
1977, samt plan af støjvolden
med halvdelen afslangen.
■ The snake as it is experienced
from the motorway, 1979, and
plan of the baffle with half of
snake.

Direkte opfordring
I det norske tidsskrift Utemiljø skriver
landskabsarkitekt Jostein Bjørbekk om
Morten Klints slangs af Spiraea bumalda
på støjvolden langs motorvejen ud for
Københavns Hospital Hvidovre. Han for¬
tæller begejstret om selve ideen med slan¬
gen, om formsproget og om det visuelle
og psykologiske indtryk slangen bibringer
betragteren. Jostein Bjørbekk slutter sin
artikel med en appel.

»Dessverre ser det ikke ut til at slangen
blir gammel. Fødselen var vel noe trang i
forhold til vegmyndighetene som synes de
var tolerante da de i det hele tatt tillot

plantingen av den. Vedlikeholdet har
vært dårlig. I dag er slangen blitt tynnere.
Ennå kan formen oppfattes. Dessværre
ser det ut til at det som for fem-seks år
siden var et spennende innslag langs mo¬
torvejen blir overlatt til seg selv og natu¬
ren. Sakte viskes den ut.

De danske landskapsarkitekter oppfor-
dres herved til å blåse nytt liv i slangen ved
Hvidovre!«

Kilde: Utemiljø nr. 6/1985. Se iøvrigt
Landskap nr. 8/1979 og 211980.

Anker Madsen

Plantevalg ved parkeringspladser
Som konsulent i Det jydske Haveselskab
beskæftiger jeg mig sjældent med større
planlægningsopgaver, som jeg med glæde
overlader til landskabsarkitekterne.
Imidlertid bliver jeg til tider kontaktet af
kommuner, institutioner o.l., som beder
mig se nærmere på nogle beplantninger,
der ikke rigtig kommer i gang. Ofte må
jeg undres over det plantevalg, landskabs¬

arkitekterne har gjort. Mit princip er
imidlertid ikke at blande mig i andre
fagfolks arbejde, selv om det kan være
fristende. Jeg har dog gjort en undtagelse.

Ved Bjerringbro Gymnasium blev der
for 5 år siden plantet 100 Robinia pseudo-
acasia på parkeringspladsen. Lokale plan¬
teskolefolk advarede, men forgæves. De
skulle plantes. Det kostede måske 50.000
kr. Nu er stort set alle træer døde. Jeg blev
spurgt om, hvad der var galt. Følgende må
bemærkes:

Parkeringspladsen ligger i det åbne
land, og denne træart vil under sådanne
forhold fryse den førstkommende hårde
vinter.

Da Gymnasiet ligger i den smukke Gu¬
denå-dal, burde man vælge et træ, som
hører Danmark til. Det er ikke vanskeligt

at finde smukke egnede træer. Jeg har
valgt eg til at erstatte de døde akacier.

Robinia pseudoacasia er uegnet til par¬
keringspladser i det hele taget og især til
en, som ligger i det åbne land. Så snart
den første sommerstorm indtræffer efter
at træerne er groet til, vil store grene
knække som tændstikker og lave kaos på
parkeringspladsen, hvor bilerne i bedste
fald slipper med småskader.

Denne fejlplantning er efter min me¬
ning helt urimelig. Der er faktisk så man¬
ge grunde til at undlade at benytte netop
denne træart her i Bjerringbro, at de
ansvarlige burde holde gymnasiet skade¬
løs. Jeg håber med denne venlige hilsen,
at de, som elsker dette træ, vil bruge det
med en større fornuft.

Helge Petersen, cand. hort. konsulent.
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Havekunsten var også med
»Det grænseoverskridende« var fælleste-

.maet for efterårsudstillingen på Charlot-
tensborg i år. Traditionelt er alle de »gam¬
le« kunstarter repræsenteret. Hver kunst¬
gren eller fagområde havde i år valgt en
række kunstnere, der i udfoldelsen havde
søgt andre måder at udtrykke sig på, end
det der sædanligvis forventes.

Også arkitekturafsnittet på Efterårsud¬
stillingen fulgte »de grænseoverskriden¬
de« som tema. Et helt rum, hjørnerum¬
met med udsigt over Nyhavn, var viet
havekunsten. Landskabsarkitekt Sven-
Ingvar Andersson viste modeller og skit¬
ser til havekunstprojeketer med et ind¬
hold af plastisk billedkunst.

En frise af farvefotos beskrev SIAs nu

mere end tyve år gamle landhave med
klippede former. Frisen blev suppleret af
en tjørnehøne i efterårsløv, mål 1:1, til¬
ligemed havedufte: en vidiekurv med
grenafklip og efterårsløv. Desuden vistes
flere arbejdsmodeller: en amøboid skov¬
plantning i Kokkedal, et forløb af pergo¬
lastrukturer i Ronneby, en hækhave til
skulpturer i Montreal, en vandkunst ved
Citytorvet. .

Midt i rummet var lagt en cirkel af fint
grus på en kvadratisk, grå flade, et model¬
forslag til en skyggernes plads i Vestsko¬
ven. Forslaget kan ses som en slags land¬
art, en kunstretning, der har SIAs hu. SIA
var den der i Landskab (8/79) først skrev
om Christo's running fence og Morten
Klints slange, to indlæg, som dengang
bragte sindene i kog og gav stødet til en
ilter replik fra Sverige. Land art blev kaldt
elitær og asocial af Eivor Bucht og Gretel
Hemgård. (Landskab 2/80). Interessen
for land art og formgivning er ikke svun¬
det, snarere stærkt stigende. Til gengæld
kan man også ud af slangens skæbne - den
skrumper ind, få en påmindelse om de

naturlove, landskabsarkitekten må un¬
derordne sig.

Udstillingen »Forunderlige træer« af
Tage Andersen kunne ses i omtrent sam¬
me tidsrum i Charlottenborgs gård, og
den faldt næsten ind under samme tema.

Også her var træer som former, anderle¬
des og underfundige. al

I + 2. Fra Charlottenborgs Efterårsudstilling:
SIAs haverum.
3. Fra Tage Andersens udstilling »Forunderlige
træer« i Charlottenborgs gård.
■ 1.+2. From the autumn exhibition at Char¬

lottenborg: SIA'as garden room.
■ 3. From Tage Andersen's exhibition: "Stran¬
ge Trees" in the courtyard at Charlottenborg.
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Parken i centrum Malmø september 86
Som en del af den svenske messe BO 86 blev der i september
afholdt en to-dages konference »Parken i centrum«. Konferen¬
cen samlede ca. 250 deltagere, flest svenskere, en del nord¬
mænd og 3 danskere. Arrangører var Foreningen for Kommunal
Park- och Naturvård, Foreningen Sveriges Kyrkogårdschefer,
KAB, Kommunforbundet, Malmo Stad, MOVIUM og Sveriges
Trådgårdsanlåggningsforbund.

Arrangørerne mente, at parken og i særdeleshed byparken
igen er kommet i centrum.

De første indlæg på konferencen drejede sig om, hvem der
behøver parkerne. Professor Gunnar Sorte præsenterede en
undersøgelse over, hvordan organiserede grupper anvender
parker, og parkchef Bernt Finnskog beskrev, hvilke befolk¬
ningsgrupper der bruger parken Slotsskogen i Goteborg, hvilke
gøremål, der er de foretrukne, og hvilke ønsker folk har til
ændringer af parken.

Dernæst fulgte tre foredrag med historisk tilbageblik. Profes¬
sor John Sjostrom fortalte om tilblivelsen af »stadens finrum«,
kunsthistoriker Per Jan Persson gennemgik hovedtræk af park¬
udviklingen i Malmø, og statskonsulent Eivor Bucht beskrev
den engelske havestils betydning for udformningen af Kungs-
parken.

Tre internationale pust fulgte derefter: Parkchef i New York
City Henry Stern viste, hvordan der arbejdes på at »opruste«
Central Park: Store grønsværsområder omlægges, der ny- og
genplantes, parkudstyr restaureres efter det oprindelige design,
grafitti fjernes jævnligt, der etableres kaffesteder, kiosker m.m.
Professor Sven Ingvar-Andersson fremlagde sit bud på fremtids-
parken, anskueliggjort ved en gennemgang af forslaget »Bon-
jour Plaisir« til pare de la Villette i Paris, og landskabsarkitekt

2
1. Byggetomten ved Pilgalan man¬

dag morgen kl. 9.
2.+3. Samme sted næste dag kl.
16.
4. Havnepromenaden med 40 ny¬
plantede lindetræer strækker sig
fra flyvebådsterminalen til central¬
stationen.
5. +6. To af ni idéhaver i Kungs-
parken, »den repræsentative have«
tv. og »sindets have« th. Hver have
på 50 m2 er tænkt som inspiration
for haveejere.

■ 1. Building site at Pilgatan Mon¬
day morning at 9 am.
2. +3. The same place next day at 4
pm.
4. Harbour front with 40 new
planted lime trees stretching from
the hovercraft terminal to the main
railway station.
5.+6. Two of the nine idea-gar¬
dens in Kungsparken, »the repre¬
sentative garden« on the left, and
»the meditation garden« on the
right. Each garden, 50 m2 in size, is
intended as an inspiration for gar¬
den lovers.
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Preben Jacobsen fra England viste ek¬
sempler fra England, Holland, Schweiz
og Tyskland på elementer i parken.

Næste dags indlæg omhandlede de mu¬
ligheder, vi har for at menneskeliggøre
byen. Klaus Vollbrecht, Alnarp gav ek¬
sempler på træplantning i gaderne. Land¬
skabsarkitekt Anders Johansson viste,
hvordan parkeringspladsen kan blive et
torv. Henry Stern, NYC, videregav erfa¬
ringer fra etablering af vest-pocket parks.
Han fortalte, at de ofte var blevet en stor
fiasko, sønderslået og brændt af. Ideen
virkede ikke, man skal ikke forvente ude¬
fra at kunne etablere en park i et problem¬
fyldt kvarter. Hvis tanken skal fungere,
kan der efter lokalt ønske etableres com¬

munity gardens og da gennem lokalt sam¬
arbejde og med lokalt ansvarlige.

Under titlen »kirkegården i parken«
fremlagde Sven Ingvar Andersson det
synspunkt, at vore kirkegårde - store og
afsidesbeliggende - alt for ofte ligner par¬
ker, vi påmindes så lidt som muligt om, at
det er et begravelsessted. En kirkegård
må ikke fortrænge virkeligheden, døden.
SIA mente, det ville være langt bedre,
hvis der fortsat begraves på mindre kirke¬
gårde i den indre by. Vi må ikke tage livet
af kirkegårdene i den form de hidtil har
haft.

6

Afslutningsvis videregav Malmøs stads¬
gartner, Gunnar Ericsson nogle refleksio¬
ner om fagets muligheder. Han mente, at
det grønne er byens ansigt, og at der selv i
en økonomisk stram tid kan skabes midler
til at iværksætte projekter. Tomter og par¬
keringspladser trækker almenbilledet af
byen ned. Ideen om den flytbare park
blev til som et alternativ til en utilfredsstil¬
lende situation, hvor byggetomterne ofte
ligger hen 5-6 år. Her er en normal tids¬
følge for projektering og etablering for
langsommelig. Derfor forsøgte man sig
med en provisorisk park, hvor arbejds¬
planlægningen er meget omhyggelig og
selve udførelsen tidsmæssigt sammen¬

presset. Den flytbare park bliver samtidig
et skuespil, den hurtige etableringsfase
har en stor PR-værdi, byen bliver op¬
mærksom på, at der er en stadsgartnerfor¬
valtning.

Gunnar Ericsson mente også, at det
grønne skal bruges til at skabe debat og
stemning i byen.

Derfor stod han også bag en happening,
hvor der en morgen var lagt rullegræs ud
over Malmøs gågade.

Efter en debat om fremtidige mulighe¬
der for lignende initiativer afsluttedes
konferencen med et besøg i den »flytbare
park«.

Landskabsarkitektfaget deltog med fle¬
re andre indslag i BO 86. Heraf kan

■ nævnes:

- Indvielsen af rekreationsområdet
Bulltofte, et 75 ha stort naturpræget re¬
kreationsområde bygget op med en stor
andel af skovplantninger.

- Projekt Havnepromenade. Malmøs
parkafdeling iværksatte et sponsorpro¬
gram for at skaffe midler til en nyplant¬
ning af 40 store lindetræer.

- Den flytbare park. Parken blev anlagt
i løbet af to dage. Parken er ca. 2.500 m2
stor og udstyret med grusgange, græsarea¬
ler, planter. Betegnelsen flytbar hentyder
til, at det er hensigten at flytte en del af
udstyret, når grunden siden skal bebyg¬
ges. Parken blev udført af stadsgartnerens
folk i samarbejde med folk fra Sveriges
Anlægsgartnerforbund.

- Fornyelse af Kungsparken i form af
bl.a. ni idéhaver, nyplantninger, lege¬
plads, udstyr i form af porte, broer.

- Idékonkurrencen »Bostadens Tråd¬

gård«, hvor udskriverne ønskede en var¬
som renovering af friarealerne ved park¬
bebyggelsen Ellstorp. Det er udskriver¬
nes intention, at det vindende projekt
udføres og står færdigt i 1989. Vinderne af
konkurrencen blev 5 landskabsarkitekt¬
studerende fra Alnarp. AL
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Summary

Technical Lay-outs, p. 145
By Ib Møller
The Danish landscape has modest dimen¬
sions and is vulnerable to larger lay-outs.
This is not least important along the coast
and fiords. At the same time, the country
is densely populated and, as a result,
many interests are connected to the envi¬
ronment.

At the start of every larger technical
project, discussions for and against are
discussed-and many alternatives are de¬
manded. For a long time, legislation has
stipulated that extensive environmental
and landscape consideration must be paid
before any lay-out can be carried out.

For road building this was just an en¬
dorsement of a well established practice
which The Directorate of Roads had in¬
troduced in the 1960's when planning the
motorway network.

Other national public bodies have pick¬
ed up the thread and, amongst others,
DSB have carried out an enviable design
programme.

What can landscape architects contri¬
bute when large and complicated lay-outs
have to be integrated? They can contribu¬
te to retaining an overall identity in the
total lay-out.

The Directorate of Roads has employ¬
ed landscape consultents, not only when
designing motorways but also when re¬
designing major roads. Other road ele¬
ments such as bridges, rest areas, road
marking, etc. have also been a part of the
landscape architect's field of work.

The tracé of roads in towns is more

restricted and the course can seldom be

changed. Noise protection has become
very important in latter years.

It would now seem that there is a majo¬
rity in the national assembly to build a
connection over The Store Bælt - initially
as a railway connection. A low bridge is to
be built from Funen to Sprogø and a
tunnel from Sprogø to Zealand. The route
has now been fixed from the ferry harbour
in the south. Large causeways will not be
built from both Funen and Zealand. The

bridge will be built on pillars which has
major aesthetic advantages and follows
current bridge building practice.

D.O.N.G.'s main transmission net for
natural gas comprises some 450 km. of
pipelines. Additional lay-outs include
treatment, reservoir, line and measuring
and regulator stations. From a landscape
point of view, it would be an advantage if
the pipes were buried. It was not unim¬
portant where this should be carried out.
The stations were designed so they indi¬
cated functions in their architecture whilst
their characteristic earth form could be

integrated into the landscape. ELSAM, in
their planning of the crossing of the valu¬
able landscape in the Elbo valley, at Fre¬
dericia, have investigated 5 different pro¬
posed routes. All were carefully analysed
from technial, economic and aesthetic
points of view.

AKV, Århus Municipal Works have
built the two first district heating pipeli¬
nes, 1 m. in diameter, from Strudstrup-
vaerket to Århus. The 15 km. long route
passes through town development and
valuable landscape areas. In the final
form, most of the pipelines were buried.
The service roads are planted as avenues
and are open for recreative traffic.

Aalborg Portland Cement own an ap-
prox. 400 hect. large area immediately
east of Aalborg, where excavation is still
carried out. In the course of the next 45

years it will change character from a farm¬
ing area to a lake surrounded by characte¬
ristic chalk slopes. Its location opens the
possible for a recreative use for the dense¬
ly populated areas in Aalborg.

Leisure in Agricultural Areas Close to
Towns, p. 153
By Jon Pape and Jørgen Primdahl
Two important, developing, tendencies
are often pointed out in the professional
debate on recreative planning in the coun¬
tryside. Firstly, it is suggested that the
need for leisure facilities for the urban

population is growing and secondly, that
there is a general agreement that access to

and in the countryside has gradually dete¬
riorated in tact with an intensification and

specialisation of landscape utilisation -

whether it be agriculture, forestry, horti¬
culture, mineral extraction or traffic lay¬
outs.

In short, conditions for recreative acti¬
vity in the countryside have deteriorated
whilst interest for leisure has grown.

The author's have carried out an inve¬

stigation of 6 agricultural areas close to
towns for The Copenhagen Metropolitan
Council. Three quarters of the farmers
interviewed had experience of recreative
traffic on their land.

The extent of the recreative traffic is

surprisingly great compared with other
Danish and foreign investigations. The
difference is probably due to the fact that
other investigations have not concentrat¬
ed upon the entire near-agricultural area
which covers most of urban fringe far¬
ming. Recreative traffic will consequently
be greater in fringe areas than in the
countryside as a whole.

Securing an effective and living farming
activity close to towns is reasonable from
several points of view. Firstly, the best soil
is often found around towns. Secondly,
active farming permits town dwellers to
experience an authentic production land¬
scape.

It is important for farming that planning
prevents recreative traffic from inhibiting
activity whether there are economic con¬
sequences or not. It is important for leisu¬
re activity that good accessibilty is
ensured.

The starting point for development of
recreative traffic facilities ought to be the
existing field tracks, private farm roads,
church paths, etc. Access rights can be
obtained in different ways stretching from
expropriation to a simple verbal agree¬
ment between the land oWner and resi¬
dents. It will often be reasonable to com¬

pensate for obtained access rights.
Many of the disadvantages experienced

by farmers are a result of inadequate
knowledge and/or respect from leisure
seekers. Information about the possibili¬
ties and limitations for traffic in the area

concerned will without question, reduce
the problems. If this information is ac¬
companied by particulars of crops, their
growth and use - a kind of nature guide -

experience of trips through an area will be
richer.

Contact between town and country
ought to be stimulated - particularly in
areas close to towns. Here lies one of the

great challenges for municiple planning of
the countryside. Jeremy Dean
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SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.

Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov ■ Tlf. (09) 97 26 56

TAG OVER

DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982
ARKITEKTENS FORLAG

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?
»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.

Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms.

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn43 1051 KøbenhavnK Tlf.01-136200
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Nordisk styremøte 1986

Det nordiske styremøte 1986 ble avholdt i
Helsinki, Finland 9. og 10. mai.

Tilstede på møtet var representanter
for alle de fem nordiske landskapsarki-
tektforeninger, herav tre IFLA-delega-
ter. Det ble to hyggelige og interessante
dager hvor man drøftet konkrete saker og
utvekslet erfaringer både hva fag og orga-
nisasjonsarbeid angår.

Foreningenes arbeide:
På møtet ble det orientert om aktiviteten i
de forskjellige foreningene i året som er
gått.

LAR:
Sekretariatet er kommet i funksjon og det
er ansatt forbundssekretær. LAR har
medvirket i BO 85, Konferanse om ute-
miljø med MOVIUM og STAF og i BO 86
i Malmø hvor det blir lagt stor vekt på
utemiljøet. Det er arbeidet med hage¬
kunsthistorisk arkiv på Alnarp og det har
vært konkurranse om ny logo.

I samarbeid med SIR er det arbeidet
med et designsenter, og i samarbeid med
SAR og SIR en plan for etterutdan-
nelsen.

Utblick Landskap har nå 800 abonnen¬
ter, men er inne i en økonomisk vanskelig
situasjon. Det er foreslått nye etiske reg¬
ler, uten at disse ble vedtatt av årsmøtet.

NLA:
Tidsskriftsdebatten i NLA er stadig aktu-
ell. Siden søkningen til landskapsarki-
tektstudiet ved NLH, Ås er gått ned, har
foreningen engasjert seg i rekrutterings-
arbeid. De etiske regler er under bearbei-
ding i samarbeid med NAL og NIL. Ho¬
norarnormen planlegges omarbeidet.
Det er fra høsten 86 ansatt fagsekretær.
Håndboken utgis årlig. Logo er under
bearbeiding.

DL:

Logo er utarbeidet med profesjonell
hjelp. DL har et utviklingsutvalg som
redegjør for landskapsarkitektens rolle i
forhold til samfunnsutviklingen generelt.
Det er utgitt medlemshåndbok og info¬
hefter både til nye kandidater og til opp-
dragsgivere.

DL arrangerte Nordisk kongress 1985,
og skal arrangere IFLA-seminar 1986 for
Sentralregionen. (Seminaret ble avlyst da
det ikke meldte seg nok deltakere).

Nye honorarregler er nå godkjent av
boligministeriet. I juni 86 skal det avhol-
des konferanse om landskapsarkitektut-
dannelsen.

SMAFLA:
Det er avholdt medlemsmøter samt møte

med studentene og årsmøte. SMAFLA
info er sendt ut i 6 nummer. Årsbok 87/88
utsettes. SMAFLA arrangerer i 1986 eks¬
kursjon til Viborg. Foreningen har arbei¬
det for landskapsarkitektutdannelsen og
avgitt uttalelser i forbindelse med denne.

FIL:

Logo er under bearbeiding. De etiske
regler er under diskusjon. Kvinnelige is¬
landske landskapsarkitekter har deltatt
med utstilling i forbindelse med marke¬
ring av kvinnetiåret.

Det har vært diskusjon og uttalelser
vedrørende stadsgartnerstillingen i Rey¬
kjavik. Seminar om kommunens grønn-
forvaltning er avholdt. Medlemmene ut-
dannes i flere forskjellige land.

Felles nordiske oppgaver:
Guiden - Nordisk havekunst:

Etter vedtak på nordisk styremøte i
1985 skal hvert enkelt land nå arbeide
med registrering og innsamling av stoff,
slikt at materialet ligger klart når finan¬
sieringen av prosjektet blir avklart.

Arbeidet er kommet godt i gang i en¬
kelte foreninger, mens det ikke er påbe-
gynt i andre.

Etter budsjetteringen i 1984 er de sam¬
lede utgifter kr. 340.000. Dette er et
beløp som det viser seg svært vanskelig å
finansiere.

Styremøtet vedtok at arbeidet må
igangsettes/fortsettes lokalt i hvert land,
og at nordisk styresekretær vurderer mu¬
lige finansiseringsordninger. Målsettin-
gen er at guiden skal være ferdig til 1990,
da Norge skal arrangere IFLA-kongres-
sen.

Samarbeid om tidsskrift:
Foreningenes redaksjonsutvalg arbei-

der med utgivelse av et felles særnummer
av Utblick Landskap (LAR), Landskab
(DL) og Byggekunst (NLA) i 1987. Styre¬
møtet vurderte prosjektet som svært ver-
difullt, og anmodet redaksjonsutvalgene
om å arbeide videre med dette.
DL's holdning til Sør Afrika:

I relasjon til IFLA-seminaret »New
Life to the Cities« som var planlagt av¬
holdt i København i august 1986 for med¬
lemmer av IFLA's Sentralregion, vedtok
Generalforsamlingen i Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter å ta avstand
fra samarbeidet med Sør Afrika. Man
ønsket å følge de nordiske regjeringers
skjerpede retningslinjer for sørafrikaner-
nes innreisetillatelse i de nordiske land.

Styremøtet sluttet seg til DL's hold¬
ning, og en uttalelse ble vedtatt fremført

av den felles nordiske IFLA-delegat un¬
der Grand Council på Jamaica i år. Utta-
lelsen er foruten de nordiske land, sendt
til IFLA's president, visepresident for
centralregionen, generalsekretæren, se¬
kretariatet i Frankrike og de vesteuropei-
ske landskapstidsskrifter.
Etteruddannelse:

Det ble orientert om etterutdannelsen i
de forskjellige nordiske land.

DL: Etterutdanningsutvalget har som
oppgave å formulere et etterutdannings-
politikk. Mange andre arbeider med et-
terutdannelse for vårt fagområde.

LAR: Det arrangeres kurs i forenin¬
gens regi. Dette vurderes utvidet også av
økonomiske hensyn. Forbundssekretæ-
ren skal arbeide med dette. MOVIUM
har ofte overtatt LAR's rolle i etterutdan-

ningen.
SMAFLA: det arrangeres kurser, se¬

minar, men det er ingen offisiell etterut-
danning.

NLA: Det arrangeres kurser både av
NLA, Institutt for landskapsarkitektur og
av andre.
Finsk grunnutdannelse:

Situasjonen i Finland er fortsat util¬
fredsstillende. Det finnes ikke kurs i

landskapsarkitektur selv om studentene
søker til linjen. Det er forsøkt oppnevnt
en komite for vurdering av landskapsarki-
tekturutdannelsen i Finland. Denne er

ennå ikke oppnevnt på grunn av streiken i
departementet. Av komiteens medlem¬
mer på 12, er bare 2 medlemmer i
SMAFLA.

Styremøtet formulerte en uttalelse som
ble sendt Undervisningsministeriet ved
Komiteen for landskapsarkitekturutdan-
nelsen i løpet av juli 1986.
Andre saker:

Nordisk kongress 1987 arranges av
NLA på Norges Landbrukshøgskole, Ås.
Programmet er foreslått lagt opp omkring
landskapsarkitekten og de aktuelle miljø-
vernspørsmål, - i u-landssammenheng og
sett i forhold til de nordiske land/Europa.

Nordisk styremøte 1987 avholdes i for¬
bindelse med Nordisk kongress.

Nordisk styresekretariat. Etter eget øn¬
ske fratrådte Karen Permin som fagsekre¬
tær for de nordiske landskapsarkitektfor-
eninger ved dette styremøtets avslutning.
Karen Permin har hatt dette vervet siden
1969, og hun takket for seg bl.a. ved å
uttrykke stor giede over alle disse årene
som nordisk sekretær.

Karen Permin har hele tiden vært det
samlende midtpunkt mellom de nordiske
foreningene, og samarbeidet ble med
henne lagt i fastere former og fikk en
kontinuitet. Foruten på nordisk styremø-'
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te, har hun ved flere anledninger i løpet
av året mottatt en så absolutt vel fortjent
takk for sin innsats for de nordiske land-

skapsarkitektforeninger.
Ny nordisk sekretær er nå Ida Kristin

Lie, Norge, og Nordisk Landskapsarki-
tektsekretariat er flyttet til NLA, Post¬
boks 7051 Homansbyen, 0306 Oslo 3.

Ida Kristin Lie

Udtalelse om landskabsarkitekt¬
uddannelsen i Finland

De nordiske landskapsarkitektforenin-
garnas Styrelsemote i Helsingfors den
9.5.1986 har behandlat landskapsarkitek-
tutbildningen i Finland. Motet har kon-
staterat, att situationen i den finska ut-
bildningen år mycket allvarlig.

Landskapsplaneringsutbildningen på
Arkitektavdelningen i Helsingfors Tekni-
ska Hogskola motsvarar ej till sitt innehåll
och omfattning de krav som stalls for att

uppnå de for landskapsarkitekter nodvån-
diga yrkesfårdigheter. Situationens allvar
framgår bl.a. av att antalet utexaminera-
de landskapsarkitekter under de senaste
åren inte ens tillnårmelsesvis motsvarar

behovet i samhållet. En forbåttring av
denna oroande situation år heller inte at

vånta i en nåra framtid.
I de ovrige nordiska lånderna liksom

åven i de fiesta andra lånder har land-

skapsarkitektutbildningen formen av en
sjålvståndig hogre akademisk examen. I
den utgor de tillåmpade natur- och hu-
manvetenskapliga åmnena en viktig bas
for planerarutbildningen.

Landskapsarkitektutbildningen bor
erbjuda fårdigheter till en sjåvlståndig
och skapande planeringsverksamhet
inom landskapsarkitekturens alla nivåer
och delområden. De nordiska landskaps-
arkitektforeningarnas Styrelsemote sto¬
der hårmed alla de stråvanden som syftar
till att åstadkomma en sjålvståndig och
fullvårdig landksapsarkitektutbildning i
Finland. lar, nla, dl, smafla, fil

Tegnestue nyt
Lars Borgen overtaget navnet Landskabs-
tegnestuen i Århus og vil fremover drive
selvstændig landskabsarkitektvirksom¬
hed fra adressen Fynsgade 19,8000 Århus
C og med telefonnummer 06 19 80 55.

Lars Rohde Nielsen opretter nu tegne¬
stue med navnet Landskab & Rum og vil
fremover drive selvstændig landskabs¬
arkitektvirksomhed fra adressen Mølle¬

gade 13, 8000 Århus C med telefonnum¬
mer 06 20 20 66.

Tegnestuenyt, Møller & Grønborg
Niels Grønborg overtager restaurant
Thorups Kælder på Store Torv i Århus.

Hans Martin Skou, arkitekt, bliver nu

afdelingsleder i planlægningsafdelingen.
Uffe Wainø, arkitekt m.a.a. og land-

skabsarkitet m.d.l. bliver afdelingsleder
af bygnings- og landskabsafdelingen.

Alle andre forhold hos M&G er uænd¬
rede, bortset fra at Jørgen Hjorth er ind¬
trådt i ejerkredsen.

Park¬
møbler
Af høj kvalitet
og i .

tidløst design

Ring eller skriv
efter brochure

helge
brunn a/s

Ellegårdvej 13, 6400 Sønderborg
Telefon 04-42 17 10

Eksternt lektorat

Engelsksproget undervisning af amerikanske
landskabsarkitektstuderende
DIS Study Program, som bl.a. varetager undervisning på semes¬
ter- og helårsplan af amerikanske studerende, søger lærer til at
undervise i fagene:
1. Landscape Architecture in Scandinavia (lecture course) (fra

februar 1987).
2. Case Studies in Contemporary Landscape Architecture (lecture

and seminar course) (fra februar 1988).

Fagene indgår i DIS architecture and Design Studies Program.
Undervisningen foregår på engelsk 3 timer ugentlig (2xlVi time) i
11 uger pr. semester, for foråret startende ca. 1. februar. Foruden
forelæsninger afholdes et mindre antal busekskursioner i Køben-
havnsregionen,. samt mulig deltagelse i studierejser i Danmark,
Skandinavien og Europa.
Der forudsættes afsluttet akademisk uddannelse samt undervis¬
ningserfaring, ligesom der vil blive lagt vægt på erfaring fra og
viden om amerikanske universitetsforhold. Ansøgningerne vil
blive behandlet af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Løn som ekstern lektor. (Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst med AC).
Kortfattet ansøgning bilagt relevant dokumentation bedes ind¬
sendt snarest og senest 15. december.
Evt. nærmere oplysninger ved henvendelse til arkitekt Erik Sko¬
ven, tlf. 01 11 01 44, lokal 15 eller 38.

DIS Study Program
Kattesundet 3
1458 København K

STUDY
PROGRAM



Byggeriets Videotek
Det er BSA's opfattelse at videobånd
fremover vil spille en stadig større rolle i
videnformidlingen. Det gælder ikke
mindst i forbindelse med byggeri og plan¬
lægning, hvor den visuelle fremstilling har
stor betydning.

Efter flere års forarbejde blev Bygge¬
riets Videotek etableret på BSA i januar
1986. Aktiviteten må efter det første hal¬
ve års funktion på Arkitektskolen karak¬
teriseres som en succes.

Ud over en stadig udbygning af egne
samlinger præsenteres hver uge en ny film
i Tirsdagsvideoen. Fortegnelse over
BSA's nuværende samling af videokaset-
ter kan rekvireres.

BSA. Peder Skramsgade 2D. 1054 Kø¬
benhavn K. Tlf.0112 6860.

Perlite som jordforbedring
Fodboldbaner, golfbaner og andre hårdt
belastede græsarealer kan få en forøget
holdbarhed, hvis der blandes Perlite i
jorden.

I disse græsarealer ønsker man bl.a. at
de fysiske egenskaber for jorden er stabile
i deres levetid, at der er tilstrækkelig
lufttilførsel, at der er tilstrækkeligt gød-
ningskapacitet.

Blandes 20% Perlite i det øverste lag af
jorden, opfyldes disse krav. Endvidere
opfyldes kravene for jordblandinger an¬
vendt til golfbaner fra United States Golf
Association (USGA).

Perlite, der produceres af Nordisk Per¬
lite i København, er et vulkansk stenma¬
teriale med lav vægt. Perlite suger vand og
næringsstoffer og afgiver det senere til
planterne, når de behøver det. Samtidig
tillader Perlite ilt at passere til rødderne.

Perlite er stabil og nedbrydes ikke, dvs.
jorden beholder sin porøsitet.

Kilde: Nordisk Perlite, Sundkrogs Kaj
2, 2100 Kbh. 0. Telf. 0120 07 44.

Danske rodzoneanlæg viser høj
renseeffekt
I modsætning til mekaniske og biologiske
renseanlæg, der ved en række undersø¬
gelser har vist sig ikke at overholde rense¬
kravene, har de seneste renseresultater
fra rodzoneanlæg, projekteret af Dansk
Rodzone Teknik, vist at denne metode er
særdeles effektiv og stabil.

Rodzonemetoden bygger på høj biolo¬
gisk aktivitet i jorden, hvilket bidrager til
at nedbryde og omsætte de forurenende
stoffer. Resultater fra anlæg etableret i
84-85 viser en renseeffekt for organisk
stof på 80-90% og for de anlæg, der også
skal rense for fosfor og kvælstof, ligger
renseeffekten på 60-70% for disse stoffer.
De pågældende anlæg ligger således på
niveau med de bedst fungerende højtek¬
nologiske renseanlæg. Sikkerheden for at
opnå de nævnte resultater ligger i nøje at
følge de gældende dimensionerings- og
projekteringsregler, der er udviklet igen¬
nem de sidste 20 års forskning. Dansk
Rodzone Teknik med hjemsted i Viborg
har på nuværende tidspunkt projekteret
13 anlæg i Danmark.

Rodzoneanlæg, der opføres af Dansk
Rodzone Teknik, er samtidig omfattet af
en forsikringsdækket' funktionsgaranti.
Denne ordning giver garanti for, at an¬
læggene opfylder de rensekrav, som am¬
ter og kommuner stiller.

Tilsvarende gode renseresultater er op¬
nået ved rensning af industrispildevand
og lossepladsperkolat i andre lande. For
at dokumentere omtalte renseeffekt har

Dansk Rodzone Teknik med støtte fra
Teknologistyrelsen udviklet transportab¬
le rodzoneanlæg i standardcontainere.
Med en sådan container kan man inden
for en 3 måneders periode få dokumente¬
ret renseeffekten over for en hver form
for spildevand og slam. De pågældende
undersøgelser foretages af Dansk Rodzo¬
ne Teknik i samarbejde med Vandkvali¬
tetsinstituttet, Hørsholm.

Dansk Rodzone Teknik, Set. Mathias¬
gade 37, 8800 Viborg.

Jordtest-kits

til jordprøver på stedet
Nu bliver det muligt selv at foretage jord¬
bundsundersøgelser med en serie enkle
og nøjagtige jortest-kits, som firmaet Sø¬
ren Schierbeck & Co. ApS i Helsingør
introducerer på det danske marked.

Hvert kit indeholder alle de nødven¬
dige bestanddele til at udføre den pågæl¬
dende jordbundsprøve på stedet. Alle
reagenser er komprimeret i stabil tablet¬
form; man skal ikke stå og blande flyden¬
de kemiske opløsninger.

De to mest interessante kits er et til

måling af kalkbehov og et mere omfatten¬
de til måling af jordens ydeevne.

Testen til måling af kalkbehovet, type
SL 152, fastslår den mængde kalk en
bestemt jordprøve har brug for. Testen
måler både jordens surhed, pH-værdien,
og kalkbehovet, som aflæses på et medføl¬
gende diagram i tons per hektar.

Det andet kit, type SL 160, kan lave en
rutinemæssig undersøgelse af jordens
ydeevne og tilstand. Blandt de prøver, der
kan udføres, er surhed (pH), kalkbehov,
nitratkvælstof (N), fosfat (P), kali (K),
kalcium og magnesium. Man tager en
jordprøve og laver et udtræk med en
tablet, og derefter tilsættes en anden tab¬
let med reagens for den test, man nu vil
lave. Der kræves ingen forudgående
kendskab til kemi og alt nødvendigt ud¬
styr er pakket i en lille plastkuffert, der
rummer nok til at foretage 50 af hver af de
nævnte tests.

Hele programmet består af seks for¬
skellige kits fra en simpel surhedstest til
en komplet mini-laboratorium med elek¬
tronisk ledningsevne-måler og pH-måler.
Der kan fås supplements-pakninger til
hele serien, og der medfølger en grundig
instruktionsbog på dansk.

Firmaet markedsfører også en serie
vandtestkits til bl.a. dambrug, havbrug,
søer, vådområder, vandløb, spildevand¬
sanlæg.

Kilde: Søren Schierbeck & Co. Sabroes-
vej 15 A 2. 3000 Helsingør. Telf. 02 10 26
29.
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En tak til Karen

Foto: Michael Hjuler

Bogomtale
Leva med trådgård

Summary
Jeremy Dean
En tak til Karen som sekretær for DL
Af Chr. Mørup Jensen
Diverse

Karen Permin har efter 19 år som sekre¬
tær for Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter valgt at overlade sekretærpo¬
sten til en anden fra 1. januar 1987. Karen
ønsker at bruge mere af sin tid på andre
sysler, men jeg er overbevist om, at en
stor del af tiden fortsat vil være helliget
have- og landskabsarkitektur.

Karen har i de 19 år haft 6 formænd at

samarbejde med. Det har været en tid
med store forandringer. I de første mange
år havde sekretariatet til huse hjemme
hos Karen i Birkerød. Privatboligen og
familien blev naturligvis præget af have¬
kunst og landskabsarkitektur, ikke
mindst fordi Karen samtidig var redaktør
af foreningens fagtidsskrift.

Det var en tid, hvor idealisme var driv¬
kraften i fagsekretærarbejdet og redaktør-
arbejdet. Lønnen var lille og arbejdstiden
lang. Telefonen ringede både tidligt om
morgenen og sent om aftenen. Men ud¬
viklingen gik stærkt, og medlemstallet i
DL voksede fra ca. 40, da Karen begynd¬
te som sekretær, til ca. 230 idag.

På et tidspunkt måtte der mere velord¬
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nede forhold til i fagsekretærens arbejde.
Det skete, da DL indgik en samarbejdsaf¬
tale med Dansk Hortonomforening. Se¬
kretariatet fik nu til huse i DJVKs lokaler

på Gammel Torv, og Karen fik ordnede
lønforhold og fast arbejdstid.

Men idealismen flyttede med til Gam¬
mel Torv. Selv om Karens arbejdsdag
blev lagt i faste rammer, har det ikke
været ualmindeligt, at lampen på konto¬
ret lyste udover den normale arbejdstid.
Sådan har Karen altid brændt for faget.

Ved et tilfælde blev jeg den sidste i
rækken af de 6 formænd, Karen kom til at
arbejde sammen med. Men jeg er sikker
på, at jeg har dem alle bag mig i en varm
tak til dig Karen, både fordi du altid har
været en uvurderlig arbejdskraft som se¬
kretær og formået at skabe kontinuitet i
foreningens virke, og fordi du har været
en god kammerat. Tak for de hyggelige
stunder vi har haft sammen, når for¬
eningsarbejdet har sendt os på rejser,
både herhjemme og til de andre nordiske
lande.

Christian Mørup-Jensen
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Brosten
Chaussésten
Bordursten
Kantsten
Marksten
Sprængsten
Granit- og
marmorskærver

Specialprodukter
efter opgave.

IBriimll frrmiil SS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. (02) 138844

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendel¬
se til Danske Arkitekters Landsforbund,
Konkurrencesekretariatet, Bredgade 66,
1260 Kbhvn. K.

Program kan kun rekvireres skriftligt
eller ved henvendelse i sekretariatet. Ek¬

speditionstid for bilagsmateriale ca. 6
dage.

Konkurrence om Trekroner
Statens Bygningsfredningsfond har ud¬
skrevet en offentlig idékonkurrence om
Trekroners fremtidige anvendelse. Den
samlede præmiesum er på 500.000 kr.
Frist for indlevering den 3. februar 1987.

Konkurrence Gunilshøjområdet i
Silkeborg
Silkeborg kommune har i samarbejde
med Danske Arkitekters Landsforbund
udskrevet en offentlig idékonkjurrence
om en bebyggelsesplan for Gunilshøjom¬
rådet i Virklund syd for Silkeborg.

Konkurrencearealet, der skal indehol¬
de ca. 350 boliger, ligger i brændpunktet
af et af landets smukkeste områder med
en righoldig variation i terræn og beplant¬
ning. Den eksisterende bebyggelse er til¬
passet landskabet med lave bygningshøj¬
der, der indgår i harmoni med de om¬
kringliggende skove og søer. Virklund lig¬
ger i den sydligste del af Silkeborg kom¬
mune med store rekreative og frednings¬
mæssige interesser.

Konkurrencens formål er på denne
baggrund at tilvejebringe forslag, der kan
kombinere ønsket om en attraktiv og va¬
rieret bebyggelse, der både fremtræder
markant med en fast indre struktur og i
harmoni med den eksisterende natur.

Den samlede præmiesum for konkur¬
rencen er på 300.000 kr., hvoraf der udde¬
les en 1. præmie på mindst 100.000 kr.
Frist for forespørgsler 6. januar 1987. For¬
slag til konkurrencen skal være indleveret
senest den 18. februar 1987.

Til at bedømme de indkomne forslag er
nedsat en dommerkomité med fagdom-

fmerne arkitekterne MAA Dan B. Hasløv
og Jørn Ørum-Nielsen samt landskabs¬
arkitekt MDL Susanne Guldager. Kon¬
kurrencens sekretær er arkitekt MAA

Flemming Deichmann.

Resultat af konkurrencenBostadens

Trådgård
Syftet med tåvlingen har varit att visa hur
det år mojligt att fornya utemiljon i ett
aldre bostadsområde och samtidigt behål-
la och utveckla områdets tidskaraktår.

Begreppet »Bostadens trådgård« står for
den grundlåggande tanken att gården inte

bara skall vara en plats for småbarnslek
utan verkligen fungera som en trådgård.
Den skal svara mot de boendes olika be¬
hov av och onskemål om ett skont och

fungerande uterum som komplement till
lågenheten. Elistorp år ett område i
forandring. Husen kommer att upprustas
och nya yngre familjer flyttar dit. For att
trådgården ska kunna foråndras med om¬
rådet och dess befolkning bor den bestå av
en tålig och anvåndbar stomme med en
inredning som kan anpassas efter for-
åndrade behov.

Krav på tidsanda, flexibilitet och
trådgårdskultur ska forenas med god ge¬
staltning och konstnårliga kvalitéer i en
genomarbetad helhetslosning.

Inlåmnade forslag
Vid tåvlingstidens utgång den 25 april
1986 hade 27 forslag låmnats in. Samtliga
forslag upptogs till bedomning.

Beldnade forslag

Forstå pris (70.000:-): »Å Så Syrén«.
Landskapsarkitektstuderanden Peter

Krigstrom, Agneta Persson, Karin Kling-
berg,. Jonas Berglund, Helena Hassel¬
berg.

Forslaget belønas med l:a pris om
70.000:- for en god helhetslosning dår en-
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kelhet i rumsarkitektur kombineras med
såkerhet och stilkånsla i detaljer och ma-
terialval. Forslaget visar att tidsandan kan
bevaras utan att utrymmet for fantasi och
lekfullhet i form och detalj begrånsas.

Våxter och andra material år medvetet

placerade i anlåggningen och anvånds i
fina kompositioner. Forslaget har en tyd¬
lig och heltåckande redovisning med mån-
ga illustrativa perspektiv.

Andra pris (50.000:-): »Tillbaka till
Framtiden«.

Landskapsarkitekterna i Lund AB,
Britt Berntsson, ark. LAR, Barbara
Johnson, ark. LAR, Bengt Persson, ark.
LAR, Mark Ryberg, ark. SAR, Anna
Sohlberg, ark LAR, Lena Åkermann,
ark, Lena Gunnarsson, landskapsarki-
tekt.

Forslaget belonas med 2:a pris om
50.000:- for sin tidstrogna enkelhet i ge¬
staltning och sina intressanta losningar av
begreppen stromme och flexibilitet. En
god arkitektonisk helhet redovisas fråmst
i den rumsliga gestaltningen av byggna-
den och dess nårmiljo. Alternativa inred-
ningsforslag illustrerar behovet av och
mojligheten till flixibla losningar.

Inkop (15.000:-): »Solklart«. Anders
Lidstrom, ark. SIR.

Forslaget utvecklar begreppet trådgård
på ett mångdimentionellt och intressant
sått. Områdets karaktår foråndras betyd-
ligt fråmst på grund av den overdrivet
frodiga gronskan. Forslaget forenar och
utvecklar trådgårdskultur- och arkitektur
genom en såker behandling av temat tuk-
tat/frivåxande våxtmaterial.

Inkop (15.000:-): »Så klart«. Gunnar
Martinsson, Landskapsarkitektkontor
AB.

Forslaget redovisar ett angreppssåt dår
nivåskillnader, tydligt avgrånsade rum
och ett medvetet formspråk ger området
en helt ny och intressant karaktår.

Hedersomnåmnande: »Båge Pil«, Rolf
Gunnar Andersson AB, Jeremy Turner,
ark LAR, Marianne Andersson och »Kaf¬
fe med Dopp« S. Koinberg Landskapsar¬
kitektkontor, Bengt Andrén, ark LAR,
Anders Jonsson, ark LAR, Mikael Wess-
ling, landskapsark. studerande, Lars Orr-
skog, ark.

SKALA-udstilling
Fra den 27. november til den 18. decem¬
ber vises udstillingen »Spansk arkitektur
1950-1980« med projekter fra 30 spanske
arkitekter.

SKALA's adresse er: Gråbrødretorv 6,
København.

Abonnementpriser Landskab 1987
Abonnementpriser for 1987: Danmark
kr. 345,00 inkl. 22% moms. Finland, Fær¬
øerne, Island, Norge og Sverige dkr.
286,00. Grønland dkr. 406,00 inkl. porto,
luftpostbrev. Andre lande dkr. 360,00
inkl. porto. Løssalgspris pr. nummer i
Skandinavien dkr. 44,50, i andre lande
dkr. 48,00.

Beredskabsplan for vintersæsonen

LØNHART MASKINER er

nu en division i den store
STIGA A/S koncern.

Derfor er vort eget kvalitetsprogram blevet ud
videt med en masse nyheder.

En anden god nyhed er, at vi i dag kan tilbyde
leasing af det gode grej. Ring og hør hvordan på
telefon 02 94 77 22. Ring efter demonstration
eller specialbrochurer.

LØNHART
MASKINER

-en EåildJ division
Brydehusvej 13 • 2750 Ballerup • Tlf.:02 94 77 22
Møgelgårdsvej 6 • 8520 Lystrup • Tlf.: 06 22 14 88

Nærmeste forhandler anvises.
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Det grønne i dag og år 2000
Det grønne i dag og år 2000. Det er temaet
for Nordisk Kongres for den grønne sek¬
tor, som afholdes den 21. og 22. januar
1987 i København.

Arbejdet med anlæg og pleje af grønne
områder har i de sidste 30 år gennemgået
en voldsom udvikling. Den grønne sektor

har ikke alene i årenes løb fået mange nye
arbejdsområder. Også den teknologiske
udvikling har på mange punkter ændret
arbejdets betingelser.

Midt i vores daglige arbejde med at
udfylde rammerne og tilfredsstille krave¬
ne, kan det være fornuftigt for en kort
stund at stoppe op. Dels for at gøre status
over udviklingen, men vigtigst, for at dan¬
ne sig et indtryk af, hvorledes rammerne
for og indholdet i vores daglige arbejde vil
udvikle sig i fremtiden - det grønne i dag
og år 2000. Hvor står vi og hvor er vi på vej
hen?

Kongressen henvender sig til alle, som
arbejder inden for den grønne sektor.

Nærmere oplysninger: Landsfor¬
eningen Danske Anlægsgartnermestre
(LDA), Linde Allé 16, DK-2720 Vanløse.
Tlf. 01 74 97 00.

Kursus:

Friarealernes brugbarhed og nytte
Dato: 16.-19. marts 1987 i Vejle.

Formål:
Kurset vil belyse de muligheder, der er for
at forbedre friarealernes brugbarhed og
nytte. Deltagerne vil få erfaring med for¬

andring/forbedring af friarealer. 1 løbet af
kursusperioden vil det være muligt at dis¬
kutere forslag til fornyelse og forbedring
med rådgivende konsulenter inden for
området, ligesom det vil være muligt at
arbejde med konkrete projektforslag.

Indhold:
- Mulighed for økonomisk støtte til friare¬
alforbedring.

- Beboerstyret friarealforbedring.
- Store og små børns forskellige krav til

legemuligheder.
- De »unge voksnes« og de »gamle

voksnes« krav til samlingssteder i friarea¬
lerne.

- Eksperimenter med nyttehaver og
brugshaver i forbindelse med etagebyg¬
geri.

- Fælles frugthaver i græsarealer.
- Hvornår skal der planlægges og udfø¬

res friarealforbedringer?

Deltagerkreds: Kurset henvender sig bl.a.
til landskabsarkitekter og andre, der i
praksis arbejder med friarealforbedring.

Yderligere oplysninger: BL's kursusaf¬
deling, Studiestræde 50, 1554 København
V. Tlf: 01 11 11 22.

arbejde

ole lot le
averancer

beregning.
Do er velkommen til at af¬
lægge os et besøg, og
eventuelt udvælge .»De¬
res« træerar.

DPF

P. K0RTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S

Øvej 10, Kappendrup
5550 Langeskov ■ Tlf. (09) 97 26 56

Fnllesrtimrke for
sundhedskontrol),
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Hedeland - strukturplan og projekter
Af Jørgen Vesterholt

Idéskitserne til Hedeland har været gen¬

givet i Landskab nr. 5,1978, men siden da
er arbejdet med planlægningen kommet
meget langt, virkeliggørelsen er godt
igang, og store dele er taget i brug.

Det er derfor rimeligt at berette om den
hidtidige landskabsplanlægning og form¬
ning af dette landskab, hvis forvandling
vil strække sig langt ind i næste århun¬
drede.

Forudsætningerne
Først et lille resumé af forhistorien og de
planlægningsmæssige forudsætninger:
Hedeland er betegnelsen for det store
grusgravområde mellem Hedehusene,
Tune og Vindinge, beliggende i kommu¬
nerne Høje-Tåstrup, Greve og Roskilde,
omkring grænsen mellem Københavns
amt og Roskilde amt.

Grusgravområdet omfatter ca. 3x5
km, alså 1500 ha, hvoraf næsten halvde¬
len nu er udgravet og erhvervet af Hede¬
land.

I 1960'erne antog grusgravningen et
sådant omfang, at generne for landbrug
og boligområder blev påtrængende. Der
blev derfor tidligt taget initiativ til en
planlægning og regulering af grusgravnin¬
gen. Efter et fælleskommunalt forarbejde
dannedes et statsligt udvalg under Land¬
brugsministeriet, som i 1974 publicerede
»Hedeland - rapport om og forslag til
rekreativ anvendelse af et grusgravområ¬
de«. Den blev Hedelands dåbsattest såvel
som dets charter: hermed frafaldt man

principielt de tidligere vilkår om grusgra¬
venes retablering til landbrugsjord. I
mange tilfælde var det umuligt, og i alle
tilfælde urentabelt at genkultivere til

1. Herredsfogedengen.
2. Hedelands regionale sammenhæng.
■ 1. Herredsfogedengen.
2. The regional context of Hedeland.
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agerbrug. I bedste fald ville man trods
investeringer i årevis kun få skabt margi¬
naljord, som ville have vanskelige kon¬
kurrencevilkår i forhold til de omgivende,
meget frugtbare jorder.

Overordnet planlægning
I Hedelandsrapportens konklusion må
ses en erkendelse af, at et område, som er
så velbeliggende i forhold til de omgiven¬
de bysamfund, vil kunne betjene disse
med påkrævede friarealer og dermed afla¬
ste behovet for nedlæggelse af produk-
tionsjord til rekreative arealer andre ste¬
der. Hedeland indgår nu i den reviderede
regionplan og i de nye kommuneplaner
som rekreativt område.

I hovedstadsregionens samlede land¬
skabelige struktur vil Hedeland komme
til at komplettere de rekreative områder
omkring Kattinge Vig, Køge Bugt, Vest¬
skoven og Dyrehaven, som iøvrigt hver
for sig er på størrelse med Hedeland.
Hermed bliver de tre beliggenhedskom-
muner med hver godt 50.000 indbyggere
tilgodeset med et stort, nærrekreativt om¬
råde, og de større regionale naturområ¬
der i Nordsjælland aflastes.

Organisation
11977 oprettede de tre primærkommuner
og de to amtskommuner interessentsel¬
skabet I/S Hedeland. Hermed skabtes en

enestående tværkommunal organisation
til varetagelsen af den videre planlægning
og gennemførelse af landskabsomdannel-
sen, efterhånden som grusgravene afvik¬
les. I/S Hedeland har en bestyrelse på 15
medlemmer samt en observatør fra Ho¬
vedstadsrådet. Det løbende arbejde vare¬
tages af en 6-mands teknikergruppe og et
sekretariat.

Økonomi
Til udførelse af opgaverne indtil 1992,
regionplanens tidshorisont, er der afsat
46 mio kr. i prisniveau 1977, heraf 13 mio
kr. gennem Hovedstadsrådet til arealer¬
hvervelser.

Omregnet til 1986-niveau betyder dette
en gennemsnitlig m2-pris på 8.50 kr. incl.
arealerhvervelse og regulering. Kultive¬
ring, såning og plantning indgår i prisen
med ca. 3 kr/m2. Hovedparten af arbejdet
udføres som beskæftigelsesprojekter med
langtidsledige dels under de kommunale
parkafdelinger dels under Hedeselskabet
og med de projekterende landskabsarki¬
tekter som tilsynsførende.

Strukturplanen
Efter en indbudt konkurrence lod I/S
Hedelands bestyrelse udarbejde en struk-
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3. Konflikten mellem grusgrave og landbrug.
4. Luftfoto af Hedeland 1985.
5. Strukturplanens zoner.
6. Overjord.
7. Strukturplanen 1979 sammentegnet.

■ 3. The conflict between gravel excavation and
agriculture.
4. Air photograph of Hedeland, 1985.
5. The zones of the structure plan.
6. Soil.
7. The structure plan, 1979, collaborated
drawing.
Fotos: Jørgen Vesterholt.
Lodfotos: Scanfoto.
Kortmateriale gengivet med
Geodætisk Instituts tilladelse A 463186. ©

SIGNATURER

skovzone

slette

primære veje

sekundære veje

planlagte veje

tr! hovedstier

■— veteranbane

° p-pladser

s store bakker.

■ søer

m gravhøje Hm
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8. Luftfoto Vindinge Syd 1979.
9. Modelfoto Vindinge Syd.
10. Strukturplanen etape 1990. En hovedsti-
zone etableres.
11. Plan af udførte projekter i Vindinge Syd.
12. Luftfoto 1982 - arboretet t.v., pometet t.h.
■ 8. Air Photo Vindinge South 1979.
9. Model photo Vindinge South.
10. The structure plan phase 1990. A main path
zone is established.
11. Plan ofexecutedprojects in Vindinge South.
12. Air photo, 1982 - arboretum on the left,
pometum on the right.

turplan for områdets fremtidige land¬
skab. Denne strukturplan blev til i et
samarbejde med landskabsarkitekterne
Edith & Ole Nørgård og Jørgen Vester-
holt. Planen, som omfatter redegørelser
og etapebeskrivelser, har til formål at
fastlægge de landskabselementer, som
skal være grundlag for planlægningen og
udformningen af Hedeland i hele udvik¬
lingsperioden, der vil strække sig et par
årtier ind i næste århundrede.

I strukturplanen disponeres ca. 1000 ha
til skove og lunde, medens ca. 500 ha
friholdes som sletter og bakkelandskab.
Søer og vådområder beskyttes, hvor de
opstår ved gravning under det sekundære
grundvandsspejl.

Ifølge strukturplanen inddeles Hede¬
land i zoner til regulering af brugsintensi¬
teten. En ydre skovzone skal indramme
de indre landskabsrum og give plads for
de mere intensive aktiviteter, klubhuse
m.v., som skal være let tilgængelige fra de
omgivende byer hele året. De indre zoner
skal bevares for mere stilfærdige udfol¬
delser, medens den sydlige zone nær Ros¬
kilde Lufthavn disponeres for støjende
anlæg (som køretekniske anlæg og mo-
torcrossbaner). Disse arealer skærmes
imod nord af 20-25 m høje losseplads-
bjerge.
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Langs den planlagte Hedelandsvej
plantes skov, dels for at afskærme vejen,
dels for at opdele zonerne i opfattelige
rumstørrelser. Der udføres golfbane og
ridebaner, men det er et helt grundlæg¬
gende træk i strukturplanen, at de særlige
klubarealer ikke må afskære almenheden
fra færden gennem Hedeland. Området
udlægges for langt hovedpartens vedkom¬
mende til åbent landskab tilgængeligt for
alle, kun i begrænset udstrækning til
egentlige klubber, og da udlejet på
åremål.

En del forskningsinteresser af lokal og
generel betydning knytter sig til et så stort
og sammensat område som Hedeland.
Der anvises i strukturplanens zone 4 area¬
ler til en række pilotprojekter af interesse
for efterbehandling og tilplantning af rå¬
stofgrave.

Udover at fastlægge fremtidige areal¬
anvendelser og lokalisering af aktiviteter
har strukturplanen som sin vigtigste opga¬
ve at tilvejebringe en ny landskabelig
helhed efter bortgravningen af det gamle
kulturlandskab. Markskel og bevoksnin¬
ger udslettes, medens veje og bebyggelse
i vidt omfang bevares, på godt og ondt.

Ud af de mange spredte graveområder
med et utal af retninger og terrænformer
skal der skabes en ny landskabelig orden.
På længere sigt vil Hedeland således
fremstå som en krum lavslette mellem
krumme skovbryn, et spiralmotiv der som
en panorering eller et stort solur bringer
tid og rum ind i en fælles helhed. Slettens
flade accentueres af søer og bakkeknu-
der. Fra de omgivende veje er der udsigt
over landskabet, medens dette som dal¬
rum og enklaver slutter sig om brugerne
som en egenartet verden. Komplementæ¬
re modaliteter. Et hovedtema med et
væld af variationer.

Projekter og udførelse
På basis af strukturplanen er der siden
1980 blevet udført et stort antal projekter
til delområder, og tilplantning har fundet
sted siden 1981.

Projekternes indhold afhænger af de
forskellige gravemetoder. I den østlige
del af Hedeland udlægges overjorden en¬
ten jævnt på den flade grønsandshorisont,
eller den samles i ét stort bakkeparti
omgivet af lavslette og sø. Her har Edith
& Ole Nørgårds tegnestue udformet pro¬
jektmaterialet, så grusgraventreprenø¬
rerne kan udføre reguleringen som direk¬
te fortsættelse af udgravningen. Herved
opnås en økonomisk hensigtsmæssig ef¬
terbehandling, idet ledig maskinkapacitet
udnyttes, og gravemandskabet motiveres
for et godt resultat. Det er denne frem-
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gangsmåde, der er tilsigtet i den nye
råstoflov..

I området mellem Hedehusene og Reer¬
slev er der etableret ridebane, spejder¬
areal og kolonihaver (som del af zone 1),
en høj skibakke og en golfbane er udført,
og en veteranbane er under anlæg. Edith
Nørgård vil kunne beskrive dette
nærmere.

I Vindingeområdet er afgravningen ba¬
seret på wire-maskiner, og overjorden
oplægges i parallelle bunker, med et
umiddelbart monotont billede. Her beror
variationen på ejendomsskels og trans¬
portbånds beliggenhed.

Syd for Vindinge er hele det store
område udgravet før råstoflovens ikraft¬
træden. Ingen retablering til landbrug var
foretaget, så I/S Hedeland påtog sig ved
overtagelsen forpligtelserne til regule¬
ring. Denne har derfor kun kunnet gen¬
nemføres i entrepriseform med større ud¬
gifter til følge. For at reducere den beko¬
stelige jordflytning og udnytte de givne
jordformer er terrænet her selvsagt kupe¬
ret og opdelt i mange dalrum.

I det følgende gennemgås en række for¬
skellige projekter i området mellem Vin¬
dinge, Tjæreby og Tune. (Se planen ill.
6.)

174

Grusgravarboretet
Tanken om en prøveplantning af forskel¬
lige træer og buske blev allerede forelagt i
idéskitsen, og projektet var det første,
der blev realiseret.

Formålet med arboretet er at afprøve
hårdførheden og egnetheden af forskelli¬
ge skovtræer og buske under Hedelands
særlige jordbundsforhold og lokalklima.

Den efterladte overjord er bundmoræ¬
neler med ca. 15% ler og 15% silt, resten
sand i forskellige fraktioner. Reaktions¬
tallet er gennemgående over 8, og der er
meget frit kalk i jorden. Den naturlige
porestruktur er ødelagt, jorden er tæt og
yderst vandfølsom, og den tørrer op til en
hård skorpe.

Et delvis planeret areal på 7 ha blev
valgt til arboret og et mere kuperet på 5
ha til pomet. Her ville vi oprindelig have
afprøvet alle vilde kerne- og stenfrugter
ud fra en formodning om, at de ville have
gode pioneregenskaber og iøvrigt kunne
afgive lidt vildtfoder. Ved statskonsulent
Eyvind Thorsens mellemkomst blev dette
dog ændret til forædlede frugtsorter, og
professor Jørgen Vittrup stillede ialt 567
frugttræer fordelt på 53 sorter til rådighed
fra forsøgsstationen i Aarslev. De blev
plantet i 1982 og klarer sig godt, uden dog
endnu at have båret frugt.

15
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13. Plan af arboretet med registrerede udfalds-
procenter 1986.-
14., 15.+16. Arboretet 1986..
17. Pometet 1986.

■ 13. Plan of arboretum with registered failure
rate, 1986.
14., 15. + 16. Arboretum, 1986.
17. Pometum, 1986.

Arboretet er opdelt i felter å 20 x 20 m,
hvori der er plantet en ammebestand af
rødel og en blivende bestand af stilkeg.
Herudover er der i de regulære felter
plantet 28 forskellige træarter og proveni¬
enser, medens der i de uregelmæssige
felter på skrænterne er plantet ialt 27
forskellige busktyper og mindre træarter.

Der skal ikke foretages rensning i arbo¬
retet, og forsøg med gødskning og dækaf¬
grøder sker kun i 8 felter.

Tilplantningen blev udført ved Roskil¬
de Kommunes parkafdeling i 1981-82.
Sidenhen har vi hvert år registreret plant¬
ningernes tilstand og de klimatiske
forhold.

De første år var udfaldet ubetydeligt,
2-3%, hvilket vidner om upåklageligt
plantearbejde og en uventet vandkapaci¬
tet i jorden, trods sommertørke. Efter de
to sidste frostvintre er udfaldet steget til
de værdier, som er vist på registrerings-
kortet ill. 13.

Hvad der kan bekymre, er de ringe til¬
vækster og de mange tilbagefrysninger.

De magre næringsforhold har en del af
skylden. Kvælstof findes ikke i jorden, og
de øvrige næringsstoffer er kun lidet til¬
gængelige på grund af den høje pH.

1 de gødskede felter spores endnu ingen
bedring. De to seneste år har vi foretaget

bladanalyser, og næringsværdierne er
gennemgående for små. Kun el og robi¬
nie, som er kvælstoffikserende, har nor¬
male nitrattal.

Der er dog grund til optimisme. Bund¬
vegetationen, både den vilde og dækaf¬
grøderne, ser ud til at tilføre jorden porø¬
sitet og biotisk stof. Allerede i 1985 fandt
vi regnorme i halvdelen af jordprøverne.
Ammetræerne er fra 2 til 3 m høje, læ- og
frostskærmen begynder at virke, og løv¬
faldet går ind i omsætningen. Egentlige
resultater er det for tidligt at uddrage.
Men dog kan det siges, at robinier har
nået højder over 2 m, trods mange tilba¬
gefrysninger. Blandt de øvrige klarer
elm, tyrkisk hassel, røn, dansk vintereg,
Pyrus og næsten alle tjørnearter sig rela¬
tivt godt. Stilkegene, som afprøves i 5
provenienser, har ikke indfriet forvent¬
ningerne endnu, tilvæksten er minimal og
frostskaderne store.

Dækafgrøder af kællingetand, humle¬
sneglebælg og kløver ser ud til at have
positiv indflydelse på jordens tilstand,
medens lucerne er for aggressiv over for
træerne.

Herredsfogedengen
Et tidligt pilotprojekt bestod i at regulere
en forladt grusgrav, hvor herredsfogeden
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i Tune tidligere havde sin jord. Den nord¬
sydgående hovedsti gennem Hedeland
skulle løbe herigennem, så det ansås for
uforsvarligt at lade folk færdes på kanten
af afgrunde ned mod dybe søer, uanset
hvor flot og barsk klinterne ellers kunne
forekomme. Jordskred på stejle skrænter
tager hver vinter vegetationen med sig, og
mudderlaviner indtræffer på grund af le¬
rets høje vandindhold.

For økonomiens og sikkerhedens skyld
lod vi beregne den kritiske kurve for en
bakkes sidelinie. Den er 1:2 i toppen og
svajer konkavt til ca. 1:5 ved foden, lidt
afhængigt af højden. Ikke så mærkeligt,

■■■■■■■■
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design with nature, eller geoteknik, som
også er en slags natur. Søerne har fået
Alphand'ske former, ikke så meget på
grund af bindinger til ham som til de givne
udgravninger og økonomien.

Lossepladsbjerge
KARA, det fælleskommunale renova¬
tionsselskab i Roskilde Amt, har store
lossepladser mellem Tune Qg Vindinge.
Det blev en opgave at forme disse enorme
bakker med et indhold på mange millio¬
ner m3, så det indgår i det fremtidige
landskab. Gamle, tømte grusgrave forsy¬
nes med membran og ledningssystemer i

21
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18. +20. Herredsfogedengen 1986.
19.+21. Herredsfogedengen 1980.
22. KARA's bakker, arbejdsmodel.
23. KARA's bakker, kurveplan.
24. Afdækket losseplads, på toppen er gaspro¬
jektet igang.
25. Sønderdalen.
■ 18. + 20. Herredsfogedengen, 1986.
19. +21. Herredsfogedengen, 1980.
22. KARA's hills, working model
23. KARA's hills, contour plan.
24. Re-opened rubbish dump, the gas project in
process on the top.
25. Sønderdalen.

bunden, og pladserne fyldes op til 20 m
over terræn og afdækkes med ler. For at
undgå erosion igennem afdækningen run¬
des kanterne, og toppene udføres konka¬
ve, dels for at samle vand til forrådnel¬
sesprocessen, dels for at få kontrolleret
afløb gennem stenrender. Ramper og
render er udformet, så alt overfladevand
føres til en kontrolleret sø. Ejendoms-
skel, veje og højspændingsledninger har
bestemt grundformen, og højderne be¬
grænses af indflyvningsplanet til Roskilde
lufthavn. En stor losseplads er for nylig ble¬
vet afdækket og er nu under udnyttelse til
gasproduktion, hovedsagelig metan. In¬
vesteringen incl. gasledning til Hedehuse¬
ne er 19 mio. kr., og den årlige produk¬
tion vil med de nuværende energipriser
beløbe sig til godt og vel halvdelen heraf,
ialfald i 20 år, hvorefter gasproduktionen
langsomt vil aftage. Et ganske rentabelt
genbrugsprojekt.

Motorbaner

Hovedstadsrådet ønskede en motorbane
placeret i Hedeland, hvor den kunne ligge
i lufthavnens støjinfluensområde.

Lokalt ønskede man ikke så støjende
indretninger, så banen anlagdes og bru¬
ges idag som Køreteknisk Institut under

23

Roskilde amtskommune. Ved siden af er

netop åbnet en motorcrossbane og en
minicrossbane for Hedelands Motorklub.

Det ses, at mange aktiviteter, som man
ikke ville placere i andre landskaber, er
godt igang i Hedeland. De intensive og
kluborienterede anlæg dominerer indtil
nu, medens de ekstensive områder er

undervejs. Strukturplanens målsætning
om det store, almenttilgængelige fritids¬
område indfris ad åre.

Det er en oplevelse at se med hvilken
ildhu og åbenhed, brugerne tager land¬
skabet til sig og værdsætter de nyskabte
muligheder. Det har hidtil været lidt svært
at værne det fremtidige landskab imod alt
for mange tekniske anlæg, knallertbaner
m.m. Den almindelige mening har vel
været, at et grusgravområde er en slags
landskabeligt affald, som kan bruges til
diverse uhåndterlige funktioner. Man
kan jo ikke frede en grusgrav på grundlag
af kvaliteter, som den først får om 25 år
eller mere. Men man kan gennem fremsy¬
nede politiske initiativer fulgt op af plan¬
lægning kanalisere udviklingen henimod
et værdifuldt fremtidigt landskab, som
det er undervejs i Hedeland.

Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt maa og mdl.

177
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1. Tårnet, hvor Vita Sackville-West havde sit
arbejdsrum på 1. etage ogfra hvis tag man har et
glimrende overblik over Sissinghurst's forskel¬
lige haverum.
2. Plan.
■ 1. The tower where Vita Sackville-West had
her studio on the first floor and where one has
an excellent view of the different garden rooms,
from the roof.
2. Plan

Den paradisiske ruin
Af Steen Estvad Petersen

En have afspejler altid sin ejers sindelag.
Det er netop det, der gør havekunsten så
oplevelsesrig. Jo mere »sind« - desto
større oplevelse. Og ofte forekommer det
mig, at oplevelsen af en have, og dermed
ejerens sindelag, står i omvendt forhold
til dens størrelse. I de »store« haver for¬
trænges ejerens personlighed til fordel for
en overordnet plan og pleje. I de »små«
haver derimod kan ejerens temperament
aflæses i hver en krog. Også når han eller
hun ikke har noget! Og det er netop det,
der gør havebesøg så spændende. Det er
lige så meget psykologi i en have-ekskur¬
sion, som der er oplevelser af dyrknings-
og anlægsmæssig art.
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3. Udsigtfra Tårnet mod syd over rosenhave og
Rondel, hvis skarpt skårne, cirkelrunde hæk¬
rum kontrasterer den overdådige beplantning.
The Lime Walk danner grænse mellem have og
det omgivende landskab.

■ 3. Viewfrom the tower towards the south over
the rose garden and rondel, which with its clear
cut, circular hedges contrasts with the luxurious
planting. The Lime Walk marks the border
between garden and the surrounding landscape.

Finn Lillethorup Hansen, Charlotte Skibsted,
Ida Varming.

Af Englands utallige haver afspejler
især én dette forhold. Det er Sissinghurst i
Kent. Skabt af ejerparret Vita Sackville-
West og Harold Nicholson i årene fra
1930 til 1968. Samtidig er tilblivelsen af
haven på Sissinghurst utrolig veldoku¬
menteret, dels fordi ejerparret begge var
forfattere, dels fordi den ene af deres to
sønner, forfatteren Nigel Nicholson, i sin
bog: »Portræt af et Ægteskab« har be¬
skrevet forældrenes excentriske liv, hvis
kraftfelt var Sissinghurst i 32 år.

Vita Sackville-West voksede op på et af
Englands største privatbesiddelser, slot¬
tet Knole sydøst for London, der siden
1601 har tihørt Sackville-familien. Harold
Nicholson var af mere borgerlig her¬
komst, og gjorde tjeneste i diplomatiet -
men begge tilhørte de det aristokratiske
jet-set vi bl.a. har stiftet bekendtskab

med i TV-serierne »Brideshead« og »Up¬
stairs and Down-stairs«. Sammen eller
hver for sig var de ombrust af skandaler
med berømte elskere og elskerinder -

men de havde indgået en dybfølt ven¬
skabspagt, der trods langvarige brud altid
endte i forening. Ikke mindst efter købet
af Sissinghurst i 1930, hvor de lige til Vitas
død i 1962 levede i en isolation, der stod i
skærende kontrast til de hektiske ung¬
domsår.

De overtog Sissinghurst som en ruin.
Oprindelig havde det været en middelal¬
derlig herregård omgivet af grave på fire
sider. Men af de oprindelige og meget
omfattende bygninger eksisterer i dag
kun rester fra Tudortiden og den Elisa¬
bethanske periode. Stedet havde huset
franske krigsfanger i midten af det 18.
århundrede, havde fungeret "som fattig¬

gård i det 19. århundrede og var slet og ret
et uregelmæssigt staldkompleks, da Vita
fandt det. Der var ingen vand eller elek¬
tricitet, slet ingen have, vinduer mangle¬
de i flere af bygningerne, og overalt stod
der gamle rustne landbrugsmaskiner.

Men trods advarsler fra venner flyttede
familien alligevel ind og begyndte 'det
kæmpearbejde, der resulterede i, at Sis¬
singhurst i dag er kendt langt ud over
Englands grænser. Selve haven er kun på
3 tdr. land omgivet af 150 tdr. småbakket
landbrugsjord. Bygningerne ligger spredt
inden for havens grænser og består af en
lang ladebygning, et 4 etager højt tårn og
2 små huse. Hele »ruinen« kostede kun
15.000 pund - men da både Vita og
Harold levede af deres forfatterskab, var
der efter købet intet tilbage til at gøre
stedet beboeligt. De måtte pukle om da-
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4. Et billede, der viser Sissinghurst's gennemgå¬
ende tema med de regulære rammer af taks eller
buksbom med et væld af blomster, der breder
sig til alle sider.
5. The White Garden set fra Tårnet. The Recto¬
ry, hvor familien havde spisestue og køkken ses
til venstre, mens havens tværakse i klippet taks
ses til højre.
6., 7. +8. The White Garden er bygget op over
et kors, i hvis skæringspunkt en spinkel treillage
bærer en overdådighed afhvide roser. Ellers er

farveholdningen grå-hvid med skiftende kulmi-
nationstidspunkter.

■ 4. A picture which illustrates the overall the¬
me at Sissinghurst with its regular framework of
yew or box with an abundance offlowers, which
spread all over the structure.
5. The White Garden seen from the tower. The
rectory where the family had their dining room
and kitchen can be seen on the left and the cross-
axis in clipped yew on the right.
6, 7. + 8. The White Garden is built up around
a cross where the central point is a delicate
treilage, bearing an abundance of white roses.
The colour theme is otherwise grey-white with
differing times of flowering.

5
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11. For endeti af The Yew Walk står en prydvase
og danner et smuktpoint de vue, - men forinden
kan man dreje til venstre ind i The White Gar¬
den eller til højre ud i frugthaven.

■ 11. A vase stands at the end of The Yew Walk
andforms an attractive point de vue -but before
this one can turn to the left into The White
Garden or to the right into the fruit garden.

9. Harold Nicholson plantede regulære, små
buksbomhække i The White Garden, mens Vita
Sackville-West fyldte rummene med forskellige
vækster, som brød regulariteten.
■ 9. Harold Nicholson planted uniform, small
box hedges in the white garden whilst Vita Sack¬
ville-Westfilled the rooms with different vegeta¬
tion which broke the regularity.

10. Detalje fra haven, som illustrererprincippet
om den forventning og overraskelse, der var
skabernes intention.

■ 10. Details from the garden which illustrate
the principles of expectation and surprise,
which were the designer's intention.

10

gen og i weekends, mens de skrev om
aftenen og om natten.

I den ene ende af laden indrettedes et

30 meter langt bibliotek og møbelmagasin
- i dag et af Sissinghursts mest charmeren¬
de rum. Spisning foregik i »The Rectory«
- det nordligste af de to huse - og soveaf-
deling med Harolds arbejdsværelse ind¬
rettedes i »The south cottage«. Vita hav¬
de fra start insisteret på, at »tårnet« med
hendes arbejdsværelse på 1. sal var hen¬
des domæne - en helligdom, som de
øvrige familie-medlemmer kun besøgte
2-3 gange i de næste 32 år, og som i dag
står fuldstændig som på hendes tid. Det
var her Nigel fandt hendes omfangsrige
korrespondance og de dagbøger, der dan¬
nede udgangspunkt for bogen »Portræt af
et Ægteskab«, som udkom efter hendes
død.

Lidt efter lidt blev Sissinghurst gjort
beboeligt. Kloak blev indlagt, derefter
elektricitet og vand.
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Harold tegnede haven, Vita plantede
den til. Deres vidtforskellige tempera¬
menter gik op i en højere enhed - uden at
de nogensinde skændtes om deres indivi¬
duelle visioner. Han var utrolig selskabe¬
lig, hun en enspændernatur. Han foretrak
lige, regulære linier og former - den per¬
fekte cirkel eller halvcirkel - hun det

irregulære, det vildtvoksende og tilfæl¬
dige.

Hans overordnede haveplan var bygget
op over en række aflukkede rum, som
blev skabt dels med mure, dels med hæk¬
ke og træer. På den måde opstod der 10
separate haverum af vidt forskellige ka¬
rakter, men som regel forbundet med
huller i mure og hække og med udsigt til
en statue, en prydvase eller til det omgi¬
vende landskab.

Hans intention var at skabe en kombi¬
nation af forventning og overraskelse, en
»endeløs række af fortroligheder« som
han selv kaldte det.

12. The Lime Walk, Harold Nicholsons »egen«
have, som han aldrig følte, at han blev færdig
med. Toskanske lerpotter står langs siderne, og
mellem dem og de klippede linde fyldte han
hvert forår bedene med forårsblomster. »Første
akt, første scenebillede« af Sissinghurst's års-
cyklus, som han kaldte det.

Når Harold f.eks. i krydderihaven
skabte en plan af regulære taks-afgrænse¬
de bede forbundet med lige linier, nød
Vita at plante et væld af planter i alle
mulige højder, som bredte sig ud over
Harolds klippede hække. Og i »Den Hvi¬
de Have« - et af Sissinghursts mest elske¬
de haverum - lod Vita blomsterne helt

tage overmagten - men alligevel planlagt
sådan, at de hvide og grå nuancer gennem
hele sommeren nåede forskellige stadier
af kulmination. Da én bestemt rosensort

med årene fik overtaget i den ellers minu¬
tiøst planlagte rosenhave, lod Vita den
brede sig til alle sider, fordi den måtte
have de samme rettigheder som menne¬
sker til at udfolde sig på andres bekost¬
ning, hvis dens viljekraft var så stor. På
samme måde tillod hun de vilde blomster
at invadere haven.

Selv om haven på Sissinghurst er byg¬
get op af en tilsyneladende uendelig ræk¬
ke af rum, som ved første gennemgang

■ 12. The Lime Walk, Harold Nicholson's
'own' garden, which he never felt that he had
completed. Tuscan clay pots stand along the
sides. Between them and the clipped lime, he
filled the beds with Springflowers. 'Thefirst act,
first scene' of the annual cycle at Sissinghurst, as
he called it.

kan forvirre, så opdager man fra to steder
dens egentlige idé. Det ene punkt befin¬
der sig et uangivet sted på græsplænen
foran tårnet. Herfra har man en akse
tværs gennem rummene fra en statue i
den ene ende til »The Lime Walk« i den
anden ende, og fra tårnets porthul til en
fjern statue af Dionysos i tværaksen. Det
andet punkt er fra toppen af tårnet, hvor¬
fra man let kan overse hele haven, og
hvor dens hovedidé og begrænsede ud¬
strækning går op for én. Det er et fortryl¬
lende, paradisisk sted, som helt afspejler
dets skabere. Og trods horder af turister
er det lykkedes The National Trust, der
overtog Sissinghurst i 1967, at bevare den
eksklusivitet og det vidnesbyrd om et
samliv, der er stedets virkelige ånd.

Steen Estvad Petersen, arkitekt m.a.a.
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Hage pa Fornebu, ca. 1930. ■ Garden at Fornebu, ca. 1930.

Karen Reistad- grand old lady
i norsk landskapsarkitektur
Af Karsten Jørgensen

Karen Reistad ble født i år 1900 og var
ferdig utdannet landskapsarkitekt i 1925.
Hun har gjennom sin praksis og sitt fag¬
politiske arbeid framstått som en av de
mest markante personer i fagets historie i
Norge.

Hennes rolle her i landet kan sammen¬

lignes med C. Th. Sørensen i Danmark og
Sven Hermelin i Sverige som pionerer i en
faglig grotid og nyskapere i en brytnings-
tid for bygge- og hagekunsten.

Med billedkunsten som ballast
Karen Reistads store lidenskap som barn
var tegning, og hennes mål å bli hagearki¬

tekt, på tross av at dette var et nærmest
ukjent begrep på den tiden.

I 1917-21 gikk hun på »Tegneskolen«
(Statens Håndverks- og Kunstindustri-
skole) med August Eiebakke, Eivind
Nielsen og Wilhelm Peters som lærere i
tegning og maling, og Carl Bilgrei i me-
tallsløyd. Kontakten med Bilgrei fortsat¬
te, og de har senere samarbeidet om en
rekke prosjekter, blant annet Det Konge¬
lige Gravsted på Akershus og Krigskirke¬
gården på Tjøtta i Nordland.

I sommersesongen 1919 gikk Karen
Reistad på Berby hagebruksskole og i
1923 på Statens Gartnerskole i Oslo. Sin

Fotos: Finn Lillethorup Hansen, Charlotte
Skibsted, Ida Varming.
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1. Hagepå Lodvika gård, Helgøya 1943.
■ Garden at Lodvika Farm, Helgøya, 1943.

2.+3. Kulierud gård (1972-79) (foto 1985).
Dette prosjektet er en god illustrasjon av begre-
pet »den poetiske funksjonalismen«. Her er
ikke brukt andre elementer enn gressplen og
rom formet gjennom en behersket bruk av
vegetasjon. Sammenligning med Lodvika gård
fra 1943 viser at det har foregått en rendyrking
av denne stilen.

m Kulierud Farm (1972-79, foto 1985). This
project is a good example of the notion ofpoetic
functionalism. Here elements are limited to
grass and space joined by a controlled use of
vegetation. A comparison with Lodvika Farm
from 1943 shows that a clarification of this style
has taken place.

utdannelse i hagekunst/landskapsarkitek-
tur fikk hun ved Hohere Gartenlehran-
stalt i Dahlem, Berlin. Valget fait på dette
utdanningsstedet framfor det nyopprette-
de instituttet på Ås fordi utdannelsen i
Tyskland i langt større grad enn her hjem¬
me la vekt på de kunstneriske sider ved
faget. »Sant å si var jeg aldri inne på
tanken om å bli landbrukskandidat,« sier
hun, og setter fingeren på evig diskusjon-
stema blant norske landskapsarkitekter.
Helt siden professor Olav Moen ble tilsatt
i 1921, har det stått strid om faget og
utdannelsen skal ha hovedtilknytning til
landbruksfag eller arkitektur.

Utdannelsen i Berlin bestod for det
meste av prosjekteringsøvelser og stu¬
diereiser til kjente park- og hageanlegg.
Tegninger og akvareller fra studietiden
henger nå side om side med senere arbei-
der på veggene i Karen Reistads hjem, og
vitner om at interessen for å tegne og
male er holdt ved like, blant annet gjen¬
nom videre utdannelse hos Erling Damm,
Carl von Hanno, C. A. Svarstad og Er-
lend Grøstad.

Hennes største forbilde og inspira-
sjonsilde blant norske malere er Kåre
Tveter, og yndlingsmotivet er landskap.
Selv om hun fremdeles har enkelte op-
pdrag som landskapsarkitekt, er det in¬
gen tvil om at det i dag er malerkunsten
som står hennes hjerte nærmest. Hun har
deltatt i flere kollektivutstillinger, og had-
de i 1981 separatutstilling på Løten.

Praktiserende landskapsarkitekt
Den skapende, kunstneriske holdning
har preget alt Karen Reistad har gjort
som landskapsarkitekt. Både i arbeids- og
foreningsliv har hun vært med på å arbei-
de fram landskapsarkitektur til et fag med
respektert status.

Fra 1925 til 1942 var hun hagearkitekt i
Aker Parkvesen. Ved siden av å bygge
opp kontoret hadde hun blant annet an¬
svaret for planleggingen av Høybråten
kirkegård og for flere omlegginger og
utvidelser av kirkegårder, blant annet
Nordstrand, Bekkelaget, Grorud og Ul-
lern. Hun tegner også privathager, særlig
i forbindelse med de nye tomtene som
Sproveiene la ut langs Akersbanene. I
1927 tegnet hun blant annet hageplan for
hr. Gjestvang på Bygdøy, som var norsk
importør av Ford. Som honorar fikk hun
- en Ford! Noe som selvfølgelig gjorde
det mulig å utvide virksomheten.

Etter at hun sluttet i Aker kommune,
startet hun eget kontor. På denne tiden
fantes ikke mer enn 3-4 andre private
landskapsarkitektkontorer i Østlandsom-
rådet. Oppdragene var i begynnelsen for

en stor del privathager, men etterhvert
også uteanlegg ved industri og institusjo-
ner i Oslo-området.

Karakteristisk for prosjektene er utnyt-
telsen av de naturgitte muligheter, og
konsekvent gjennomføring av en over¬
ordnet idé.

Hun laget også en rekke kirkegårdsan-
legg i denne tiden, og fikk 1954 den
nyopprettede stillingen som Statens kir-
kegårdskonsulent, en stilling hun beholdt
til hun gikk av med pgnsjon i 1970. I
samme periode hadde hun også ansvaret
for undervisningen i planlegging av kirke¬
gårder ved Institutt for landskapsarkitek¬
tur på Norges landbrukshøgskole.

• I begynnelsen af 1950-åra ble det satt
igang et omfattende arbeid i Norge for
samling av blant annet sovjetiske, polske
og tyske kirgsgraver til egne sentrale
gravplasser eller deler av større kirkegår¬
der. Dette ble en av de store oppgaver
Karen Reistad tok fatt på som kirkegårds-
konsulent, og i løpet av få år prosjekterte
hun en stor del av alle de krigskirkegårder
vi har. Kirkegårdskonsulenten stod også
overfor den utfordring å heve den norske
kirkegårdskultur. Mange kirkegårder var
i fullstendig forfall på grunn av manglen¬
de evne og interesse for vedlikehold og
oppfølging. Karen Reistad reiste Norge
rundt og møtte menighetsråd og andre
fora med en myndighet og en faglig tyng¬
de som ga grunnlag for en ny holdning til
og forståelse for kirkegården som kultur¬
bærer. Som en naturlig fortsettelse av
dette arbeidet tok hun initiativ til at lands¬

laget for kirkegårdskultur ble stiftet i
1966.

1 1967 ga hun ut kompendiet Om kirke¬
gårder og gravplasser (revidert utgave
1977: Planlegging av gravplasser - Histo¬
risk oversikt).

Oppdragene fortsatte imidlertid å
komme inn til Karen Reistads kontor
etter at hun ble ansatt i Kirke- og under-
visningsdepartementet, og hun måtte an-
sette folk for å møte etterspørselen. Blant
medarbeiderne ved hennes kontor finnes
blant annet Bjørg Alstad, Kari Hill, Leila
Reinola, Sveinung Skjold, Kaarina Aas
og Hanni Heyerdahl.

Både i Aker Parkvesen, i Kirke- og
undervisningsdepartementet, ved Insti¬
tutt for landskapsarkitektur og i hennes
egen praksis har Keren Reistad viet plan¬
legging av kirkegårder og gravplasser en
stor del av sin oppmerksomhet. Hun ser
på dette som en av de største utfordringer
en landskapsarkitekt kan få: gravritualet
er blant våre aller eldste tradisjoner, det
stilles store tekniske og funksjonelle krav
til løsningen, og resultatet engasjerer det
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1. Askim folkepark (1954)
Parken er en meget godt eksempel på Karen
Reistads nennsomme innpassing av kulturele¬
menter i et vakkert naturområde. Uttrykket
»folkepark« er treffende: Det foregår en meget
aktiv bruk av parken til messearrangementer,
Askimdagene, 17. mai etc. i tillegg til den
daglige bruk som sentrumspark og nabolags¬
park.
Planen i målestokk 1:2500.
2. Askim folkepark. Hovedinngang med ny-
klassisistiske portstolper som også kan fungere
som billettkiosker.
De myke overganger mellom natur- og kultur-
pregede arealer som kjennetegner Karen Rei¬
stads stil, møler en straks innenfor porten.
3. Askim folkepark. Ved »Serveringen«.
Selv om store deler av den opprinnelige park
idag er nedbygget eller forfait, finnes stadig
idylliske små glimt, som her hvor Hanna Jen¬
sens fløytespiller lar sine tause toner klinge ut
over vannet.

■ 1. Askim Peoples' Park (1954)
The park is a very good example of Karen
Reistad's carefull integration of cultural ele¬
ments into a beautifull nature area. The name
'Peoples Park' is appropriate: It is often used
for fairs, the Askim days, the 17th of May, etc.
as well as being a center and neighbourhood
park.
Plan and detail plan,on the left at scale 1:2500.
2. Askim People's Park. The main entrance
with new classic gate columns which also serve
as ticket offices.
The many transitions from nature to man-made
areas, which are characteristic for Karen Rei¬
stad's style, are quickly discovered within the
gates.
3. Askim People's Park. The 'The Refreshment
Area'. Despite the fact that a large part of the
originalpark is demolished or dilapidated, idyl¬
lic views can still be found such as here where
Hanna Jensen's flute player lets her silent tones
ring out over the water.
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enkelte menneske følelsesmessig på en
helt annen måte enn andre parkanlegg.
Dette gjelder særlig sterkt krigskirkegår¬
dene.

Karen Reistads produksjon omfatter
også mange andre typer anlegg, både
hager, boligområder og institusjoner som
sykehus, skoler og barnehager, byparker
og plasser, f.eks. Sentralsykehuset i
Akershus, 1. byggetrinn med boligområ¬
der, park, barnehage osv., park ved Eids-
voldsbygningen, Askim folkepark, Lille
strøm torg, Modum Bads Nervesanatori¬
um, Fjordtun skole og internat. Karen
Reistad har også en betydelig skribent-
virksomhet bak seg. Hun hadde fast spal¬
te i bladet Vi selv og våre hjem, og i tillegg
har hun levert bidrag til Byggekunst,
Landskab, (tidligere Havekunst) og
Norsk Hagetidend gjennom en årrekke.

Den poetiske funksjonalismen
Landskapsarkitekter lar seg ikke så lett
sette i bås stilmessig. Vi bygger stort sett
våre anlegg på samme måte som egypter¬
ne for flere tusen år siden; den tekniske
revolusjonen som har preget byggekun-
sten fra dette århundre, er uteblitt innen
landskapskunsten. Det har aldri skjedd
noe markert brudd med de klassiske form¬

elementene, slik som i bygningsarkitek¬
turen. Karen Reistad arbeidet i et miljø
og i en tid hvor funksjonalismen vokste
fram. I hennes anlegg finnes også et for¬
msvar på denne stilen, først og fremst
gjennom en enkelhet i uttrykket. Hennes
villahager fra 30- og 40-årene var epoke-
gjørende i sin enkelhet. Men selv om flere
sider ved hennes arbeide er i funksjonalis-
mens ånd, er landskapsarkitektenes vik-
tigste byggemateriale, de levende vek-

ster, i grunnleggende konflikt med idealet
om rendyrking av funksjonen og det tek¬
niske uttrykket. Blomstene, buskene og
trærnes hovedhensikt er at de skal tale til

hjertet. Dette grunnleggende poetiske
formål har Karen Reistad overført til den

øvrige formgivning i sine anlegg, slik at de
i sin enkelhet gir rike opplevelser. Den
poetiske funksjonalismen preger de fleste
av hennes prosjekter. Som en reaksjon på
den formalistiske tilstivnede, vedlike-
holdskrevende og bruksfiendtlige hage
ble det skapt anlegg hvor den funksjonali-
stiske tanke er tydelig; de skulle brukes,
og de skulle være enkle å vedlikeholde.

Karen Reistad og enkelte andre som
hadde klassisismen som åndelig klang-
bunn både under oppvekst og utdannelse,
gikk lenger enn dette, som alene lett kan
bli nokså skjematisk og sjelløst, og skapte
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1.+2. Russisk krigsgravplass, Tjøtta (1954).
Her hviler ca. 8000 sovjetiske soldater som
mistet livet i Nord-Norge under krigen 1940-45.
Gravfeltene, med liggende minneplater, kan
skimtes på hver side av det graskledde midtparti
som fortsetter i en treløs akse mot skipsleden i
vest. Med den enkle utformningen i stedsegent
materiale er anlegget blitt en parafrase over det
nordnorske hagemark-landskap.

■ Russian Military Cemetery, Tjøtte (1954).
Here rest about 8000 Russian soldiers who lost
their lives in northern Norway during The Se¬
cond World War. Graves can just be seen on
both sides of the grass paved middle section,
which continues in a treeless axis towards the
sound to the west. With its simple design the lay¬
out has become a paraphrase of the northern
Norwegian landscape.

2

188

vakre hager og parker, med et stillferdig,
antydende formspråk, svært enkle i mate-
rialbruken, og med et ærbødig forhold til
naturen og vegetasjonen i omgivelsene.
Det skjer en utvikling i Karen Reistads
arbeider fra hennes hager i 30- og 40-
årene, som nok var enkle sammenlignet
med andre hager på den tiden, men som
alitid inneholdt en del murer, helleganger
og trapper, fram til hennes senere arbei¬
der, f.eks. Kullerudhagen, som nesten
bare er gress og busker, og Krigskirkegår¬
den på Tjøtta, hvor virkemidlene er den
torvdekte steinmuren, monumentet, ut-
sikten og de gamle bjørketrærne. Ren-
dyrkingen av de enkle elementene gjør et
meget sterkt inntrykk i Nordlandsland-
skapet.

Karen Reistad blev født 30 dager inn i
det 20. århundre. Et tilbakeblikk på hen¬
nes liv og daglige innsats billedliggjør den
moderne landskapsarkitekturens fram-
vekst i Norge. I en tid med stadig bråere
skiftninger i moteretninger innen kunst
og kultur gir det også et budskap som vil
bli stående etter neste århundreskifte:
styrken i samspillet mellom den rendyr¬
kede, poetiske enkelhet og det norske
landskapet.

Krigsgravplasser på Tjøtta i Norland
Russisk krigsgravplass
Under Den annen verdenskrig omkom
nærmere 8000 russere i Nord-Norge. De
ble gravlagt på forskjellige steder, ofte i
utmark. Ved krigens slutt ble det krevd
en samlet gravplass for disse. 8 dekar av

storgodset Tjøtta, som eies av staten ble
lagt ut til krigsgravplasser, og landskaps-
arkitekt Karen Reistad prosjekterte an¬
legget i 1951-53 med opparbeidelse umid¬
delbart etter.

En steinmur omgir anlegget på alle
kanter. I øst åpner muren seg i et 15 m
bred felt med smijernsgjerde med port.
Fra porten stiger terrenget jevnt opp mot
en stor bauta, utført av billedhuggeren
Gunnar Janson. På hver side av denne
aksen ligger gravene, ett felt for ukjente
og ett for kjente, med liggende minnepla¬
ter i stein. Mot skipsledsen i vest er det
hugget ut en treløs akse. Gravplassen er
enkel i oppbygning og utstyr, og krever
derfor enkelt vedlikehold. Grasgrodd,
med stedegne kronglete bjørker og lave
busker, preges den av skiftende årstider,
innordnet i Tjøttas storslagne natur. Den
gir en opplevelse av fred og harmoni som
sjelden møter den besøkende på en
gravplass.

Internasjonal krigsgravplass
I det småle sundet mellom Rosøya og
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3.+4. Tett inntil den russiske krigsgravplass,
men fredelig avsondret, ligger den internasjona-
le gravplass, hvor de omkomne etter senknin-
gen av fangetransporten Riegel i 1944 er grav-
lagt. Selve gravplassen for de omkomne, er
formet som en båt.
Fotos: Oddlaug Brunvoll.

■ 3. Close by, but peacefully isolated, lies The
International Cementery where the deceased
from the sinking of the prison ship Riegel are
burried. The burial area for the deceased form¬
ed as a boat.
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■ Stonewall with grass covered slopes on the
inner side.

Tørrstensmur med græsskledt skråning på inn-
siden.

Tjøtta ble verdens 3. største skipskata-
strofe utspilt i november 1944, da fange-
transportskipet »Riegel« på ferd sydover
ble senket av engelske krigsfly. 2-3000
fanger mistet livet, vesentlig russere, ju¬
goslaver og polakker, noen hundre tyske¬
re og 9 nordmenn, alle på vei til
konsentrasjonsleir i Tyskland.

25 år senere ble det bestemt at de døde
skulle tas opp og gravlegges. Karen Rei-
stad utformet dette nye gravstedet som en

selvstendig enhet inntil den russiske
krigsgravplassen, som en lund med grave¬
ne plassert i en forsenket rotunde, som en

gammel skipsgrav. Avgrensningen mot
omgivelsene er med et steingjerde, men
for ikke å virke for trang og lukket ble
innsiden av muren utformet som en delvis

beplantet jordskråning. Adkomsten er
over grasgrodd mark gjennom en enkel
tregrind. På denne måten ligger den inter-
nasjonale krigsgravplassen på Tjøtta fre¬
delig avsondret, samtidig som den trekker
den frodige naturen med bjørkeskog,
himmel og blå fjell inn over seg.
Karsten Jørgensen, landskabsarkitekt NLA, licenti-
atsstuderende ved Inst, for landskabsarkitektur As.
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Et utvalg av Karen Reistads arbeider

Fra 1950-årene:

Sovjetisk gravplass Vestre Gravlund, Oslo
Folkepark, Askim.
Krigskirkegård i Botn, Saltdalen.
»Solplassen«, Florten.
Vestfossen cellulose.
Lovisenberg sykehus, Oslo.
Lillestrøm torg.
Sovjetisk gravplass, Aukra.
Sovjetisk gravplass, Lyngdal.
Sovjetisk gravplass, Norderhov.
Sovjetisk gravplass, Kristiansand.
Sovjetisk gravplass, Oppdal.
Sovjetisk gravplass, Laksevåg.
Sovjetisk gravplass, Narvik.
Sovjetisk gravplass, Havstein.
Egenes Kirkegård, Stavanger.
Gravholene, Espedalen.
Borgestad kirkegård, Jerpen.
Tronvik fylkessjukeheim.
Lahaugmoen boligområde.
Eidsvoldbygningen.

Fra 1960-årene:
Stai pleiehjem, Storelvdal.
Sauavlstasjon, Kvikne.
Barnehage, Årdal.
Menighetssøsterhjemmet, Oslo.
Vinmonopolet, Hasle, Oslo.
Rikshospitalets elevinternat/sykepleiesko-
le, Oslo.
Fjordtun skole og internal, Finnmark.
Norges Kjøtt og Fleskesentral, Oslo.
Løten sparebank.
Kråkerøy Kirkegård.
Villa Grande, Bygdøy, Oslo.
Sentralsykehuset i Akershus.
Hybelbygg Kringsjå studentby, Oslo.
Studentbyen på Sogn, Oslo.
Sogn senter for bårne- og ungdomspsykia¬
tri, Oslo.
Gårdsrom Christiesgt. 30, Oslo.
Fossheim statsinternat, Finnmark.
Internasjonal gravplass, Tjøtta.

Fra 1970-årene:
Modum Bads nervesanatorium (1958-72).
Lund skole, Løten.
Tingberg, Løten.
Trygdeboliger, Løten.
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Bogomtale

At leve med haver

Ulla Molin: Leva med trådgård. Wikens
forlag. 1986.110 sider. 26x25 cm. Rigt ill.
m. farvefotos og tegninger. Pris 382.50 kr.
hos Svensk-Norsk Bogimport, 01 14 26
66.

Landskabsarkitekter har ikke særlig me¬

get litteratur, der beskriver faget. Der er
C. Th. Sørensens bøger, og der er tids¬
skrifter. Og der er opslagsværker og kata¬
loger. Men der er kun meget få bøger, der
beskriver fagets poesi og dets inderste
hemmeligheder. Det gør Ulla Molins
bog.

Bogen handler om hendes liv med to
haver, en forhenværende og hendes nu¬
værende. Det er en meget personlig bog,
en slags testamente om hendes erfarin¬
ger. Men den er vedkommende og inspi¬
rerende for alle, der arbejder med have¬
kunst. Ulla Molin beskriver hele proces¬
sen, lige fra overvejelserne om at finde
det rette hus, de problemer der skal over¬
vindes, hendes drømme om hvad haven
skal kunne, og hendes kamp for at nå
disse mål. Hun er fuldstændig ærlig m.h.t.
sine mange fejltagelser ved plantevalg,
men giver også udtryk for sin glæde ved
alt det der lykkes. Og det lykkes sandelig!
149 fremragende og knipskarpe farvefo¬
tografier fordelt med sikker og rund hånd
på de 110 sider dokumenterer overbevi¬
sende hvordan. Hertil kommer et antal
sort-hvide fotos og Lisa Bauers 34 meget
fine tuschtegninger, der på en klar, pæda¬
gogisk måde gør rede for plantearter,
planer og principper i haverne.

Ulla Molins første have lå rundt om en

gammel skånsk landsbyskole. Der var
2500 m2, og åbent land til alle sider. Ulla
Molin havde således god plads til at an¬
lægge hele syv haver, vidt forskellige i

funktion og identitet. Som redaktør af
bladet »Hem i Sverige« kom Ulla Molin i
kontakt med mennesker fra mange fag,
arkitekter, keramikere, indretningsarki¬
tekter m.m.m. Det var i den svenske
funktionalismes bedste år, hvor smukke,
enkle og solide havemøbler, belægninger
og keramiske genstande blev tegnet og
fremstillet. Disse indgik som inventar i de
syv rum. Ulla Molin skriver, at hvis hun
idag skulle lave en lille have i et nyt
parcelhusområde, ville den komme til at
minde om den have, hun skabte ud af
gårdspladsen: et pænt stort grusgulv af
rød knust finkornet granit. Rummet skul¬
le egne sig til mange mennesker til fest,
men også rart for to og pænt at se ud på,
når der slet ingen var.

Ca. 1980 var Ulla Molin og hendes
mand nødt til at flytte til et mere over¬
kommeligt hus, et parcelhus i et alminde¬
ligt kvarter og med en ganske uspænden¬
de have, der dog rummede to gamle æble¬
træer og en hæk af bornholmsk røn. På få
år blev her skabt en lille perle af en have,
med mange rum, siddepladser og oplevel¬
ser. Jeg har besøgt denne have og kan stå
inde for, at den i bogen er dokumenteret
så godt, som den slags overhovedet er
muligt. I sort-hvid kan ikke gengives Ulla
Molins parafrase over »tordensky og blå

1. »Skolegården« med dobbelte hække ud mod
landevejen og landskabet.
2. »Græsrummet«. Fra siddepladsen udsigt bå¬
de til plænen - haven, og ud over markerne.
3. »Gårdspladsen« med den præcise indram¬
ning af hække, er billig at lave, let at holde og
dertil meget anvendelig.
1. ' The School Yard' with double hedge towards
the road and the landscape.
2. 'The Grass Room'. Views to the lawn, the
garden and across the fields from the sitting-
area.

3. 'The Court Yard' framed with its precise
hedge is Inexpensive to establish and easy to
maintain, appropriate to the purpose.

himmel«, som hun har opnået med h.h.v.
salvia og malurt, lammeøre samt brude¬
slør, men det fortryllende resultat er gen¬
givet i bogen.

Ulla Molin har rejst i Japan, hvilket har
inspireret hende til at forme og klippe
buske meget karakterfuldt, men på en
mere »nordisk« måde. Hertil yder også de
mange genstande fra Hoganås Stentøjsfa-
brik et spændende og egnskarakteristisk
bidrag.

Det er en meget rar bog. Den er smukt
sat op, dens stive bind er dejligt dekore¬
ret. Den er nem at finde rundt i, bekvem
at læse, og den sprudler af overskud. Man
har fået en masse at vide, når man lægger
den fra sig, og man synes, at man kender
Ulla Molin ganske nært efter sidste punk¬
tum. Man er i godt selskab. Hun skriver
levende og festligt. Et stiligt svensk, men
med megen humor. Der er mange ord
man ikke forstår, og mange svenske
blomsternavne, men det spiller ingen rol¬
le, og Ulla Molin har været omhyggelig
nok til at anføre både det svenske og det
latinske navn på planterne.

Bogen må kunne finde sit vigtigste pub¬
likum blandt landskabsarkitekter, men

også gode bygherrer og gartnere vil kun¬
ne hente megen visdom i den.

Ida Varming
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Summary

Hedeland - Structure Plan and Projects,
p. 169
By Jørgen Vesterholt
The first proposals for Hedeland were
published in Landskab No. 5, 1978, but
since then, planning work has come a long
way, a great deal has been realised and
taken into use. Hedeland is the name

given to the large gravel excavation area
between Hedehusene, Tune and Vindin¬
ge in the municipalities of Høje-Tåstrup,
Greve and Roskilde, on the border be¬
tween Copenhagen and Roskilde Coun¬
ties.

The excavation area comprises c. 3x5
km. or 1500 hect. of which about 50% has
been bought up by Hedeland. In the
1960's, excavation had reached such a
level that it posed acute difficulties for
both agriculture and the adjacent housing
areas. This led to an early initiative to plan
and regulate extraction. Following preli¬
minary work by local councils, a national
committee was established under The Mi¬

nistry of Agriculture. In 1974 the commit¬
tee published »Hedeland - A Report on
The Recreative Use of a Gravel Excava¬
tion Area«. One of the conclusions of the

report was that an area so well situated in
relation to the surrounding built-up area
would be able to provide them with much-
needed open space and reduce the de¬
mand for elimination of productive land
to provide recre'ative space elsewhere.
Following a closed competition, the direc¬
tors of I/S Hedeland commissioned a

structure plan for the future landscape of
the area. This structure plan led to a colla¬
boration between landscape architects
Edith and Ole Nørgård and Jørgen Ve¬
sterholt.

The structure plan designates c. 1000
hect. to forests and woods and c. 500 hect.
to grass land and hilly landscapes. Lakes
and wet areas are protected where they
arise as a result of excavation under the

secondary ground water shed. Apart from
the designation of future land use and
activities, the most important objective of
the structure plan is to create a new land¬
scape entity following extraction of the
historic landscape.

Since 1980, a large number of projects
have been executed and planting work has
been carried out since 1981. The content

of the projects varies in accordance with
the excavation method employed. In the
area between Hedehusene and Reerslev,

a riding lay-out, a scouting area, an allot¬
ment garden, a high ski hill and a golf
course have been established and a vete¬

ran railway line is under construction. A
partially graded area of 7 hect. was chosen
as an arboretum and a more hilly area of 5
hect. as a pometum. Another project is
the forming of many millions of cubic
metres of refuse deposited by KARA, the
joint municiple refuse disposal corpora¬
tion, in Roskilde County.

The Paradisiac Ruin, p. 178
By Steen Estvad Petersen
A garden always reflects its owner's tem¬
perament. It is this which makes the gar¬
den art so meaningfull. The more tempe¬
rament - the greater the experience. Of
all the many gardens in England, one in
particular reflects this situation. Sissing-
hurst in Kent, created by its owners Vita
Sackville-West and Harold Nicholson in
the years from 1930 to 1968. Harold de¬
signed the garden and Vita planted it.
Their widely different temperaments
joined in a highter entity. He prefered
straight, regular lines and forms - the
perfect circle or semi-circle - she the irre¬
gular, the wild and haphazard. His master
plan was a number of closed rooms which
were formed partly by walls and partly by
hedges and trees. Ten seperate garden
rooms were created with a widely diffe¬
ring character but, as a rule with openings
in walls and hedges with views to a statue,
a sculptural vase or to the surrounding
landscape. His intention was to create a
combination of expectation and surprise,
a 'never ending sequence of confidences'
as he called it. In 'The White Garden' one

of the most popular garden rooms - Vita
has let the flowers take over - but at the
same time, planned so that the white and
grey nuances reach different levels of cul¬
mination throughout the summer. Despi¬
te the fact that Sissinghurst is built up of a

seemingly endless number of rooms,
which can confuse on at first expedition,
the idea behind it can be discovered from
two vantage points in the garden. The first
is an indeterminate point on the lawn, in
front of the tower and the other is from
the top of the tower where one can see the
whole garden and where the overall idea
and limited extent of the garden are clear
to see.

Karen Reistad - The Grand Old Lady Of
Norwegian Landscape Architecture,
p. 184
By Karsten Jørgensen
Karen Reistad was born in 1900 and was

qualified as a landscape architect in 1925.
Though her practice and her professional
work, she has become known as one of the
most important figures in the history of
the profession in Norway. Her importan¬
ce in Norway can be compared to C. Th.
Sørensen in Denmark and Sven Hermelin
in Sweden, as pioneers in a time of profes¬
sional growth and new thinkers in a time
of upheaval for both architecture and
landscape architecture.

As a child, Karen Reistad's great passi¬
on was drawing. From 1917 to 1921 she
attended 'The Drawing School' (The Sta¬
te Handicrafts and Industrial Design
School). In the summer season of 1919,
Karen Reistad attended Berby Horticul¬
tural College and in 1923, The State Gar¬
dener's College in Oslo. Her qualification
in garden design/landscape architecture
came from The Horticultural Academy in
Dahlem, Berlin.

From 1925 to 1942, she was landscape
architect in Aker Parks Department,
which she left to start her own practice.
The main character of her projects was
the employment of nature-given possibili¬
ties and the consequent execution of over¬
all ideas. She designed a number of
church yards, at this time, and in 1954 was
appointed to the new position of State
Church Yard Consultant - a position she
held until she retired in 1970.

At the beginning of the 1950's, a com¬
prehensive project was initiated to move
Russian, Polish and German war dead to
their own central grave yards or to parts of
larger cemeteries, this was one of the
large projects which Karen Reistad exe¬
cuted as church Yard Consultant and in
the course of a few years she had designed
nearly all of the war cemeteries in
Norway.

Karen Reistad designed a wide range of
project types including gardens, housing
areas, institutions such as hospitals,
schools and kindergartens, town parks
and squares. She worked in a tirpe when
functionalism was the main objective and
her lay-outs express an answer to this
through a simplicity of design. Despite the
fact that much of her work is functionali-
stic, Karen Reistad maintained a basic
poetic objective in the design of her lay¬
outs so that they provide a wealth of expe¬
riences.

Karen Reistad designed beautifull gar¬
dens and parks with a serene implied
form, simple in use of materials and with a

respectfull relationship to the surround¬
ing nature and vegetation.

Jeremy Dean
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Planlægning og indretning af udendørs
områder

Rekreative områder

Forelag om handicapegnøt indretning
••• velegnede £>om bøskaefti^isøsforan^ialtningar

for arbojdsisdlga

Bodfl-, Mot«- 0øHI«lp«rnl(M(fliJ4viilø*t
IW«. KauOMm fwu i». »104 K«wn«vn a 0< - IS n M

IMO , *

Rekreative områder. Forslag om handica-
pegnet indretning - velegnede som beskæf¬
tigelsesforanstaltninger for arbejdsledige.
Udgivet af Bolig-, motor- og hjælpemid¬
deludvalget, København 1986. 71 s. ill.
Kan rekvireres gratis.

I januar 1983 udgav Dansk Ingeniørfore¬
ning en anvisning for planlægning og ind¬
retning af udendørs områder med henblik
på handicappedes færden (Normstyrel¬
sens publikation NP 160R). Anvisningen
var den første af sin art og dækker et
væsentligt behov for vejledning og orien¬
tering på dette område.

Siden udsendelsen er der også fra såvel
offentlige myndigheders som fra privat
side taget initiativer til at søge nogle af
anvisningens forslag ført ud i praksis, og
det har foranlediget Bolig-, motor- og
hjælpemiddeludvalget til at foretage en
gennemgang af nogle af de rekreative om¬
råder, hvor foranstaltningerne er gen¬
nemført eller påregnes gennemført.

Resultaterne af denne gennemgang er
omtalt i den foreliggende publikation,
som koncentrerer sig ikke blot om ideelle
løsninger; også mindre tilfredsstillende
eksempler nævnes, fordi det giver anled¬
ning til at påpege de mest almindelige og
dermed særligt karakteristiske mangler.

En del af de omtalte eksempler er ud¬
ført af unge arbejdsledige som led i kom¬

munale jobordninger, og selv om Bolig-,
motor- og hjælpemiddeludvalget ikke me¬
ner at etablering af sådanne anlæg bør
være afhængig af stor ledighed, så er disse
arbejder særdeles velegnede som beskæf¬
tigelsesprojekter. Og desværre må man
vist konstatere, at de ellers aldrig ville
blive udført.

Der angives mange udmærkede gene¬
relle krav i forbindelse med parkering,
adgang til udflugtsmål, badebroer, toilet¬
rum, toiletstøtter, stier, bænke, spise¬
pladser/opholdssteder, ramper, skiltning,
telefon m.m. Men det mest værdifulde
ved publikationen, er de konkrete ek¬
sempler. Der er tale om konstruktiv kri¬
tik, hvor der gives direkte forslag til for¬
bedringer, og der er faktisk kommet et ret
så omfattende erfaringskatalog ud af det.

Mon ikke vi skylder vore handicappede
medborgere at realisere disse muligheder,
arbejdsløshed eller ej? Som denne publi¬
kation viser, er det faktisk utroligt mange
friluftsaktiviteter handicappede kan være
med til, med lidt velvilje fra det offentlige.

Jørgen Hegner Christiansen

Lampas
Udendørsbelysning

Lampas
Industrivej 17
DK-5750 Ringe
09-62 35 00

Danmarks
"smukkeste havemøbler

Bag hvidmalede stakitter i små velplejede haver kunne man for
mange år siden i Skagen se de smukkeste, hvidmalede havemøb¬
ler. Det var solide, håndbyggede møbler, som kunne tåle Skagens
barske vejrlig år efter år, ja, nogle står endda endnu. Det var folk
med sans for detaljer og generationers erfaring, der fremstillede
disse møbler.
I dag kan man stadig købe sådanne møbler. Solide og håndbygge¬
de. efter gode gamle mål og traditioner, men forbedret med moder¬
ne tiders mest vejrbestandige maling, samt et enkelt og solidt
samlesystem.
Længe leve traditionerne og Danmarks smukkeste havemøbler.

TRIP TRAP • HAVNEN ■ 9560HADSUND • TLF. 08574144
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Nye normer for Anlægsgartnerarbejde
Landsforeningen Danske Anlægsgart¬
nermestre har udsendt nye og reviderede
normer for anlægsgartnerarbejde.

De nye normer som er gældende fra den
1. november 1986, erstatter tidligere nor¬
mer fra 1979.

Normer for anlægsgartnerarbejde fin¬
der anvendelse, når forholdet mellem ud¬
byder og anlægsgartner skal fastlægges.
Normerne kan i denne sammenhæng ses
som en varedeklaration som nærmere be¬
stemmer, hvad der er »godt håndværk«
inden for anlægsgartnerarbejde. Normer¬
ne kan bruges som supplement til en pro¬

jektbeskrivelse, eller bruges alene, hvor
særlige projektbeskrivelser ikke fore¬
kommer.

De nye normer er på en række punkter
ændret. Ved udarbejdelse af de nye nor¬
mer har man i videst muligt omfang gjort
brug af resultatbeskrivelser, i modsætning
til procesbeskrivelse, for at få den til at
kunne gælde i alle situationer.

Ved i stor udstrækning at gøre brug af
skemaer er de nye normer forsøgt gjort
mere overskuelige.

Flere af normernes ti kapitler er blevet
udbygget, for eks. afsnittet om pleje, ren-
og vedligeholdelse samt afsnittet om be¬
fæstelser.

De nye normer for anlægsgartnerarbej¬
de kan købes ved henvendelse til LDA, tlf.
01 74 94 00 og koster kr. 40, - incl. moms,
excl. forsendelse.

Barrierer i byfornyelse og

boligforbedring
Debatoplæg - SBI-meddelelse 59: Bar¬
rierer i byfornyelse og boligforbedring -

kan købes for 59,50 kr. ved bestilling hos
SBI, Postboks 119, 2970 Hørsholm, telf.
02 86 55 33.
SBI's debatoplæg afslører ubarmhjertigt,
hvor lidt realitet der egentlig er bag den
megen tale om byfornyelse, men sætter

også spørgsmålstegn ved omfanget af det
faktiske behov for byfornyelse.

SBI bemærker, at meget tyder på, at
det tal på 400-500.000 boliger, der offi¬
cielt opereres med, når der tales byforny¬
else, er for højt. Det omfatter boliger, der
ligger for tæt, er stærkt udsat for trafikge¬
ner og har for langt til legepladser, sports¬
anlæg og biblioteker.

Tallet er fra 1977, og i mellemtiden har
mange beboere selv sørget for forbed¬
ringer, der ikke findes registreret noget
sted. Desuden har byboerne andre værdi¬
normer - og færre penge - end den almin¬
deligt styrende norm for planlægning for¬
udsætter.

Men først og fremmest lægger SBI en
række konstruktive tankre og ideer på
bordet om andre, mere effektive strate¬
gier for dækning af det enormt store be¬
hov for byfornyelse og boligforbedring,
der under alle omstændigheder står
tilbage.

Ifølge Socialforskningsinstituttet vil
huslejestigninger på mere end 8-9.000 kr.
være grænsen for, hvad de pågældende
husstande kan betale uden væsentlige om¬
lægninger af deres øvrige forbrug.

SBI skitserer bl.a., hvordan en del af
byfornyelsespengene måske kan bruges
mere effektivt ved at lade beboerne admi-

Træer
• Fældning - rydning.
• Beskæring af store træer
• Beskæring af murbevoksning.
• Levering af store træer fra

egen planteskole.

• Bekæmpelse af bladlus med
injektion i stammen.

• Rodfræsning
• Udlejning af minigravemaskiner
• Tilbud gives.

Prøvensvej 20 • 2610 Rødovre

Henrik Ravn ApS.
Tlf. 01 41 02 28 / Sengeløsevej 9 2830 Tåstrup • Tlf. 02 99 51 16
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nistrere dem i en gør-det-selv indsats med
byggebranchen som leverandør, rådgiver
og - når det gælder håndværksmæssigt
krævende opgaver - som medarbejder.

Om hele indholdet gælder, at behand¬
lingen af problemstillinger og ideer er me¬
re tværfaglig end normalt i publikationer
om byfornyelse. Der anlægges politiske,
sociale, organisatoriske og juridiske syns¬
vinkler såvel som økonomiske, tekniske
og byplanmæssige.

SKALA nr. 6

SKALA nr. 6 indeholder bl.a. en artikel
om den portugisiske arkitekt Alvaro Siza.
Med udgangspunkt i stedets karakteristi¬
ka arbejder han med en videreudvikling
af det modernistiske formsprog i retning
af ny dynamik og oplevelsesmæssig inten¬
sitet.

Omkring arkitektskolen i Oulo i Nord¬
finland er der opstået et miljø af yngre
arkitekter med et vidt udsyn. Som eksem¬
pel vises arbejder af tegnestuen NVV.

Jørgen Sestoft skriver om de tyske foto¬
grafer Hilla og Bernhard Becher, der i de
sidste 25 år har arbejdet med typologisk
dokumentation af industrielle anlæg.

Den wienske arkitekturscenes førende
teoretiker og fortolker Dietmar Steiner,
skriver i sin artikel »Tilpasning og Afvis¬

ning« om den ny bølge i østrigsk arkitek¬
tur, de såkaldt »stille« arkiteker, der bl.a.
omfatter navne som Hermann Czech,
Missing Link, Boris Podrecca og Heinz
Tesar.

SKALA er på 32 sider i stort format
(A/3) med dansk og engelsk tekst. Prisen
for et enkeltnummer er kr. 38, -, men SKA¬
LA kan også fås i abonnement: 6 numre
for kr. 200,

Gammelholm fornyes

Noget af det mest positive, der er kommet
ud af et omfattende saneringsarbejde på
Gammelholm i København er, at op mod

75% af beboerne fra området valgte at
blive boende efter saneringen.

SBS, Sanerings- og Byfornyelsesselska¬
bet af 1970 står for Københavns kommu¬
ne for saneringen af byområdet, og arbej¬
det nærmer sig nu sin afslutning. Det gam¬
le holm-område bag Det Kongelige Tea¬
ter blev fra starten for over 125 år siden

forbygget. I tidens ånd viste det smukke
facader til gadesiden, mens det i baggår¬
de, med trange forhold, gemte det der
ikke tålte dagens lys. Med saneringen er
der nu ved at blive rettet op på det
forhold.

Arkitekterne Anders og Lars Hegelund
har for Sanerings- og Byfornyelsesselska¬
bet skrevet om erfaringerne i bogen
»Gammelholm fornyes«.

Bogen kan, mod et ekspeditionsgebyr
på 25 kr., rekvireres hos SBS, Ny Kon¬
gensgade 15, 1472 København K. Tlf. 01
12 21 77.

LAPPSET - til ude-miljøet
Bænke - borde - broer -

pergolaer - parkbelysning
blomsterkasser m.m.

Udstyr til jogging/motion

m
: legepladsudstyr.Modulsystemer

Fantasia
Mobile - vippedyr

LAPPSET

Rekvirer
katalog.
Fantasia
er TUV
godkendt.

® Roskildevej 328, 2630 Tåstrup Tel. 02-998468
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Hovedopgaver på Institut for Have og
Landskab KVL1986

Erling Skovgaard Holm: Bebyggelses- og
friarealplan for plantagegrunden, Trø-
rød.

Jens Ole Juul og Steen Ove Gelsing:
Liv og natur i byens parker - forslag til
forbedring af 3 parker i Kolding.

Eva Meyle og Ivan Hyllested Pedersen:
Bekæmpelse af ukrudt i offentlige friare¬
aler.

Helle Vibeke Thomsen og Lise Mar-
gaard Jensen: Planlægning og pleje af by¬
nære moser.

Kolbrun Tora Oddsdottir: Tjørnkilen-
muligheder og realiteter.

Vibeke Steen: Udpegning af egnede
stauder under træer.

Peter Thostrup Jensen, Per Toft Lar¬
sen, Kuno Petersen Lorenzen: Gartner¬
plan for Greve - registrering, analyse og
forslag til forbedring af de kommunale
friarealers drift.

Torben Schneider og Michael Kjøller
Jacobæus: Udstykningsplan i Hoyviksha-
gi, Torshavn.

Katalog fra Helge Bruhn A/S
Helge Bruhn A/S har udsendt et katalog,
som bl.a. indeholder et cykelstativ desig¬
net af landskabsarkitekt Jørgen Vester-
holt. Cykelstativet, der er udført i 38 mm
galvaniseret stålrør, kan leveres dels til
nedstøbning, dels til fastboltning på be¬
lægning eller mur.

Kilde: Helge Bruhn A/S. Ellegårdsvej
13. 6400 Sønderborg. Telf. 04 42 1 7 10.

Sven Bech A/s
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

LANDSKABSENTREPRENØRER Telefon 01-641940

TAG OVER

É m
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DANSK BOLIGBYGGERI FRA 1945 TIL 1982

ARKITEKTENS FORLAG

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet- et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
Hvilke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?
»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.

Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms,

ARKITEKTENS FORLAG
Nyhavn43 1051 KøbenhavnK Tlf.01-136200
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