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DL nyt
Styrelsen har i marts konstitueret
sig med Knud W.Ø. Larsen som for¬
mand og Gitte Ramhøj som kasserer.

Medlemmer afDLs faste udvalg:
Retsudvalget: Henrik Fog-Møller,
Rita Larsen, Søren Harboe, Mogens
Eliekvist, Carsten Lund Pedersen,
Marie Thing, Ole Bøgh Vinther.
I bedømmelsesudvalget repræsente¬
rer Knud W.Ø.Larsen DLs styrelse.
De øvrige udpeges af styrelsen, når
udvalget skal træde i funktion.
Til Landskabs redaktionsudvalg er
fra styrelsen udpeget Rita Larsen og
Torben Schønherr.

Medlemmer afad hoc udvalg:
Guideudvalget: Knud W.Ø. Larsen,
Annemarie Lund, Sven-lngvar
Andersson og Malene Hauxner.
Udvalget vedrørende De Geometri¬
ske Haver: Lars Borgen, Sonja Poll
og J.P Junggreen Have.
Udvalget vedrørende kirkegårde:
Torben Schønherr.
Kongresudvalget: Andreas Bruun,
Teri Lonborg Brown, Charlotte Skib¬
sted.

Udvalget vedrørende uddannelse og
forskning: Søren Holgersen og Knud
W. 0. Larsen.

Informationsudvalget: Søren Kastoft.
Debatudvalget: Lise Bendix Madsen
(Fyn), Gitte Ramhøj (Nordjylland),
Steen Gelsing (Midtjylland), Per Toft
Larsen (Vestsjælland), Marianne
Wibholm (København). Søren Kas¬
toft er styrelsens repræsentant i
debatudvalget og skal især arbejde
med en koordinering af lokaludval¬
genes arbejde og som kontaktper¬
son til gruppen bag Høstkonference
95 (pt. Steen Gelsing og Philip
Rasmussen).

DLs repræsentation i udvalg, orga¬
nisationer m.m.:

Arbejdsgruppen Have og Landskab
ved Tune/Koldkærgård: Karsten
Kring udpeget 1995 for en 3-årig
periode.
Arbejdsgruppen vedr. kvalitetssik¬
ring af beplantninger: Niels Tørslev.
Dansk Byplanlaboratorium: Gitte
Ramhøj.
Dansk Legeplads Selskab: Ida Ves¬
tergård Pedersen.
DALs konkurrenceudvalg: Malene
Hauxner.

Følgegruppen til Projektet miljøsty¬
ret bygningsdrift i boligselskaber:
Birgitte Vest Rasmussen.
Grøn Kulturby: Søren Holgersen,
Marianne Svolgaard og Camilla
Wohlert.
Havekultur 96, bestyrelsen: Camilla
Wohlert.
Have- og Landskabsrådet: Per Mal-
mos.

Klonkilde- og DGP-udvalget: Birgitte
Fink.

Medieudvalget for den grønne sek¬
tor: Birgitte Kortegaard.
Normudvalget: Jeppe Aagaard An¬
dersen.

Repræsentantskabet for Internatio¬
nal Bomesse Bo i By: Torben Glees-
borg.
Statens kåringsudvalg for land-
skabsplanter, herunder Frøkildeud-
valget: Lars Østerbye.
Vejdirektoratets jury for Vejprisen:
Knud W. 0. Larsen.

Vejregeludvalget: Ejner Overlund
Hansen, udpeget i samarbejde med
DAL.
Nordisk Vejteknisk Forbund: Ejner
Overlund Hansen.

Virksomhedsplan
Den vedtagne virksomhedsplan er
ambitiøs og vil ikke kunne forventes
gennemført i løbet af det kommende
år. Arbejdet for den siddende styrel¬
se vil hovedsageligt koncentrere sig
om konkrete arbejdsopgaver: Have¬
guiden, konferencen Vestegnens
kulturskabte fritidslandskaber, Ver¬
denskongres 1999, Uddannelseskon-
ference, Samarbejde med
LAF/SK/PLR, forelæsningsrække i
samarbejde med KVL.

EFLA

Knud W. 0. Larsen har deltaget i
møder i Bruxelles 5.-6. maj 1995
med bl.a. formændene for de øvrige
EFLA-organisationer.

Nye medlemmer:
Helle Katborg (KVL), Susanne Og-
strup (KVL), Lars Alva-Jørgensen
(KVL) og Pernille Ploug (KA).

Nordisk Kongres for
Landskabsarkitektstuderende
Nordisk Kongres for Landskabsarki¬
tektstuderende blev i år afholdt i

dagene 20.-23. april 1995.
Kongressen er en årligt tilbageven¬
dende begivenhed, der afholdes
med henholdsvis Finland, Norge,
Sverige og Danmark som værtsland,
og således arrangeredes dette års
arrangement af studerende på Den

Kongelige Veterinær- og Landbohøj¬
skole, hvor også størstedelen af
kongressen fandt sted.
Temaet for årets kongres var 'Møn¬
stre', og ud fra dette emne var sam¬
mensat et særdeles varieret pro¬
gram. Forelæsninger, der har givet
stor inspiration for videre arbejde,
blev leveret af landskabsarkitekter¬
ne Steen Høyer, Torben Schønherr,
Kristine Jensen og I. P. Junggreen
Have samt af kulturgeograf Kenneth
Olwig og kunstneren Michael Han¬
sen. Fra KVL forelæste professor Ib
Asger Olsen, arkitekt Jens Kvorning
og lektor i anlægsgartneri Torben
Dam. På programmet var endvidere
filmen 'Atlantis', kafearrangement
og spændende workshops.
To forskellige workshops, der var at
betragte som startskud til Kbh.s
Kommunes store temahaveprojekt til
Kulturby '96, fandt begge sted i Val¬
byparken, og under kyndig vejled¬
ning af labyrintolog Jørgen Thordrup
og af pilekunstner Neter Klan udfør¬
tes to prægtige stykker land art.
Labyrinten, en såkaldt Trojaborg,
blev bygget af 6 tons barnehoved-

store sten og herefter indviet med
bånddans og fløjtemusik. Og pile-
flettende studerende skabte en pile¬
skulptur, der nu bliver til glæde for
børnene på parkens legeplads.
Cirka 75 studerende deltog i kon¬
gressen. Heraf var godt 70 danske.
Tilslutningen fra de øvrige nordiske
lande må betegnes som forbavsen¬
de ringe, men alle lande var dog re¬
præsenteret. Ydermere fik vi besøg

af 15 studerende fra Berlin, som fø¬
jede en festlig aften med nordiske
medstuderende til deres ekskursi-
onsprogram.
Alt i alt blev det en særdeles vellyk¬
ket kongres med begejstrede delta¬
gere, og der var stor stemning for, at
Danmark næste år sender en tal¬
stærk delegation til Finland.
Mette Østergaard, stud. hort. arch.

IFLA i Stockholm
Den svenske landskabsarkitekt¬
forening LAR afholder 20.-23.
august IFLA konferencen Water¬
scape, Light - Water - Life
Forelæsere er professorerne Sven-
lngvar Andersson, Clas Florgård,
Malin Falkenmark, Knut Selberg og
Rolf Hallberg, landskabsarkitekterne
Chris Baines, Thorbjorn Andersson,
Jonas Berglund, Lars Nyberg, Male¬
ne Hauxner, Jacqueline Osty, Carme
Pin6s, Monika Gora, Peter Walker
og Martha Schwartz samt muse¬
umsdirektør Birgitta Sandstrom, in¬
spektør Jan-Bertil Schnell og amts-
arkitekt Eva Gyllensvård.
Deltagerne opfordres til at præsen¬
tere og udstille egne projekter.
Parallelt med kongressen afholdes
et forskerseminar. Desuden arrange¬
res efterkongresture til Brunnsviken,
Målaren, Lovsta og Forsmark, So-
dermannland samt Dalarna.

Konferenceafgift 5750 Skr., studen¬
ter 750 Skr. Afgiften inkluderer
reception, skærgårdstur og guide¬
bog, men ikke hotel, kaffe, frokost
og festmiddag.
Nærmere oplysninger: IFLA - LAR
Sekretariatet. Arkfort. David Baga-
res gata 5. S 111 38 Stockholm.
Tlf. 46 821 40 24, fax 46 821 40 17.

Stads- og Kommunegartner-
foreningen
Stads- og Kommunegartnerforenin¬
gens bestyrelse består af Lena Mån-
son (formand), Per Glad, Knud Gre¬
en, Peter Bjørno Jensen og Jørn
Pedersen. Stads- og Kommunegart¬
nerforeningen holder årsmøde i Her¬
ning i 1995.



Belægninger i system
De moderne Unicon-belæg-
ningssystemer er præget og
inspireret af samarbejdet
med arkitekter og udførende.
Former og farver giver harmo¬
niske og arkitektonisk spænden¬
de løsninger, flere moduler
arbejder sammen og mange

af belægningssystemerne kan
udlægges med maskine.
Unicon Beton er tilsluttet BVK

og alle systemerne overholder
kravene i DS 400.
Rekvirér specialbrochurer over
de enkelte belægningssystemer.

Unicon Beton Unicon Beton ^
Køgevej 172 Falstersvej 28
4000 Roskilde 5500 Middelfart
Telefon 46 32 11 22 Telefon 64 41 04 77
Telefax 46 32 08 09 Telefax 64 4104 42

Beton uden grænser
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Landskabs-
og havekunst
i Danmark

Forfattere:

Sven-Ingvar Andersson
Annemarie Lund

Køb det og få vor generations første sammenhængende beskrivelse
af dansk havekunsts egenart frem til vore dage.
Sven-Ingvar Andersson sammenfatter havekunstens udvikling.
Annemarie Lund analyserer de aktuelle tendenser.

Teksterne er gengivet på engelsk i deres fulde længde, og der er
fyldige resumeer på tysk.

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 København K., tlf. 33 13 62 00.



Arbejde med cad
Jeppe AagaardAndersen

Værket

En dag havde maleren Poul Gadegaard inviteret mig
til at se hans tegninger til en ny benzinstander for
Uno-X. Han sad og tegnede den på Korshagens teg¬
nestue og mødte mig i døren. Vi gik hen til tegne¬
bordet, og jeg satte mig ned for at se mappen med
nye tegninger. 'Sig mig' sagde Gadegaard, 'tror du ik¬
ke, du skal ud og vaske hænder, det er en original du
skal se.' Benzinstanderen var den blå, der senere kom

op overalt i landet, og overvejelserne gik på, om hat¬
ten skulle i sky, og hvor meget. De Gaulle 1, 2 og 3
kaldte han de 3 variationer.

Lidt senere gik vi ned til Tut & Koch for at se på
en ridsefjer. Gadegaard skulle tegne en række billeder
med lige linier til Grønningen i januar. Ekspedienten
viste et par skolesæt, og Gadegaard spurgte, om de
ikke havde en rigtig. Efter lang tids søgen fandt han
en, der lå i en fin trækasse og var blandt de dyreste
varer i butikken. Gadegaard stillede på den, holdt
den op mod lyset og sagde, 'Sig mig, renser De negle
med den'. Tegningerne kom til at bestå af parallelle
linier, der konstant var flydt ud og indimellem sam¬
men - utrolig flot og nødvendigvis lavet ved at ud¬
nytte og gå over grænsen af et ædelt instrument.
Lige netop sådan har jeg det med cad. Det har fra

starten været et redskab til at forfine noget, der i for¬
vejen var tænkt. Brugt til arbejde entydigt med geo¬

metri, til at. præcisere og fastslå f. eks. det geometriske

bevis for klO, delingen af en given cirkel i 10 lige sto¬
re dele. At arbejde med geometri på en måde, hvor li¬
nealerne bliver uendelige, og hvor passerens forlæn¬
gerben får definiv præcision.

Den lille trekant

Det har ofte undret mig, hvor små tegnetrekanter,
der lå på tegnestuerne. Og stor er glæden, når man
arbejder med historiske anlæg og med de lange linea¬
ler og store trekanter opdager eller rettere genfinder
den egentlige geometriske sammenhæng.

Papmodellen
Når man arbejder med rum, bliver modellen en Vig¬
tig del af arbejdsprocessen. Det er slående, at der i
danske konkurrencer står, at der ikke må afleveres
model og indimellem heller ikke modelfotos, mens
det i finske konkurrencer er et krav. Det har dér ud¬

viklet en form for minimalistisk klodsmodel, som jeg
tror har haft stor indflydelse på selve arkitekturen.

Selv har jeg gennem de sidste 7-8 år arbejdet med
en kombination af både digitale modeller og papmo¬

deller. Næsten alle projekter starter med en pap- eller
flamingomodel og en computermodel. Papmodellen
er så brugt til at hælde ting nedover og til langsomt,
mens den stod på tegnestuen, at give fortrolighed
med området, mens computermodellen er brugt til at
afprøve ideerne på mere komplekse måder og ofte er

Monbijou park, Berlin. Indbudt
international konkurrence 1993.
Herover. Det oprindelige slot og den
ny geometri
Herunder. Parken i Byen
• Monbijou Park, Berlin. Invited
international competition, 1993.
Above: The original manor and the
new geometry
Below: The park in the city
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Monbijou park, ved floden Spree og over for Museumsinsel midt i Berlin, var oprindelig en have til slottet Monbijou. De sidste res¬
ter af slottet blev revet ned i 1962, og parken blev folkeliggjort som bydelspark med børnebad i midten og udstrakte partier af bus¬
ke omkring græsplæner. Forslaget er et forsøg på - med udgangspunkt i den eksisterende beplantning, hvoraf meget er fra slottets
tid - at genskabe en park, der i sig har den rumlighed og proportionering, som oprindelig var stedets særkende.
Th.. De fire årstider, geometrien sat i blomstrende planter på den centrale plæne
• Monbijou Park in the heart of Berlin on the bank of the river Spree, facing the Museumsinsel was the original setting for the
Monbijou manor. The remains of the building were torn down in 1962, and the park opened to the public: a children's pond was set
up and bushes and lawns laid out. The present proposal attempts to recreate the the spatial feeling and the proportions pertaining
to the original starting point on the site.
Right: The choice of plants in this lawn reflect the seasonal variation

Midterakse med lindealléer og højbed, hvor det første Monbijou slot lå.
• Central axis with linden avenues and the elevated bed, where the original Montbijou manor stood
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Espalier mod Spree, tilplantet med roser og slyngplanter
• Treillage facing the Spree, planted with roses and climbers

endt som tegningen'. Det er meget forskellige ting,
der ses på de to modeller. Alligevel er det indimellem
samklip, collager, af model, digital model og foto, der
er blevet den endelige illustration.

De faste mål

Arbejder man som jeg målfast, er skitsering på cad en

naturlig forlængelse af tegnebordets øvrige mulighe¬
der. Langsomt gror et projekt frem i en vekselvirk¬
ning af stort og småt, mellem detalje og helhed. Men
ofte ikke mere dogmatisk, end at tegningen plottes
ud, bruges som grundlag for skitsering i hånden, for
så igen at fortsætte som digital tegning. I det hele ta¬

get betyder afprøvningen på papir meget for projek¬
tets udvikling, ligesom vekselvirkningen mellem plan¬
tegninger og 3-d modeller er vigtig for det endelige
resultat.

De store formater

Arbejdet med store landskabstegninger på cad giver
mulighed for at tilføje, ændre og prøve sine ideer på
papir uden det store arbejde, som hele det grundlæg¬
gende indtegningsarbejde af eksisterende grundlag
tidligere gav. Store tegninger, der kunne gøre enhver
hul i maven, udplottes på få minutter.

Det grafiske
Plottet, den udtegnede tegning, giver store mulighe¬
der for at styre sin tegning. Stregtykkelser, stiplede li¬

nier, raster og farve ændres frit og let, og tegningens
grafiske muligheder er lang større, ligesom det at
kunne arbejde og udtegne i alle skalaer giver meget
stor designfrihed.

Hardware og software
Tegnestuen arbejder på pentium 100 MHz maskiner
med 32 mb ram, 1000 mb hardisk og hurtigste gra¬
fikkort samt 20" skærme. Tegningerne plottes på A0
inkjetplotter (16 mb ram), der giver mulighed for op
til lxl5m plot med raster.
Software er og har været Scribe, diverse tegne-, ma¬

le- og scannerprogammer og i dag med hovedvægten
på Autocad 12 / Landcadd 12.
Jeppe Aagaard Andersen, landskabarkitektMAA, MDL
med tegnestue i Helsingør
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Samtale med stadsgartner Lars Østerbye
Herning Kommunes Parkafdeling Karen Permin

Med støtte fra Statens
Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd udsendte
arbejdsgruppen Park og

Landskab'for snart tyve år
siden første etape afet
forskningsprojekt om Den
kommunalepark- og land¬
skabsforvaltning'. Sigtet
var at indhente systematisk
viden om eksisterende for¬
bold i kommunerne og at

benytte denne viden som

baggrundfor en rådgiv¬
ning om den fremtidige
park-og landskabsforvalt¬
ning.
Mens det indsamlede regi-
streringsmateriale blev
udgivet i en 200 siders rap¬

port, lykkedes det aldrig
gruppen, medprofessor
Sven-Ingvar Andersson som

projektleder, at skaffe forsk¬
ningspenge tilprojektets
anden og tredje fase. Allige¬
vel var der nogle tendenser
i det indsamlede materiale,

som gav et vist fingerpeg
om friarealernes størrelse og
forvaltningsmæssige tilhørs¬
forhold — om arbejdsopga¬
ver, faglige ressourcer og

friarealsektorens placering i
den kommunale admini¬

stration.

Med dette projekt in mente
startes en besøgsrunde til
nogle aflandets kommuner
for ved selvsyn og samtale
med ansvarshavende land¬

skabsarkitekter atfa ind¬
tryk afpark- og landskabs¬
forvaltningens situation i
1995. KP

Vestre Anlæg fra ca. 1890 med Taterpigen af Elo og Dalgasobelisken
• Vestre Anlæg, one of two parks: Elo's Girl Traveller, and the obelisk commemorating Enrico Dalgas

I begyndelsen af dette århundrede modtog Herning
Kommune fra private donorer to store grønne områ¬
der: Vestre anlæg, der i mange år havde været plante¬
skole og plantefordelingscentral, og Søndre anlæg, et
offentligt lystanlæg tegnet af Enrico Dalgas — Hede¬
selskabets navnkundige leder.

Søndre anlæg - med musikpavillon, store grønne

plæner og lægivende plantninger blev samlingsstedet
for byens borgere og for den sags skyld hele Ringkø¬
bing amts årlige skoleudflugter, indtil anlægget for en
halv snes år siden delvis blev afskåret fra bykernen
ved gennemførelsen af et større vejprojekt.

Fra disse første anlæg voksede friarealerne i takt
med byens industrielle udvikling, der som en magnet
tiltrak ledig arbejdskraft fra landdistrikterne. I løbet
af knapt et århundrede øgedes befolkningstallet fra et

par og tyve tusinde til de 56.000 indbyggere, Her¬
ning har i dag. Industribyen Herning er centrum for
hele den danske tekstilindustri og samtidigt et vigtigt
trafikknudepunkt, som i dag kæmper for at komme
forrest i motorvejskapløbet med forbindelsen til År¬
hus øverst på ønskesedlen.

Parkafdelingen i går og i dag
- Stadsgartnerens ansvarsområde er udvidet i takt
med byens udvikling. Mine forgængere Ole Richter
og Immanuel Thomassen var begge rundet af den
traditionelle gartnerkultur, men jeg fik herigennem et

godt grundlag for at videreudvikle C.Th. Sørensens
parkpolitiske målsætning som noget meget mere

alvorligt end en smule pynt på byens udseende'.

Parkafdelingens struktur
I Parkafdelingen er der på tegnestuen ansat tre land¬
skabsarkitekter, de to med afgang fra Landbohøjsko¬
len, den tredje fra Arkitektskolen i Århus. En yderli¬
gere udvidelse af medarbejderstaben kommer næppe

på tale, da afdelingen i pressede situationer og afhæn¬
gig af opgavernes karakter trækker på private tegne¬
stuers ekspertice. Som overordnet leder af anlæg, drift
og stadion er ansat en Landbohøjskoleuddannet land¬
skabsarkitekt, der som overgartner styrer den gartne¬
riske vedligeholdelse i en geografisk opdelt struktur.
Halvdelen afmedarbejderne i marken er sæsonansat¬
te, men trækkes succesivt og efter anciennitet ind i
arbejdet, når vind,, vejr og opgaver tillader det. Park¬
afdelingen har sekretariat, regnskabsafdeling og bog¬
holderi fælles med Teknisk Forvaltning.

Kan du lide chefrollen og hvad lagger du i den?
- Jeg vil gerne skabe gode rammer, som forudsætning
for mine medarbejderes initiativ og kreativitet. Og
har langt hen ad vejen ment, at det var vigtigere at
være en inspirerende, støttende og rosende end en
stærkt ledende og styrende chef. Som afdelingsleder
skal jeg tjene mange herrer og i et vist omfang påtage
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Søndre Anlæg fra ca. 1895
• Søndre Anlæg

mig den ubehagelige og synlige lederrolle, som mit
sind ikke umiddelbart er skruet sammen til, men er¬

faringer har lært mig at klare.

Er du god til at uddelegere arbejdet?
- Jeg gør, hvad jeg kan. Uddelegering af arbejde er i
hvert tilfælde forudsætningen for, at afdelingen kan
fungere, selv om jeg fysisk ikke er tilstede. Rådhuset
er på mange måder gearet til, at sagsbehandlerne op¬

søger hinanden uden om den mere formelle ledelses¬
struktur. På vore tegnestuemøder, der holdes hver 14.
dag, orienterer vi gensidigt hinanden om vores gøren

og laden i den forløbne periode. Derved får begge
parter overblik over afdelingens øjeblikkelige situati¬
on, hvordan opgaverne skal prioriteres, og hængepar¬
tier undgås.

Stadsgartneren i Herning
Hvorfor blev du landskabsarkitekt og senere stadsgart¬
ner?

- Jeg havde i hele mit skoleforløb problemer med
ordblindhed og for dårlige årskarakterer til at starte
på en læreruddannelse, som der var tradition for i fa¬
milien. Jeg fik lyst til at arbejde med jord og planter
og blev efter en toårig læretid i planteskole optaget på
KVLs aftlægslinie under professor Georg Boyes leder¬
skab. Efter fire års studier blev jeg og min ægteviede,
Birte, kandidater og umiddelbart efter eksamen begge

Lars Østerbye

Organisationsplan for Herning Kommunes Parkafdeling
•Herning Park Directory's organisational structure
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Georg Boyes skitse af midterrummet.i egelunden med Ejgil Vedels skulptur af en knælende kvinde.
• Georg Boye's sketch of the space within the oak grove, with Ejgil Vedel's sculpture of a kneeling woman

ansat på landskabsarkitekt J. Arevad-Jacobsens tegne¬
stue i Århus. Efter et par år på tegnestuen blev det
klart for mig, at evnerne som projekterende land¬
skabsarkitekt ikke slog til. Det var i grunden ikke så
meget kreativiteten, det skortede på, som evnen til at
udtrykke mine tanker på tegnepapiret. Så da Århus
Kommunes parkvæsen søgte en medarbejder med mit
erfaringsgrundlag og faglige formåen, søgte jeg job¬
bet. Blev ansat og havnede i et spændende miljø og

på en effektiv arbejdsplads, hvor sagsarkitekterne altid
selv var ansvarlige for de projekter, de havde i gang.
Stort set var jeg tilfreds med arbejdet i Århus Kom¬
munes parkvæsen, men da kampen om tronfølger-
værdigheden begyndte, måtte jeg gøre op med mig
selv, om jeg ville kæmpe den kamp for at vinde eller
se mig om efter andre udfordringer.

Jeg valgte at lægge billet ind på en nyopslået stil¬
ling som stadsgartner i Herning. Jobbet fik jeg og ef¬
ter at have pendlet frem og tilbage mellem Herning
og Århus et års tid, flyttede hele familien hertil.
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Parkafdelingens arbejdsmål er:
— at fremme en harmonisk udvikling i kommunens
byområder med særlig vægt på de beplantningsmæssi-
ge forhold for herigennem at skabe æstetiske og fysisk
gode miljøer.
-> at sikre gode fælles opholdsmuligheder for byens
borgere i parker, grønne områder, legepladser, koloni¬
haver mv. med hovedvægten lagt på aktiv brug og

med mulighed for' oplevelse afmangfoldighed og

planteglæde samlet i bevidst kunstnerisk udformede
og plejede anlæg.
— at sikre gode fælles opholdsmuligheder i de bynære
landskaber (f.eks. ådalene) med hovedvægten lagt på
landskabs- og naturoplevelse og med mulighed for
spontan udfoldelse, styret af en umærkelig ekstensiv
plejeindsats.
— at sikre og beskytte kommunens landskabs- og
naturværdier til glæde for naturoplevelse og styret af
en plejeindsats til støtte for det for typen karakteristi¬
ske plante- og dyreliv

Parkafdelingens målsætning
- Da jeg startede i Herning for en halv snes år siden,
afleverede jeg til det politiske udvalg en beskrivelse af
fagets umådelige spændvidde, fra den intime og

kunstnerisk bearbejdede detalje til det store, åbne
landskab. Hovedlinierne i det fire-punkts notat, der
dengang beskrev parkafdelingens arbejdsmål, er end¬
nu i 90erne brugbare som Hernings parkpolitiske
målsætning.

Mindeparken blev indviet 5. maj
1954. Den indeholder foruden ege-
mindelunden med monument også
åbne plæner med de sekskantede
blomsterhaver, søjleformede soli¬
tære eg og legeplads afgrænset af
en bred plantning med frodig skov¬
bund og mange forårsløg
• The Memorial Park was opened
to the public on May 5,1954. It
holds, besides the memorial oak
grove with monument, a number of
open lawns with hexagonal flower
gardens, columnar solitary trees,
and playgrounds hemmed by wide
borders with a richly verdant floor
including many spring bulbs
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Herunder: Æble-astershaven med smalle gangbroer af træ og nyplantede bede
Modstående side: Azaleahaven

• Below: The Apple-and-Aster Garden with narrow boardwalks and flower beds, recently planted
Opposite, the Garden of Azaleas

I Azaleahaven er de store magnolietræer og enkelte
azalea bevaret. Dertil er suppleret med hvide og gule
azalea: Rhododendron luteum, R. 'Persil', R. 'Sylphi-
des' samt R. vassyi.
Bunden består af stauder, der trives i halvskygge:
Anemone nemorosa 'Robinsoniana', blå skovanemo¬
ne; Anemone sylvestris 'Øland'; Anemone jap. 'Hono-
rine Jobert', høstanemone; Brunnera macrophylla,
kærmindesøster; Epimedium per. 'Frohnleiten', bispe¬
hue; Gillenia trifoliata, sommerfugleblomst; Omphalo-
des vema, kærminde; Prunella webbiana, brunelle;
Pulmonaria saccharata og P. angustifolia 'Azurea', lun¬
geurt; Tiarella cordata, skumblomst; Adianthus peda-
tum, venushår. Desuden forårsløg: Narcissus triandrus
'Thalia' og 'Silver Chimes'.
• Large magnolias and a few old azaleas have been
preserved in tlje Garden of Azaleas. There is a supple¬
ment in the form of white and yellow azalea perenni¬
als, Rhododendron Luteum, R. "Persil', R. 'Sylphides',
and R. Vassyi.

Æble-astershaven indeholder fjorten ny paradisæble¬
træer, Malus 'Brændkjær'. I bunden er plantet stau¬
der, som alle kan trives i paradisæblernes vandrende
skygge.
I det trefligede midterfelt er plantet hønsetarm, Cera-
stium tom. var. columnae, med grupper af perlekurv,
Anaphalis triplinerve, silkekatost, Sidalcea "Elsie
Heugh' og 'Mr. Lindbergh', samt stjerneskærm,
Astrantia major.
De tre hjørnebede er fyldt med forskellige sorter af
hvide, violette og rosa asters: Aster amellus 'King

■ George', 'Lady Hindlip'og 'Oktoberkind', Aster dumo-
sus 'Herbstgruss von Bresserhof' og 'Mittelmeer'
samt Aster ericoides 'Herbstmyrte'. Forårsløgene i
denne have er Narcissus poeticus, pinselilje og Scilla
non-scripta, klokkeskilla.
• The Apple-and-Aster Garden holds fourteen new
crab apple trees, Malus 'Brændkjær1. The floor is
made up of perennials which will all thrive in the
wandering shade of the crab apples.

Rosenhaven indeholder duftende nye og gamle rosen¬
sorter, og tillige både klatrende former på stativer
som større og mindre buske. Blomsterfarverne er

overvejende mørkrøde, rosa og hvide. Sorterne er
Rosa alba 'Celestial', R. 'Boule de Neige', R. 'Comte
de Chambord', R. 'Mary Webb', R. 'Mitrice', R. 'Little
White Pet', R. 'Old Bush', R. 'Souvenir de Malmaison'
samt de rankende Rosa 'Aloha', 'Bleu Magenta',
'Gloire de Dijon' og 'Swan Lake'.
Underplantningen udgøres af lave klokkeblomster,
Campanula carp. 'Weisse Clips' og 'Karl Foerster' og
C. por. 'Stella'; bjergmynte, Calamintha ssp. nepeta;
storkenæb, Geranium 'Johnsons Blue'; fingerbøl, Digi¬
talis purpurea 'Gloxiniaeflora'; madonnalilje, Lilium
candidum og rosenskovmærke, Phuopsis stylosa.
Forårsløgene er blå, russiske skilla. Scilla sibirica.
• The Rose Garden boasts new as well as old spe¬
cies, climbers on racks as well as large and small
bushes.
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Højsommerhaven har grupper af kraftige stauder med
stærke gule, orange, røde og violette farver. Frodighe¬
den markeres af mange grupper af samme planteart.
Det er stauder som: Achillea 'Coronation Gold', pragt¬
røllike; Aconitum henryi 'Spark', stormhat; Alchemilla
mollis, løvefod; Buphtalmum salicifolium, tusindstråle;
Campanula lactiflora, mælkeklokke; Coreopsis vert..
'Grandiflora', skønhedsøje; Echinacea purpurea
'Magnus', purpursolhat; Euphorbia polychroma, vorte¬
mælk; Hemerocallis 'Apricot', daglilje; Papaver orien¬
talis 'Beauty of Livermere', kæmpevalmue; Rudbeckia
fulgida 'Goldsturm', solhat; Ruta graveolens, rude
samt langs kanten Viola cornuta 'Hansa', hornviol.
• Thé High Summer Garden has groups of sturdy
perennials with vigorously yellow, orange, red, and
purple colours. Its lushness is set off by the many
groups combined from examples of the same species.

I vandhaven spænder et bassin over det meste af
sekskanten. Afgrænset af brosten findes to bede med
stauder, der har et smukt og karakteristisk løv og en
vækst, som enten er pudedannende eller høj og
effektfuld. Det erf.eks. dagliljer, Hemerocallis flava,
'Apricot', 'J.S. Gaynor', 'Revolute', 'Tetraploid Mika¬
do'; hjortetrøst, Eupatorium 'Braunlaub'; smalbladet
hosta, Hosta lancifolia; smalbladet iris, Iris sibirica
'Heavenly Blue'; bjørnerod, Meum athamanticum;
hvidknap, Ranunculus 'Pleniflorus'; hvid stenbræk,
Saxifraga rotundifolia. Løgvæksterne er i forsomme¬
ren prydløg, Allium sphaerocephalon, og om efteråret
nøgen jomfru, Colchicum autumnale. Fire hvidfrugtede
røn, Sorbus cashmifiana flankerer bassinet, og fyrre
klippede buksbom giver rummet struktur. På pergolaen
vokser blåregn, Wisteria sinensis, den gule Clematis
tangutica og den blå C. jackmanii.
• In the Water Garden a water basin spans most of
the hexagon. Bordered by cobbles are two beds with
perennials bearing beautiful and distinctive foliage.

I Rhododendronhaven er eksisterende, sunde og vel¬
formede magnolietræer samt konvalbusk, troldnød og
rhododendron bevaret. Der er nyplantet lavtvoksende
rhododendronarter med lys-, mørk- og purpurviolet
blomstring: R. 'Azuro', R. 'Holstein', 'Kokardia', R.
'Polarnacht' og R. 'Rasputin'.
Bundplantningen består af et tæppe af hasselurt,
Asarum europaeum; bispehue, Epimedium rubrum
'Coccineum' og E. versicolor 'Sulphureum'; martsviol,
Viola odorata og liden singrøn, Vinca minor. Heri er
sat grupper af stauder med effektfuldt løv: hjerte¬
blomst, Dicentra formosa; funkia, Hosta sieboldiana
'Glauca' samt bronzeblad, Rodgersia podophylla og R.
aesculifolia. Forårsløgene er snepyd, Chionodoxa sar-
densis og narcisserne N. 'Actaea', February Gold' og
'Silver Chimes'.
• Existing, healthy, well-shaped magnolias have been
preserved along with sweet pepperbush, witch hazel,
and rhododendron. New low types of rhododendron
have been planted.
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Egetræer langs H.P. Hansensvej
Oaks along the road: H.P. Hansensvej

Embedsmænd og politikere
Parkafdelingen i Herning er en selvstændig afdeling un¬
der Teknisk Forvaltning med stadsingeniøren som øver¬
ste chef. Dermed er du velforment direkte adgang til
politikerne?
- Under ingen omstændigheder. Stadsingeniøren for¬
venter, at jeg kan gennemskue min egen sagsmængde
og personligt afgøre, hvilke sager der skal forberedes
til udvalgets dagsorden, og hvilke der kan ordnes ad¬
ministrativt. En åbenhed i holdningen, som gentages
i skoleforvaltningen, hvis chef har næsten lige så stor
indflydelse på parkafdelingens arbejde.

Har du politisk ntese?
- Det er i hvert tilfælde uklogt at være bedrevidende
og give politikerne indtryk af, at jeg har mere for¬
stand på det grønne end de. Derimod kan mine
holdninger have afsmittende virkning på deres beslut¬
ninger. Som oplæg til kommuneplanrevisionen i
1993 havde jeg længe gået og overvejet, hvordan jeg
bedst kunne give udtryk for det grønnes betydning i
by og på land. Alle vil have grønne områder, men når
politikerne i den sidste ende skal prioritere, er parkaf¬
delingen typisk taberen. Sådan er det overalt i landet.
Vi må derfor vægte vores budskab anderledes og

pointere, at det grønne ikke er betydningsmæssigt
målbart og derfor ikke ved en prioritering sammen¬

ligneligt med andre kommunale områder.

Kirsebærhaven med skulptur af Jørgen Haugen Sørensen
• The Cherry Garden with Jørgen Haugen Sørensen's sculpture
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Forareal ved Herning Centralbibliotek med skulptur af Per Arnoldi
• Sculpture by Per Arnoldi in front of the Herning library

A: solitærtræer
B: grupper eller porte
C: trærækker på langs ad gaden
D: trærækkerpå tværs ad gaden
• A solitary trees
B groups or gates
C rows of trees along the road
D rows of trees traversing the road

At tænke i de baner kræver politikere, der er parate
til at trække på samme hammel.
'Parkafdelingen på vej' var et lille hæfte, jeg lavede

som støttemateriale til mine politiske arbejdsgivere,
der i valgkampen skulle ud og dokumentere deres po¬
litiske indsats. Jeg ridsede op, hvad de havde taget an¬
svar for og gennemført i den forløbne 4-årige valgpe¬
riode og redegjorde samtidig for de opgaver, der efter
mit skøn skulle løses i den kommende tid.

Parkafdelingen har megen politisk goodwill i ud¬
valgene, som gerne ser, at sagsbehandlerne i et vist
omfang selv forelægger projekterne. I en sådan fore-
læggelsesprocedure adskiller vi os fra mange andre
kommuner, hvor det er uhørt, at medarbejdere, end¬
da i visse situationer uden mit eller stadsingeniørens
fysiske nærvær, deltager i politiske udvalgsmøder.

Honoreres en god chefi det kommunalpolitiske system?
- Kald det, hvad du vil. I Herning kan de ledende
embedsmænd, der alle er organisationsfolk om en

hals, periodevis fa lov at deltage i fagligt organisati¬
onsarbejde på landsplan. For mit vedkommende har
det betydet, at jeg har kunnet påtage mig formands¬
hvervet i Stads- og Kommunegartnerforeningen,
bestyrelsesarbejde i Forskningscentret for Skov &
Landskab, kunnet deltage i Morten Lange-udvalget,
der dybdeborede uddannelserne på KVL, og være
med til at udarbejde en national strategi for jord¬

brugsforskning. Herudover sidder jeg i bestyrelsen for
Havekulturfonden, et arbejde der optager mig meget.

Kan kommunerne undvare en parkafdeling?
- Der er i Herning en bred respekt for Parkafdelin¬
gens arbejde. Men forestillede man sig, at den blev
sparet væk, ville ikke 'en kat' mærke det de første år.
Først når konsekvenserne afmanglende grøn plan¬
lægning bliver synlige mange år efter, da vil det være

for sent. Vi er i nuet usynlige, når byggematerialet er
levende planter. Smerten ville først føles 50 år senere.
Et 'færdigt' anlæg er en langsom proces, som det kræ¬
ver faglig indsigt at styre.

Træerne i gågaden
- Som et godt eksempel på denne problematik vil jeg
nævne parkafdelingens udviklingsbeskrivelse for træ¬
erne i byens gågadesystem, hvor de enkelte trægrup¬

per i tekst og tegninger er beskrevet efter højde, bred¬
de og placering. Det er dermed tydeliggjort, hvordan
træerne skal klippes og beskæres. Træplejehæftet blev
lavet, fordi træerne i gågaden var nået skelsår og alder
i forhold til det omgivende miljø, og vi derfor måtte
tage en beslutning om træernes fremtid. Skulle de
fældes eller formskæres? Vi valgte den sidste model,
men da der ikke var tradition for formskårne træer

her på egnen, måtte vi med Niels Hvass som fødsels¬
hjælper oplære et ungt gartnerkorps i træpleje.

"I

C

-Si-
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Herningsholm. Th. Eksisterende for¬
hold. Herunder forslag til parterre¬
have og nederst nyanlagt forplads
ved Herningsholm
• Herningsholm estate. Right: As it
is at present. Below: A proposal for
a new parterre garden. Bottom: A
newly established apron at
Herningsholm

Plejestandarder
- Udover træplejehæftet har vi til de gartnere, der
passer de kommunale anlæg, udarbejdet et lille hæfte
om plejestandarder. Hæftet er opdelt i fire
standardmodeller relateret til følgende anlægstyper:
særlige anlæg, haveagtige anlæg, parkagtige anlæg,
naturprægede anlæg. Ingen plejestandard er mere rig¬
tig end en anden, men det vigtigste er, at standard og

arbejdsmetode er i overensstemmelse med det enkelte
anlægs karakter og udvikling.
Med parkafdelingens målbeskrivelse synliggøres de

intentioner, som ligger til grund for anlæggets habi¬
tus, og den tolerance, vi arbejder med inden for de
enkelte kategorier. At afstemme vore mål og visioner
med økonomi og arbejdstidsressourcer er en for-
mandsopgave at løse. Hvert sjak far en fast rammebe¬
villing og et bestemt antal mandetimer, som de efter
vægtning kan anvende til pleje og vedligeholdelse af
anlæggene i deres eget område. Koordineringen sikres
gennem parksynsdiskussioner samt ved driftsmøder
med overgartneren.

Selvforvaltning
Parkafdelingen har indtil dato ikke arbejdet med selv-
forvaltningsprojekter, men har forsøgsvis og efter øn¬
ske fra skoleforvaltningen igangsat et projekt, hvor
der indgår tre skoler, to plejehjem, et bibliotek og en
svømmehal.

Parkafdelingens folk udfører indtil videre arbejdet
efter samråd med institutions- og skoleledere inden
for rammerne af det eksisterende budget. En egentlig
selvforvaltningsmulighed, hvor kommunen far reel
konkurrence, kommer først i løbet af 1996.

Indtægtsdækket virksomhed, hvad betyder detf
- Da parkafdelingen i 81-82 blev omorganiseret,
samledes en stor del af fællesbudgettet under et kon¬
toafsnit 'Parker'. Som systemet i dag er skruet sam¬
men, leverer parkafdelingen en række gratis ydelser til
forvaltninger og afdelinger. Det betyder eksempelvis,
at der ikke opkræves en øre for vores maskinparks
ydelser, og at en række fællesomkostninger på idræts-
og ældreområdet trækkes over parkkontoen.
Det var godt nok i opgangstider, men aldeles uac¬

ceptabelt i nedgangsperioder. I hvert tilfælde har 'den
skjulte økonomi' ramt parkbudgettet urimeligt hårdt
og er årsag til, at vi skal til at 'køre' som ude i sam¬
fundet, hvor kunderne betaler den pris, varen reelt
koster. Men på maskinparkområdet vil det fortsat
knibe, fordi vi de sidste 10 år har tæret på egenkapi¬
talen og i takt med nedslidningen ikke investeret til¬
strækkeligt i nyanskaffelser. På årsbasis burde jeg lø¬
bende have investeret mellem 1,5-2,0 millioner

kroner, men har kun haft 4-500.000 kr. at gøre godt
med. Hvordan det skal klares, bliver et politisk
spørgsmål.
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I øvrigt vil vi efter råd fra Kommunernes Revisi¬
onsafdeling, som har gennemført en grundig under¬
søgelse af vores aktiviteter, gå ind for den omkost¬
ningsdækkede virksomhed, som direkte registrerer,
hvad tingene koster de rigtige steder.

Er der sammenhang mellem den undersøgelse og d'et nye
registreringssystem for hele den grønne sektor, som der
forhandles om i Kommunernes Landsforening?
- Da landets 277 kommuner i KLs Revisionssystem
er sidestillede, hvor heterogent de end er opbygget,
og hvor mange indbyggere de end har, anbefalede vi
KL at udvælge et vist antal kommuner og bede sær¬

ligt sagkyndige dissekere deres budgetter og regnska¬
ber for ad den vej at undersøge, om kommunerne
overhovedet var sammenlignelige. Arbejdet blev koor¬
dineret af Forskningscentret for Skov & Landskab i
samarbejde med Kommunernes Revisionsafdeling.

Jeg kan nævne dig et eksempel. I Herning har vi
en formand for hver 15 ansatte markarbejdere, mens
man i mange andre kommuner har op til 30-40
arbejdere pr. formand. I lyset heraf var jeg spændt på
at se, hvordan vores tal ville blive bedømt i under¬

søgelsen. Og ikke uventet lå vi i den dyre ende, hvad
, timelønnen angik, men helt i bund på kvadratmeter¬
prisen for pleje og pasning af et grønt område. Hvil¬
ket efter min vurdering kan forklares ved, at vore
medarbejdere, på baggrund af vores plejestandarder

Fra venstre til højre: de fire forskellige plejestandarder
• From left to right: Four different standards of maintenance

Fierover naturgenopretning i Knudsmosen
T.h. en af de nye porte ved Knudsmosen

• Above: Knudsmosen bog restored
Right: One of the new gates leading into the Knudsmosen bog
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Detaljer fra havean¬
læg ved Dansk Kon¬
fektions- og Trikotage,
Sven-lngvar Anders¬
son, og EDB-hus, I.P.
Junggreen Have, Uld-
jydevej,
• Details from the

open areas surround¬
ing a major industrial
and educational com¬

plex in Uldjydevej

og det tætte samarbejde med deres formænd, aldrig er
i tvivl om, hvad der skal udføres. Kommunernes revi¬

sionsafdeling konkluderede, at man burde undlade at
lave sammenlignelige undersøgelser, medmindre der
blev gået lige så grundigt til værks, som KL havde
gjort med det omtalte projekt. I de videre overvejelser
indgår muligheden af at bede KL udarbejde en hel ny
regnskabsmodel for de grønne områder.

Hjælp udefra
Udliciteres visse dele afParkafdelingens arbejde til
lokalfolk?
- Vi har forsøgsvis indhentet tilbud hos lokale firma¬
er om pasning af vore nye byggemodningsarealer,
indtil en kommende grundejerforening var etableret
og selv kunne overtage den videre drift. Men de til¬
bud lå alt for højt. Herning har ikke som visse større

byområder stribevis af konkurrencedygtige anlægs¬
gartnerfirmaer at trække på. Men vi har på aftalebasis
etableret et godt samarbejde med flere lokale entre¬

prenører og anlægsgartnerfirmaer.
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Ca.1:3000

Hvor meget projekterer parkafdelingen, og i hvilket
omfang bruges konsulenter?
- En væsentlig del af en kommunal parkafdelings
projekteringsopgaver handler om smårenoveringer på
skoler, institutioner, parker, veje og forsyningsanlæg
etc. Opgaver vi selv klarer.

Skal vi derimod løse større opgaver trækker, vi på
de privatpraktiserende landskabsarkitekters tegnestu¬
er. Lad mig nævne Arkitektgruppen i Aarhus, der har
projekteret byens nye markedsplads, landskabsarki¬
tektfirmaet Ginman, Harboe + Borup planlægger
banegårdspladsen, mens landskabsarkitekt Jeppe Aa¬
gaard Andersen er i gang med projektering af Her¬
ning Torv. Skitseprojektet til renovering af Mindepar¬
kens staudehave blev Agnete Muusfeldts sidste
opgave som projekterende landskabsarkitekt. Efter
hendes død blev anlægget færdigprojekteret og udført
under landskabsarkitekt Gunver Vestergaards ledelse.
For at sikre Birkområdets udvikling og fastholde ho¬
vedideen i anlægget er landskabsarkitekt Sven-Ingvar
Andersson kommunens faste samarbejdspartner.

Birkområdet

Nævnes Birkområdet må man nævne Åge Damgaard
i samme åndedrag. Åge Damgaard var tekstilfabrikant
i Herning og har med sit kunstneriske engagement

påvirket udviklingen i byen. I sine indkøb, som i dag
kan studeres i Herning Kunstmuseum, i skulpturpar¬
ken og på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt mu¬
seet var han utrolig sikker og havde langt forud for
sin tid sans for kunstnerisk kvalitet.

Da Angli fabrikken, det nuværende kunstmuseum,
blev solgt, afsattes én del af salgssummen til en fond,
hvis midler i stor udstrækning skulle bruges til vedli¬
geholdelse af anlæggene. Fonden bevilgede for et par
år siden ca. 1 million kroner til restaurering af skulp¬
turparken, og denne restaurering gennemførtes efter
Sven-Ingvar Anderssons ideer.
I fondspapirerne har Herning kommune skrevet

under på, at de vil afholde samtlige driftsomkostnin¬
ger på Angli-området og sørge for, at arbejdet altid
foregår under vejledning af en landskabsarkitekt ud¬
peget af Akademiraadet.

Udviklingsplan over Birkområdet.
Sven-Ingvar Anderssons Tegnestue
• Plan for the development of an
area known as Birkområdet. Sven-

Ingvar Anderssons office

Ml
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Luftfoto ca. 1985
• Aerial Photo, c. 1985

De Geometriske Haver

Udvalgetfor de Geometriske Haver udsendte i december
1992 en smuk publikation om havernes form, deres
indretning, anvendeligbed og videre bearbejdning.
Hvordan er situationen i dag to år senere?
- Som skrevet står er 'Anlægget tilvejebragt i et sam¬
arbejde mellem Dansk Konfektions- og Trikotagesko-
le, Herning Kunstmuseum, Herning Kommune og

Foreningen af Danske Landskabsarkitekter, som ved
sit 50-års jubilæum i 1981 udkastede ideen om at

genskabe dette meget væsentlige haveprojekt et sted,
hvor det kunne få den blivende værdi, som tilkom
det'.

Avnbøghækkene er vokset godt til og snart oppe i
færdig højde. Mere problematisk er rummenes bear¬
bejdning, som af økonomiske årsager lader vente på
sig. For at færdiggøre anlægget skal der skaffes om¬

kring 5 millioner kroner, ét beløb, som tilsyneladende
er svært at få på bordet. De forskellige fonde, vi har
søgt tilskud fra, er lidt tøvende overfor haveanlægget,
som de måske finder lidt flygtigt.

Hvad sker der, hvis de store fonde glipper?
- Jeg tror vi må starte med at lave et par af de mind¬
ste haver for kommunale midler og med dem som

model prøve andre veje. En opgave, der hovedsagelig
må klares afDL, som ved foreningens 50-års jubi¬
læum påtog sig projekteringen af de geometriske ha¬
ver og indsendelse af fondsansøgninger.

Grønne kommuner
- Sammen med otte andre kommuner valgte Her¬
ning kommune i 1988 at deltage i Miljøministeriets
treårige forsøgsprojekt, som i hovedtrækkene går ud
på at skabe konkret indhold i Brundtland-rapportens
intentioner om bæredygtig udvikling. Parkafdelingen
har i den sammenhæng specielt arbejdet med natur¬

beskyttelse og naturpleje i det åbne land, men også
afprøvet nye samarbejdsformer med lokalsamfunde¬
nes brugere af eksisterende grønne friarealer.
Siden 1989 har Herning til fulde levet op til Rio-

konferencens intentioner om det nære miljø, om
medbestemmelse og om at tænke lokalt og grønt.
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Til villabyen Tjørring, der har 4-5000 indbyggere,
er der senest blevet udarbejdet en 5-årig udbygnings¬
plan for et parkområde, som de sidste 10-15 år har
ligget hen i græs. Arealet skal bruges til park og sam¬

tidig være demonstrationsprojekt for aktivering af
børn og unge. I de arbejder, der er blevet gennem¬
ført, har folkeskolens lærere sammen med mine med¬

arbejdere været den dynamo, som trak læsset med
forældre, børn og dagplejemødre som entusiastiske
medspillere, når det gjaldt legepladser og samværsmu¬

ligheder, og den lokale idrætsforening, når der var
tale om leg og idræt. En tung, men samtidig inspire¬
rende måde at samarbejde på. Alt i alt har vi gennem
de seneste 4-5 år haft kontakt med 10-15 % af Her¬

ning Kommunes befolkning som direkte parkmedar¬
bejdere.

Naturskoler

Lars Østerbye har udover ledelse af parkafdelingen
samtidig ansvar for to naturvejledere, der fysisk er

knyttet til parkafdelingen, men administrativt lønnes

Hækrummene af avnbøg fotograferet 1994
• Spaces made with hornbeam, photos taken in 1994
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Herover. Projekt til Banegårdspladsen.
Ginman, Harbos + Borup.
Anlægges 1995
• Above: A design produced for the
plaza in front of the railway station.
Ginman, Harboe + Borup. 1995

Th. Naturskoleundervisning
• Right:.Teaching nature students

af skoleforvaltningen. Herning har to kommunale
naturskoler, som begge ledes af læreruddannede pæ¬

dagoger. Samtidig er kommunen i gang med opbyg¬
ning af et historisk værksted, som formodentlig om

nogle år vil have samme officielle status som natur¬
skolerne.

Selskabsskove

— Hedeselskabets betydning for Hernings grønne om¬

råder i slutningen af forrige århundrede er indisku¬
tabel. Hvad der er tilbage fra den periode, er stadig

1:2000

Herunder. Ny bypark i Tjørring. Herning
Kommunes Parkafdeling, Steen Gelsing
• Below: A new park in Tjørring. Her¬
ning Park Directory, Steen Gelsing

I hvilket omfang bar kommunen satsetpå naturskolebe¬
grebet?
- Det startede her, som mange andre gange i livet,
med et dybt engageret menneske - en fuldtidsansat
lærer, som på eget initiativ drev naturformidling for
børn og voksne i al sin fritid. Og som med sin viden
om og kontakt med naturskoler overalt i landet fandt
det rimeligt at stable en tilsvarende ordning på bene¬
ne i Herning. Og snart kom vi i gang. En gammel
landsbyskole blev ombygget og indrettet til natursko¬
le, og vi udarbejdede for Skole- og Kulturudvalget en
miljølæseplan, som i hovedtrækkene gik ud på, at fol¬
keskolens undervisning i natur og miljø skulle ske på
tværs af faggrænser og børnenes alder, samt at natur¬
skolen skulle være kernen i undervisningen.

I 1986-87 blev planen godkendt af politikerne,
hvorefter der udarbejdedes undervisningsmateriale,
og skolen startede.
Vi har nu to kommunale naturskoler, der på en og

samme tid har folkeskolens elever og lokalbefolknin¬
gen som målgrupper og på årsbasis har kontakt med
mindst 10.000 Herningborgere.
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Parkpolitik år 2000
På konferencen om Parkpolitik år 2000, som Stads- og
Kommunegartnerforeningen og Forskningscentretfor
Skov & Landskab holdt i foråret 94, efterlyste du større

fordybelse i faget.
— Ja, det gælder både i forholdet til vores kulturarv,

1:1500. Nord th.

bredden og visionen i den danske havetradition og i
relation til fagets anlægstekniske metier.
Der er blevet for mange moderetninger i vort fag. I

stedet for at fastholde hvad vi kan over et bredt fag¬
ligt register, råber man øko-øko-øko og tror, der skal
være blomstereng overalt, mens jeg tydeligt ser, at vo¬
re traditionelle parker og intensive legemiljøer har fa¬
et en renæssance pga. ældregenerationens og børne¬
pasningsordningernes umættelige behov for gode
udendørs mødemuligheder.
Og på det anlægsgartneriske og tekniske område

har vi i årevis savnet brugbare forskningsresultater at
arbejde efter, indtil Parkteknisk Institut i 1986 blev
en realitet og nu er en selvstændig afdeling ved Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab.

Plan af Herning Torv. ved Jeppe
Aagaard Andersen.
Anlægges 1995
• A plan for Herning Torv.
Jeppe Aagaard Andersen.
To be established in 1995

Du blander digjavnligt i den fagpolitiske debat?
- På visse områder, ja. Som jeg nævnte tidligere, har
jeg været medlem af Lange-udvalget, af DLs uddan¬
nelsesudvalg og været med til at udarbejde en natio¬
nal strategi for jordbrugsforskning.

På KVL vægtedes den jordbrugsvidenskabelige
grundforskning i mit studieforløb så højt, at mange
landskabsarkitektstuderende betragtede det som uri¬
melig spild af tid. I dag er man ved at falde i den
anden grøft, jord og plantedyrkning minimeres,
skønt vor faglige viden netop på disse områder skal
være signifikante og genkendelige i relation til arki¬
tekter og ingeniørers faglige formåen.
Landskabsarkitekters styrke ligger i deres viden om

jord og plantemateriale. Kan man ikke det, kan man

slå lige så mange streger på tegnepapiret, det være

skal, uden at opnå det ønskede resultat.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

udflugtsmål for Hernings borgere. Selskabsskovene
eller aktieskovene, kald det, hvad du vil, var skove
som landmændene i fællesskab havde plantet som
sandflugtdæmpende vegetation.
Da skovrejsningsbølgen for nogle år siden red over

landet, faldt det mig ind at genoplive den gamle fæl¬
lesskabstanke, nu ikke så meget for at dæmpe sand¬
flugten, som for at skaffe lokalbefolkningen her på
stedet attraktive natur- og friluftsområder.
' 1 starten fik jeg masser af opbakning, sandt at sige
blev det en ren mediebegivenhed landet rundt. Jeg
blev interviewet i lokalradioer og havde Ritzaus bu¬
reau hængende i telefonen hver fjortende dag for at
høre, om der snart skete noget nyt. Og det var lige
præcis, hvad der ikke gjorde.

Sagen var nemlig den, at et aktieselskab ifølge
landbrugsloven ikke må eje landbrugsjord, med min¬
dre man på en gang køber 35 ha og lader dem til¬
plante inden for tre år. En økonomisk belastning,
som kommunen ikke uden videre kunne stille garanti
for, hvis aktietegningen svigtede. Vi drøftede alterna¬
tive modeller, men fandt ikke umidddelbart en brug¬
bar løsning. Sagen skal derfor på økonomi- og plan¬
lægningsmødet i nær fremtid for ad den vej se, om
der kan skaffes politisk dækning for en garantikapital,
som konverteret til aktieværdi kan danne det økono¬

miske grundlag for selskabsdannelsen.
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Grønlands Torg
Tone Lindbeim

Et glimt mot sydøst og sonen mel¬
lom den presise sirkulære gress-
bakken og de opphøyde vege-
tasjonspartiene ut mot felles
gangvei.
•View towards the southeast and
the zone between the precisely cir¬
cular grass hill and the elevated
sections.

Den sekskantede paviljongen er
dimensjonert for å tåle klatring.
• This hexagonal gazebo is propor¬
tioned so as to bear climbing - by
children

Utforming av Grønlands Torg i Oslo har vært en
utfordrende oppgave for landskapsarkitekten. Her
skulle det skapes trivelige boforhold for 640 hushold¬
ninger midt i en nedslitt bydel, fattig på grønt. Her
skulle det legges til rette for handel i forlengelsen av

bydelens sentrale handlestrøk. Det var Selmer Oslo
AS med Anker & Hølaas som arkitekter som vant

Oslo kommunes konkurranse om Grønlands Torg
sommeren 1987. Bebyggelsens omfang, høyder og
plassering var gitt da landskapsarkitekten begynte sitt
arbeid senhøsten 1988.

Bygningsmassen var organisert rundt to storgårds-
rom med en gågate imellom. Det ene gårdsrommet
skulle ligge hevet en etasje over bakkenivå, med tre

parkeringsplan under. Det andre lå over Grønland
T-banestasjon. Begge gårdsrommene var altså takkon-
struksjoner, med strenge krav til vektbelastningér,
masseoppbygging, drenering og vanning.
Oslo kommune stilte krav om innpassing av en

barnehage med fire avdelinger i prosjektet. Gågaten
skulle som offentlig gate tilfredsstille kommunale
krav til belysning, dekker, framkommelighet, awan-

ning osv. Den skulle imidlertid planlegges og anleg-
ges som del av prosjektet.

Planleggingsprosess
Et første viktig skritt for landskapsarkitekten var å fa
gehør for et vekstjordlag på 100 cm i begge gårds¬
rommene. Det gjorde det mulig å plassere store trær
utfra bruksmessige og estetiske hensyn. Derved be-
høvde ikke plasseringen dirigeres av søylehodenes lo¬
kalisering, og det var ikke nødvendig å bygge opp
kasser på et ellers flatt gulv.
Det ble utarbeidet soldiagram som grunnlag for å

plassere prosjektets barnehager, sitteplasser osv. An-
leggsgartner ble trukket inn ved priskonkurranse alle¬
rede etter forprosjekt. Dette ga et tett og fint samar-
beid gjennom resten av prosjekterings- og anleggs-
tiden.

Gågata
Vi la vekt på å utforme en trivelig bolig- og handle-
gate med et sterkt innslag av vegetasjon. Gågata er
delt opp i en gang og kjøresone på hver side av en
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Plan over utearealene på Grønlands Torg, 1: 500. Planen viser de to storgårdsrommene, den offentlige gate, Smalgangen, som binder
prosjektet sammen. I sør er det plantet inn store balsampopler mot trafikken.
• Plan of outdoor areas: Grønlands Torg (Greenland Plaza), 1:500. The plan shows two large spaces, the public street and a narrow
passage which unites the design. Towards the south: tall specimens of Populus Balsamifera shielding against the traffic.

Et glimt fra redskap- og
utstyrsboden i barnehagen
i gårdsrom 1. Boden er
hengt på tregjerdet og har
fått samme uttrykk som
dette.
• Kindergarten in Yard
no. 1: An equipment and
tool shed hung on a
matching wooden fence

midtsone. Midtsonen er delt opp i ulike rom som er

avgrenset av granittvanger og sittekanter mot opp-
høyde plantefelt. I gågatas knekkpunkt samles mange
viktige kommunikasjonslinjer. Herfra fører hoved-
trapp til gårdsrom 1 og portrom til gårdsrom 2. Her
er inngang til service sentral og parkeringshus. Vi
samlet alle disse linjer og bygningsformer i en sirkel-
form med brede sittekanter i granitt og lindetrær som
skal formklippes som en stor sirkulær løvmasse. Byg-
ningsfasadenes jordfarger er videreført. Rødlig tegl er
valgt som gågatas hoveddekke. Det er brutt opp av

mørkere striper med en avstand på 240 cm. Dette er

Grønland-Vaterlandsgulvets fellestrekk, nedlagt allere¬
de i Vaterland-konkurransens vinnerprosjekt og gjen-
nomført i alle de nylagte arealene på Grønland-Vater¬
land.

All granitt i gågata er rødlig Røykengranitt. Vi
ønsket å få fram granittens karakter og lot sidene væ¬

re råhogget, mens toppen er prikkhamret. Inne i gra-
nittrommene består gulvet av rødlig maskingrus.
Spisslønn i velvoksne størrelser preger gågatas grønn-
struktur.

Gårdsrom 1

I gårdsrom 1 ønsket vi å motvirke inntrykket av å
oppholde seg på et betonglokk. En gresskledd jord-

voll og ulike høydepartier ble bygget opp ved hjelp av

lette masser. Alle plantefelt hever seg opp fra om¬

kringliggende terreng for å skape rom og intimitet.
Vegetasjonsvalget preges av at vi har arbeidet med å
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Gårdsrom 2. Sirkulære og ovale paviljonger er lagt inn mot de ensformige 1. etasjefasadene. Vegetasjonen er planlagt med tanke på
å få fram årstidenes variasjon. Overfladevannet ledes mot en åpen renne.
• Yard no. 2. Circular and oval pavilions placed against 'dead' ground floor housefronts. The greenery reflects seasonal variation.
Surface water is led towards an open drain channel.

få fram årstidenes variasjon: flere tusen krokus tidlig
om våren, blomstring, frukt og modning, høstens
sprakende bladverk og vinterens mangfoldige grein-
struktur. En rotunde av agnbøk og en rammebeplant¬
ning av lind formklippes. Trær og busker er plantet
tett og i store størrelser for å gi anlegget en moden
karakter allerede fra første dag. Dette innebærer be¬
hov for tynning og beskjæring etter noen år. Alle
1.- etasje leiligheter har fått private forhager. Portaler
markerer overgangen fra gangvei til sti inn mot en
indre felleshage. Her er det lagt avskjermede sitteplas-
ser i rødlig inask ingrus inn mot en buktende vegg av

vegetasjon. Herfra ser man ut over en stor sirkulær
gressplen som hever seg opp mot syd-vest. En fest-
plass er lagt i det nord-østre hjørnet. Sandbasseng,
nedsenket sittekasse, flaggstang og lysthus er enkelt¬
elementer som føyer seg inn i hagen. Alle trekon-
struksjoner er malt. Hovedbelysningen er integrert i
trekonstruksjonene. Enkelte lyspunkter er lagt ned i
belegningssteinen - som up-lights mot løvtrekronene.
Det faste dekket er av Solrød rustikstein. Overflate-

vannet føres i hovedsak mot en horisontal, åpen

vannrenne på innsiden av gangveien. Mot sør avslut-
tes felleshagen av kirsebærtrær og et buktende tregjer-
de med espalier. Dette markerer overgangen til barne¬
hagens uteareal. ,

I barnehagens uteareal har vi ønsket å legge inn
flest mulig lekeutfordringer innenfor knappe areal¬
rammer (500 kvm)., Terrenget er formet i avsatser
med 30 cm høydesprang og en 'høyderygg' opp mot
klatretårn. Spylevann samles i en renne som fører
mot et lite plaskebasseng. En grønnsakshage har også
fått plass. Av vegetasjon er det foruten frukt, bær¬
busker, rabarbra og klatrevekster plantet inn hårdføre
arter som tåler brekkasje og sterk slitasje, (doggpil,
istervier, sibirkornell, osv.) Belysning er integrert i
trekonstruksjonene.

Gårdsrom 2

I gårdsrom 2, over Grønland T-banestasjon, er det en
oval gressplen som danner gårdsrommets hovedform.
Dette kvartalet har kun næringsarealer i 1. etasje, noe
som gir ensformige fasader mot gårdsrommet. Derfor
er det lagt inn en serie runde og ovale paviljonger og
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Gågata sett mot øst. Flommene i midtsonen er avgrenset av granittvanger med teakbenker, opphøyde plantefelt og en Albertslundlykt
i hvert hjørne. Inne i disse rommene er det lagt inn paradis, sjakkspill, telefonbokser og sykkelstativ. Rommene kan ved spesielle
anledninger tas i bruk til salgsboder
• Pedestrian precinct viewed towards the east. The boxes in the centre are bordered by granite side pieces with teak benches, ele¬
vated plant beds, and a lamp post in each corner. Inside these boxes are markings for hopscotch and chess, phone booths, and
bicycle racks. On special occasions these boxes may accommodate stalls.

hay vegetasjon ut mot disse fasadene. Dette gårds-
rommet har en fontene på festplassen i det nordøstre
hjørnet. En ballplass er innpasset i sørvest. Forøvrig
er gårdsrommet anlagt etter de samme prinsippene
som gårdsrom 1. Automatisk dryppvanningsanlegg
sørger for vanning og gjødsling av alle vegetasjons- og
gressarealer i gårdsrommene og gågaten.
Tone Lindheim

Grønlands Torg, Smalgangen
13, Oslo

Byggberre: Selmer Oslo AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk &
Lindheim AS ved Tone Lindhe¬

im MNLA. Medarbeidere: Sille

Winsnes, Rune Vik, Jostein
Bjørbekk ogAnne Karin, lands-
kapsarkitekterMNLA
Arkitekt. Anker & Hølaas AS

Anleggsgartner: Øivind Svend-
by AS
Prosjektledelse, byggeledelse,
hovedentreprenør: Selmer Oslo
AS

Totale arealer, uteanlegg:
11.000 kvm. Totale arealer,

bygg 80.000 kvm
Byggekostnader uteanlegg:
8 mill kroner

Byggeår: 1990-91
Foto: Tore Fredenlund, Tone

Lindheim

En sirkulær form i gågatas knekk-
punkt samler ulike kommunika-
sjonslinjer. Brede sittekanter er i
granitt og teak. Lindetrærne form¬
klippes.
• Centre: A circle right in the
middle, where the street has a

slight bend. Bordering broad ben¬
ches are made of granite and teak.
Lindens will be kept trimmed.

De kontrollerte betingelserne oppe
på betonglokket har gitt vegesjonen
en uvanlig sterk tilvekst.
•Controlled conditions on top of
the cover made of concrete have
made for particular richness of
plants.
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A Conversation With Park Director Lars
Østerbye, p. 52
Karen Permin
With this interview we record the first of a
series of visits to Danish councils in which
we talk to high ranking landscape architects
in order to get an impression of how land¬
scapes are managed and stewarded in 1995.
Early this century Herning from private do¬
nors received two large green areas, Vestre
Anlæg, for many years a nursery and plant
distribution central, and Søndre Anlæg, a
public recreation ground created by Enrico
Dalgas (1828-94), the celebrated founder
of the Danish Heath Society, the body in
charge of Jutland moorland reclamation. To
these first areas were added more, as the
town grew to become a major industrial
centre attracting people, former farms
hands, from rural areas. In less than 100
years its population grew to the 56,000 of
today. A major proportion of Danish textile
industry is based in Herning, and it is also
an important traffic junction.
Director Lars Østerbye's predecessors Ole

Richter and Immanuel Thomassen were

both traditional model gardeners; today, the
park division aims to elaborate on C. Th.
Sørensens objectives in park management:
'more serious than urban decoration'. When
Mr Østerbye was appointed some ten years
ago, his council employers received a de¬
scription of the enormous range of the pro¬
fession extending from intimate, artistically
refined details to open expanses. The four
main points that make up this note, then a
description of the park division's practical
objectives, to this day have been useful in
describing the policy that guides all work
performed in Hernings parks.
The division's objectives are as follows:

- to further harmonious urban development
with regard to planting so as to create a
physically and aesthetically pleasing envi¬
ronment.

- to create suitable public spaces, be it
parks, green milieux, playgrounds, or allot¬
ments, the main emphasis being on practi¬
cal use and on the pleasure experienced,
given diversity, artistic deployment of plants
and good standards of maintenance.
- to ensure a rich public life in verdant are¬
as near towns — stream valleys, for example
- the emphasis being on lived experience;
to facilitate spontaneity, controlled, of
course, by extensive and indiscernible
maintenance.
- to ensure and protect the values inherent
in any landscape; to improve standards of,
maintenance so as to enforce the indi¬

genous flora and fauna.
Says Mr Østerbye, I wrote 'The Park

Division En Route' in support ofmy politi¬
cal employers who, while standing for of¬
fice, were to document their achievement
to voters. I outlined what they had taken
the responsibility for, and implemented in
the previous four year period, and at the
same time defined the problems that I felt
should be dealt with in the electoral period
to come. L0 has held offices in national

professional bodies: he chaired the Associa¬
tion of Town and Council Park Directors,
was a member of the board in charge of
Forestry and Landscape Research, and an
officer of the Havekulturfonden.

His park division has produced a des¬
cription of trees within the town structure,
in which individual groupings are particula¬
rized in terms of height, width and arrange¬
ment. In this manner gardeners received
guidance as to how to trim and prune trees.
Besides this leaflet, gardeners tending pub¬
lic spaces have received a folder outlining
four different standards of maintenance
related to four types of site, garden, park,
open grounds, and more special types of
public space. No standard of maintenance
is more correct than another, but what is
most important is that each standard and
every method match the character and de¬
velopment of each site.
The Park Directory's description of goals

visualises the intentions underlying the sta¬
tus of a particular site, and the tolerance
accepted for each category. A considerable
number of projects concern trivial repairs in
schools, institutions, parks, roads and in¬
stallations, etc., all tasks performed by the
division itself.
In the case ofmajor tasks, collaboration

is extended to private practices, e.g. the
Aarhus Arkitektgruppen, who designed the
town's new market square, the Copenhagen
firm ofGinman, Harboe + Borup - in
charge of the space in front of the railway
station - while landscape architect Jeppe
Aagaard Andersen is presently involved in
projecting the Town Hall Square. An out¬
line for renovating the Memorial Park's gar¬
den of perennials became Agnete Muus-
feldt's final project. Following her death,
the projecting was completed and the site
established under the supervision of land¬
scape architect Gunver Vestergaard. In or¬
der to ensure the development of the area
known as Birkområdet, and so as to perser-
ve the main idea, landscape architect Sven-
Ingvar Andersson is a regular collaborator.
With other councils Herning in 1988 voted
to take part in a three year trial period sug¬
gested by the Ministry for the Environ¬
ment, whose main intentions are, in con¬

crete terms, to implement the ideas
concerning feasible development, inherent
in the Brundtland report. The Park Divi¬
sion has been putting particular emphasis
on protection of the environment, and on
unbuilt area maintenance, but has also been
testing new ways to collaborate with local
users of existing green areas. Lars Østerbye,
besides heading the Park Division, also
supervises the work of two naturvejledere,
environment guides, at the county's two
nature academies. The council, moreover, is
involved in the establishment of a history
workshop.

Grønlands Torg, p. 68
Tone Lindheim
To create the Grønlands Torg to this land¬
scape architect was quite a challenge. Seem¬

ly conditions had to be set up for 640
households in a derelict neighbourhood
with no greenery to speak of. Shopping had
to be facilitated by extending the city's cen¬
tral shopping mall. Selmer Oslo Ltd. with
Anker & Hølaas as architects won Oslo
Council's competition in the summer of
1987; extension, heights and placement
were given, once the landscape architect
began work in late autumn of 88.
Buildings were organised round two

major courtyards separated by a pedestrian
street. One of these yards was to be elevated
one storey above street level with a three-
storey car park below. The other lay above
Grønland underground station. Both court¬
yards were roof-like, then, and would make
rigid demands in terms of load, composi¬
tion of mass, drainage, and watering. Oslo
council demanded the inclusion of a kin¬
dergarten divided into four sections. The
pedestrian street, being public, was to meet
council demands with regard to lighting,
cover, accessibility, draining, etc. It must,
however, be styled to be consistent with the
entire project.
A first important step for the landscape

architect was to get a 100 cm layer of top-
soil accepted inside each courtyard. This
made it possible to place large trees and
also take aesthetic amd pragmatic factors
into consideration. The placing need not be
determined by the placement of columns
supporting the houses, and there was no
need to add the extra boxes required on a
flat floor.
We wanted a street in which people

could live and do their shopping, a street
with charm and with vigorous greenery.
The street is made up of a pedestrian and a

delivery lane, each on either side of a cen¬
tral zone. This central zone, again, is divid¬
ed into boxes delineated by granite borders
and benches edging elevated patches.
Where the street has a slight bend several
important lines of communication conjoin.
From there the main flight of stone steps
lead to Yard no. 1, and a gate to Yard no. 2.
Reddish bricks, therefore, have been select¬
ed as the street's principal paving. At 240 m
intervals this is broken by darker stripes.
Inside Yard no. 1 we wished to dim the im¬

pression'that one resides on a cover made
of concrete. A grass-clad bank and various
other elevated parts were built using a light
substance. All planted spots rise out of the
surrounding terrain in order to make for
space and intimacy. The choice of plants
indicates that we mean to reflect seasonal
variation. All flats on the ground floor have
been given private front gardens.

Inside Courtyard no. 2, above Grønland
underground station, there is an elliptical
lawn, the courtyard's main shape. Apart
from that, the principles underlying the
design for both courtyards are identical.
Automatic drip irrigation ensures adequate
humidity and fertilization of plants and of
grassy areas throughout.
Ellen Miriam Pedersen
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Idékonkurrencen Bedre lands¬
byer - nye tider
I januar udskrev Vejle Amts Udvik¬
lingsråd - i samarbejde med lands¬
byerne Andkær, Gludsted, Klovborg
og Randbøldal samt kommunerne
Børkop, Egtved og Nørre-Snede, en
offentlig idékonkurrence om lands¬
byfornyelse. Idékonkurrencen blev
gennemført med økonomisk støtte
fra Børkop Kommune, Nørre-Snede
Kommune, Egtved Kommune, Vejle
Amt, Indenrigsministeriet samt Byg¬
ge- og Boligstyrelsen.
Konkurrencen blev udskrevet i fort¬
sættelse af Vejle Amts Udviklings¬
råds aktiviteter om udvikling i land¬
distrikterne.
Ved udvælgelsen af de 4 landsbyer
havde Udviklingsrådet lagt vægt på
beboernes opbakning, og at de 4
landsbyer i en række forhold var vidt
forskellige. De ville således være
velegnede som eksempler på lands¬
byfornyelse. Konkurrenceopgaven
ønskedes besvaret med udgangs¬
punkt i en eller flere af de fire
landsbyer med forslag og ideer til
en helhedsløsning for landsbyens
funktion.
1. præmien på 300.000 kr. tildeltes
arkitekterne MAA Kristine Jensen

og Bjarne Frost, Århus. Om forslaget
udtaler dommerkomiteen bl.a.: For¬
slaget er præget af en klar arkitek¬
tonisk holdning og landskabelig for¬
ståelse ved at tage udgangspunkt i
den enkelte landsbys særpræg. Med
udgangspunkt i de eksisterende kul¬
turhistoriske og landskabelige vær¬
dier skildrer forslaget de enkelte
landsbyers mulighed for en fremti¬
dig identitet, udstråling og særken¬
de.

Ud over 1. præmien blev der uddelt
følgende præmier:
To 3. præmier å 80.000 kr. til hen¬
holdsvis landskabsarkitekt Ulrik Kug-
gas Petersen, Kbh. og arkitekterne
MAA Flemming Frost og Helle Juul,
Klampenborg.
En 4. præmie på 40.000 kr. gik til
arkitekt MAA Sidsel Bloch, Århus.
Fem forslag blev indkøbt for hver
20.000 kr. Disse forslag var udarbej¬
det af: Arkos Arkitekter MAA ved
Rikke Hansen, Bo Nørregaard Jen¬
sen, Bodil Jæger, Jens Ravn og
Arne Vejbæk, Kbh.; skovbrugsstude¬
rende Jørgen Nimb Lassen, geogra¬
fistuderende Søren Præstholm og
arkitektstuderende Mette Heide,
Kbh.; Lauge Juul's Tegnestue, arki¬
tekter MAA i samarbejde med A/S
Samfundsteknik, rådgivende inge¬
niører, Kolding og projektgruppen
Landsbygruppen i Kolding: Laurits K.
Rasmussen, Hedensted: Jørgen
Hansen, Randbøl.

Nyt kapel og krematorium på
Bispebjerg kirkegård
Tre arkitektstuderende, Tommy
Bruun, Lars Schwartz og Anders Tyr¬
restrup fra Arkitektskolen i Aarhus,
vandt 1. præmie på 250.000 kr.i kon¬
kurrencen om udformning af et nyt
kapel og krematorium på Bispebjerg
kirkegård i København.
296 tegnestuer fra Danmark, de
øvrige nordiske lande samt enkelte
fra England, Tyskland, Østrig og Hol¬
land deltog i konkurrencen, der var
udskrevet af Københavns Borgerre¬
præsentation i samarbejde med
DAL.
Dommerkomiteen betegner vinder¬
forslaget som konkurrencens mest
overbevisende og banebrydende:
Det ny kapelkrematorium fremstår
med den ro og afklarethed, som de
bedste huse i de bedste byer udstrå¬
ler.

Bygningsværket skal placeres ved
kirkegårdens hovedindgang ved Fre¬
deriksborgvej, der hvor Østre kapel
nu ligger. Det tænkes opført af røde
teglsten og med et tag opbygget af
kassetter, der er udformet som høje
skakte, hvorigennem dagslyset kom¬
mer ned til de forskellige lokaliteter.
2. præmien på 125.000 kr. blev givet
til arkitekter MAA Morten Seedorff,
Frederiksberg, og Morten Rolighed
Jensen, Hørsholm.
3. præmien på 75.000 kr. tildeltes
ingeniørfirmaet Midtconsult, Ingvar
Cronbammar og arkitektfirmaet Sø¬
ren Jensen, Herning.
Fem forslag blev indkøbt for hver
30.000 kr. De er udført af CUBO arki¬
tekter, Århus: arkitekterne MAA
Knud Fladeland Nielsen og Anne-'
Marie Kruse, Kbh.: BBP arkitekter,

Kbh.; arkitektstuderende Niels Mar¬
tin Larsen, Jørgen Olesen og Morten
Marcker Stubgaard, Århus; samt
arkitekterne MAA Anders Brix og
Henrik Kurt Christensen, Kbh.

Konkurrence om dokumen¬
tationscenter i Hanstholm
Konkurrencen var udskrevet af Sta¬
tens Kunstfonds Arkitekturudvalg i
samarbejde med Hanstholm kommu¬
ne og DAL. Den havde til formål at
fremkalde et projektforslag til etab¬
lering af et dokumentationscenter i
Hanstholm for 2. verdenskrigs tyske
militære anlæg med tilknytning til
atlantvolden. Dokumentationscen¬
tret skal indeholde udstillinger,
forskningsafdeling, foyer og kafe
m.v.. Det placeres i umiddelbar for¬
bindelse til museets hovedgenstand,
bunker nr. 3 kaldet 3. kanon, som
rummede den ene af fire mægtige
38 cm slagskibskanoner. Den er med
sine ca. 31 x 64 m og den centrale
dybe kanonbrønd museets hoved¬
genstand. Dette store volumen og
bunkeren som helhed indgår i doku¬
mentationscentret. Man ønskede
forslag, der kunne anvise en integra¬
tion af en ny struktur og denne bun¬
ker, hvor især karionbrønden vil få
en central betydning - men uden, at
bunkerens museale værdi anfægtes.

Vinderforslaget er udarbejdet af •
CUBO Arkitekter, Århus ved arkitek¬
terne MAA Peter Dalsgaard, Bo
Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og
Lars Juel Thiis Knudsen. Forslaget
placerer sig som 'en linie i landska¬
bet' skåret ned i skrænten umiddel¬
bart nord for den eksisterende ka¬

nonstilling.
Placeringen, nedgravet i skrænten
og med fuldt udsyn til horisonten og
havet, giver en meget fin tolkning af
ideen bag hele fæstningsanlægget,
på kanten mellem det fortificerede

land og havet - det overvågede ter¬
ritorium. Placeringen medfører, at
dokumentationscentret i sit indre vil
have en meget åben og fri atmosfæ¬
re, der står i kontrast til bunkerens
lukkede og trykkende totalitære
stemning. Forslaget vil kunne resul¬
tere i et ekstraordinært arkitektonisk
bygningsanlæg i smuk idémæssig
og landskabelig harmoni med det
eksisterende anlæg.
Statens Kunstfond har gennem sin
prækvalifikation af bygherre sikret
de økonomiske forudsætninger for
opgavens gennemførelse. Arbejdet
er udført i nært samarbejde med
landskabsarkitekt Torben Schønherr,
og resultatet vurderes som værende
det optimale grundlag for bygvær¬
kets tilblivelse. Endelig lokalplan vil
blive udarbejdet på baggrund af det
vindende forslag.
Statens Kunstfond har med pro¬
grammet ønsket at støtte den kreati¬
ve proces ved kun at medtage
strengt nødvendige bindinger, hvori¬
mod besvarelserne skulle være me¬

re konkrete og detaljerede end nor¬
malt..
Til konkurrencen var inviteret 8 arki¬
tektfirmaer. De øvrige 7 var: Erik
Bystrup, David Bretton-Meyer, Fogh
& Følner, Poul Ingemann, Henning
Larsens Tegnestue A/S, Knud Flade¬
land Nielsen, Studio Chiasmos.
Dommerkomiteen bestod borgme¬
ster i Hanstholm kommune Per Kri¬
stensen, udvalgsfmd. Jens Chr.
Mørch, kommunalbestyrelsesmed¬
lemmer Harald Fuglsang og Niklas
Mouritsen samt museumsinspektør
Hanne Mathiesen. For Statens
Kunstfond arkitekterne MAA Mari¬
anne Ingvartsen, Dan Christensen
og Jan Søndergaard, for DAL profes¬
sor, arkitekt MNAL Sverre Fehn og

professorer, arkitekter MAA Hans
Peter Svendler Nielsen og Johannes
Exner.

Nyt glasmuseum i Ebeltoft
Konkurrencen var udskrevet af Sta¬
tens Kunstfonds Arkitekturudvalg i
samarbejde med Glasmuseet i Ebel¬
toft og DAL. Den havde til formål at
fremkalde projektforslag til place¬
ring og udformning af det nye glas¬
museum på en halvø i det nye hav¬
nebassin i Ebeltoft havn vest for
Toldboden, der er tegnet af arkitek¬
ten Hack Kampmann. Placeringen
skulle sikre en fri beliggenhed af
Toldboden, som i dag huser Glasmu¬
seet samt af naboen fregatten Jyl¬
land.

Vinderforslaget er udarbejdet af
arkitektfirmaet Nielsen, Nielsen &
Nielsen, Århus ved arkitekterne
MAA Kim Herforth Nielsen og Lars
Frank Nielsen. Ved at skære kysten
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ren i et svagt bueslag og ved at un¬
derdele museumsøen i et positivt-
negativt system af parallelle linier
fremtræder forslaget med et overor¬
dentligt smukt hovedgreb, der ikke
alene får placeret museet overbevi¬
sende i havnebassinet, men også
giver målrettede forslag til løsning
af en række byplanmæssige forhold
i havnen som helhed.

Forslaget anbefales til opførelse
som det mest stedrelevante og som
det, der mest fascinerende udnytter
vandets spejlinger og levende lys¬
virkninger som motiv i bygningen.
Forslagets arkitektoniske udform¬
ning udtrykker dets relevans overfor
stedet ved at være inspireret af den
maritime situation.
Ved udskrivningen af konkurrencen
har det været ønskeligt at give det
kommende bygningsanlæg de bed¬
ste betingelser i henseende til lys¬
forhold og oplevelsesmuligheder.
Ebeltoft kommune har doneret byg¬
gegrunden til Glasmuseet, men den
specifikke udpegning af beliggenhed
i arealet mellem Steff Houlbergs
bygningsanlæg og fregatten Jyl¬
lands planlagte museumsø er sket
på baggrund af en analyse udført af
professor, landskabsarkitekt Sven-
Ingvar Andersson på foranledning af
Statens Kunstfond.
Statens Kunstfond har gennem sin
prækvalifikation af bygherre sikret
de økonomiske forudsætninger for
opgavens gennemførelse. Statens
Kunstfond har forud for konkurren¬
cen studeret og forhandlet lokalite¬
ter og placeringer med de lokale
beslutningstagere.
Til konkurrencen var inviteret 6 arki¬
tektfirmaer. De øvrige 5 var: Flem¬
ming Andersen, Louis Becker, Peer
Teglgaard Jeppesen,og Michael
Christensen; Niels Fuglsang, Chri¬
stoffer Harlang og Dorte Mandrup-
Poulsen; Theo Bjerg; Tage Lyneborg;
Boje Lundgaard og Lene Tranberg.

Dommerkomiteen bestod af Ebel¬
tofts borgmester Christian Rose,
glaskunstner Finn Lynggaard, næst¬
formand for Glasmuseets Fond

Erling Rasmussen samt museumsdi¬
rektør Charlotte Sahl-Madsen. For
Statens Kunstfond arkitekter MAA
Marianne Ingvartsen, Dan Christen¬
sen og Jan Søndergaard, for DAL
arkitekterne Hans Aspock og Jens
Bertelsen.

Diplomer fra Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse
I formålsbestemmelsen for Forenin¬

gen til Hovedstadens Forskønnelse
indgår bl.a det at uddele diplomer
og rosende omtale for forskønnende
indsats i byen. Der er ikke tale om 1.
eller 2. præmier, men om to former
for påskønnelse. Traditionelt var der
diplomerne, men behovet for at ud¬
trykke en holdning og at opmuntre
en tendens medførte, at 'rosende
omtale' blev et fast begreb med mu¬
lighed for større variationsbredde i
emnevalg og smidighed i begrundel¬
serne.

Diplomer og rosende omtale fra For¬
eningen til Hovedstadens Forskøn¬
nelse i 1994 gik til nedenstående.
BT-huset fik diplom, trods Forenin¬
gens gentagent udtrykte beklagelse
over, at det lille 1700-tals hus skulle
ofres. Gadens sidste vidnesbyrd om
et liv før dette århundrede for¬
svandt, men det erkendes, at Hen¬
ning Larsens BT-hus på hjørnet af Kr.
Bernikowsgade og Grønnegade er
en unik løsning.
Trekroner Søfort tildeltes diplom
som en velfortjent markering af den
indsats, der startede med Forenin¬
gens fredningsforslag for over 10 år
siden og som anerkendelse af reno¬
vering. Statens Bygningsfrednings-
fond fik en stor og' krævende arv at
forvalte.

Renoveringen er forestået af arki¬
tekt MAA Anders Hegelund og land¬
skabsarkitekt MDL Kirsten Lund-
Andersen.

Amagertorv tildeltes diplom som
anerkendelse for renovering af et
byrum i samarbejde mellem Køben¬
havns Kommunes 4. magistrat og
billedhugger Bjørn Nørgaard.
Rosende omtale tildeltes DSB for

ombygning ved Nørreport Station.
Endvidere fik restaureringen af ma¬
gasinbygning og smedie på Kalve¬
bod Bastion ved Christianshavns
Vold rosende omtale, tilligemed
byfornyelsesprojektet Brumleby, pri¬
vathospitalet Hamlet og sidst Dan¬
nebrogsgade 18, hvor en ombygning
har tilført boligerne nye kvaliteter
med bl.a. glasklimaskærm mod
gårdsiden.
Kilde: Hovedstaden nr. 1-1995.
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Modtagne publikationer m.m.
Niels Jensen: Guide Arboretet Hørs¬
holm. KVL, 1994. 240 s., ill. 200 kr.
Bygge- og Boligstyrelsen: Bygnings¬
reglement. Boligministeriet. 1995.
203 s.

A. Skytt Andersen, Bjarke Vejerskov,
Suzanne Vejerskov: Planternes livs¬
funktioner. Gartnerinfo, 4. udg. 1994.
136 s., ill.
Arvid Bengtson: Min tid som stads-
trådgårdsmåstare. Stad & Land nr.
125.1994.104 s., ill.
Christer Goranson: Att forma regn¬
vatten. Stad & Land nr. 126.1994.
54 s„ ill.
Boskilde Amt: Råstofredegørelse
1994. 80 s., ill.
Torben Gleesborg: Eutopia. DSR tryk.
1995.106 s., ill. 165 kr.
Marianne Wibholm: Det iscenesatte
landskab. DSR tryk. 1995.101 s., ill.
159 kr.
Iben Lund: Den fjerde dimension i
havekunsten. DSR tryk. 1995.101 s„
ill. 125 kr.
Marie-Louise Paludan: Jord under

neglene - og fred i sjælen. Samle¬
ren. 1995. 208 s., ill. 198 kr.
Miljø- og energiministeriet: Biolo¬
gisk mangfoldighed i Danmark -
Status og strategi. 1995. 200 s„ ill.
Kommuneatlas Frederiksberg. Skov-
og Naturstyrelsen. 1994. 64 s., ill.
180 kr.

Bygge- og Boligstyrelsen: Bygnings¬
reglement 1995. 204 s. 125 kr.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Hæfter om træer og buske
To nye hæfter i SKOV-info serien
giver praktiske råd om skovbryn,
læhegn og vildtplantninger. Det dan¬
ske landskab ændres stærkt i øje¬
blikket, bl.a. i forbindelse med brak¬
lægning og tilplantning. Træer og
buske er centrale for vores oplevel¬
se af landskabet. Skovbryn, læhegn
og vildtplantninger har desuden stor
betydning for jordbunden, rensning
af luften, som lægiver og levested
for vilde planter og dyr.
Hæfterne henvender sig primært til
konsulenter og jordejere, og de in¬
deholder oplysninger om træ- og
buskarter, der kan bruges til plant¬
ning i skovbryn, i læhegn og til brug
for vildtet.
I hæftet :Træer og buske til skov¬
bryn, læhegn og vildtplantninger.
Beskrivelse af arter (SKOV-info nr.

13,41 s. Pris 40 kr.) er farvefotos og
beskrivelser af ca. 70 træer og bus¬
ke med råd om planlægning, plant¬
ning og vedligeholdelse. Hæftet gi¬
ver overblik over arternes forskellige
egenskaber.

Det andet hæfte: Træer og buske til
skovbryn, læhegn og vildtplantnin¬
ger. Tilskudsliste (SKOV-info nr. 12, 8
s. Gratis) indeholder en liste over de
arter, der er godkendt, og som sta¬
ten yder tilskud til via forskellige til¬
skudsordninger. I hæftet findes også
oplysning om hvilke myndigheder,
der administrerer tilskudsordninger¬
ne.

De to hæfter er resultatet af et fler¬
årigt samarbejde mellem SKOV-info
og Landbrugs- og Fiskeriministeriet,
Fællesudvalget for Læhegn og Frø-
kildeudvalget.
Skov- og Naturstyrelsens informati¬
onsafdeling, tlf. 39 47 20 00.

Forskningsprojekt om parkers
betydning
Parkerne er vigtige for befolknin¬
gens sundhed og trivsel, viser
svensk forskning.
Nu undersøger Forskningscentret for
Skov & Landskab betydningen af
Danmarks parker Det sker i forsk¬
ningsprojektet: Anvendelse og
betydning af byens parker og grønne
områder. Projektet finansieres af
Friluftsrådet, Forskerakademiet og
Københavns Kommune.
De danske parkers betydning under¬
søges af landskabsarkitekt Stine
Holm som led i et Ph.D.-studium.

Vandværkstedet
Hanne Keis
Engvej 4, GLRye
?6?0 Ry. Tlf ?6 Srø STI OST
Vandtrapper forener:
ForM, funktion, økologi og æstetik.
Vi arbejder envidere med:
Vand og økologi.
Efterpolering, samt iltning
af spildevand/regnvand.
Indendørs klimaforbedring.
Vandlegepladser.
Vandrender.
udsmykninger. Idé, planlægning,
Stu-onioeg. design, produktionVandskulpturer. nn

Haveanlæg. "9
%

' FLOV/UFOf2i\A5

Vandtrappen i Gjellerupparken ved Århus er
blevet en succes - alle, både børn og voksne,
skol røre ved den eller lege med den.

( Det lader vi de bedste designere om. )

Til gengæld tager vi os gerne afproduktion og salg
afvort kvalitetsinventar tilparker og byrum.

Også i speeial- og totalløsninger.

Europa-bænken" - af Desij

veksø
Bedre park- og byrumsinventar

Taulov Kirkevej 60 / DK-7000 Fredericia / T: 75 56 22 99 / F: 75 56 22 15
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IMAGINE
SKOVGÅRDSVEJ 20. 3460 BIRKERØD

- eneforhandler af

LANDCAD

- forhandler af

UAUTOCAD
AUTOVISION
3DSTUDIO
POINT
FMA

RÅDGIVNING
KURSER
FIRMASPECIFIKKE
TILPASNINGER

»NDC^DD

TEL: 4582 3222
FAX: 4582 3220

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

Redskaber m.m.

■■ m nik
Mk i* nm

AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

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

I spidsen for projektet står forsk¬
ningsleder Patrik Grahn, som kom¬
mer fra Sveriges Lantbruksuniversi-
tet i Alnarp. Her har man udført
omfattende undersøgelser af parker¬
nes betydning for forskellige befolk¬
ningsgrupper. Sammenhængene er
komplicerede, men det ser ud til, at
især store, rolige parker har positiv
indflydelse på helbredet. Besøg i
parken giver afkobling. Koncentrati¬
onen skærpes, fordi man kun har
brug for sin spontane opmærksom¬
hed. Samtidig får man frisk luft og
del i dagslyset, der har betydning
for vores døgn- og årsrytme.
Vi har brug for viden om befolknin¬
gens oplevelser og ønsker til parker¬
ne, både som grundlag for vores pri¬
oritering af ressourcer og når vi
renoverer eksisterende parker og
anlægger nye, udtaler parkchef Jon
Pape fra Københavns Kommune.
I kraft af sin status som storby vil
København blive genstand for en
særlig undersøgelse i forskningspro¬
jektet. Projektet vil derudover
beskæftige sig med et repræsenta¬
tivt udvalg af danske byer.
Yderligere oplysninger: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab, Hørs¬
holm Kongevej 11.
Tlf. 45 76 32 00, fax 45 76 32 33.

Konferencer, messer mm.
12.-13. juni. Årsmøde i Foreningen
for Kirkegårdskultur med efterføl¬
gende ekskursion til Hald Ege kirke¬
gård, Dollerup kirkegård, Kongens-
hus Mindepark, Thorning kirkegård,
Lysgård kirkegård. Foreningen for
Kirkegårdskultur, Falkevej 11,
Bogense.
17.-18. juni. Ekskursion til Bornholm:
Erichsens gård, Kommandantens
have, Dommerens have m.fl. Have¬
brugshistorisk Selskab. Rolighedsvej
15. Frbg. C.
24.-29. juni. Engelske haver og par¬
ker. Studierejse til England. Kursus¬

ledere Rita Larsen og Steen Gelsing.
Landbrugets Center for Efterudddan-
nelse, Koldkærgård Landboskole.
Tlf. 86 78 54 55.
21.-23. august. Waterscape. Light -
Water - Life. IFLA Central Regional
Conference i Stockholm. Arr. LAR;
Sverige.
6.-7. september. Have & Landskab
'95 i Slagelse. Have & Landskabsrå-
det, Forskningcentret for Skov &
Landskab.
21.-24. oktober. Landscape Changes:
The Tourism Impacts. 32nd IFLA
World Congress. Bangkok, Thailand.
29. -30. marts 1996. Rethinking the
architecture/landscape relationship.
School of Architecture, University of
East London. Jan Birksted. Tlf. +44
81 849 3460, fax +44 81 849 3619.
Forslag til foredrag sendes snarest.
17.-18. maj 1996. The Landscape of
Theme Parks and Their Antecedents.

Symposium ved Dumbarton Oaks,
1703 32nd St. NW, Wash. DC 20007
USA. Tlf. 202 342 3280, fax 202 342
3207. Forslag til foredrag inden
31.7.95

25.-28. oktober. DreiFachMesse
Areal, fsb + IRW, Køln. Tlf. 221
8210.
Efterår 1996. The Paradise Garden
in the 21th Century. 33nd IFLA
World Congress. Firenze, Italien. Arr.
The Italian Ass. of Landscape Archi¬
tects (AIAPP).

Munkeruphus
Til 18. juni vises udstillingen Stole¬
magerens værksted - Einar Peder¬
sen og hans svende. Udstillingen
viser et udsnit af de møbler, som er

udført i samarbejde med bl.a. Hans
Wegner, Poul Kjærholm, Finn Juhl,
Gunnar Aagaard Andersen, Marno
Gudiksen, Søren Koch, Torben Skov.
Munkeruphus. Munkerup Strandvej
78. Dronningmølle. Tlf. 49 71 79 06.
Åbningstider: fredag, lørdag og søn¬
dag 12-17.

Identitet i byggeri
Identitet i byggeri er en udstilling af
Gruppen Rumfang med eksempler
på udsmykning i byggeri og omkring
byggerier..
Gruppen Rumfang omfatter kunst¬
nerne Karen Abell, Helle Allpass,
Bente Bonné, Hans og Birgitte Bør-
jeson, Lotte Dalgaard, Malone Diet-
riech, Jørgen Karlsen, Hanne Sala-
mon, Marianne Schou Nielsen,
Annikki Tiirikkala, Birte Troest, Tine
Whitta.

Helligåndskirken. 25. maj til 18. juni,
Åbent alle dage 10-18.

Dansk Byplanlaboratorium
15. juni. Studietur: De bedste byrum.
Kbh., Hillerød, Helsingborg, Malmø.
5.-6. september. Kursus: Smukkere
veje.
Dansk Byplanlaboratorium. Peder
Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K. Tlf. 33
13 72 81.

Indendørs Beplantning
Flemming Deichmann, Deichmann
Planter i Hørsholm, er valgt til ny
formand for Brancheforening for
Indendørs Beplantningsfirmaer. Virk¬
somheder organiseret her er specia¬
liseret i anlæg og pleje af indendørs
beplantninger. Kun virksomheder,
der kan dokumentere et fagligt og
professionelt kendskab til faget,
optages. Foreningen har et anke¬
nævn, og medlemmerne kan tilbyde
plantegaranti, der sikrer genleve-
ring, hvis der er problemer med de
leverede planter.

Sekstætten støttemur,
'

I sidste nummer var oplyst et forkert
telefonnummer.
Elementerne leveres fra FM Design
ved Franz Musaeus, Øverødvej 22,
2840 Holte.
Tlf. 42 42 03 29.

'■UGITTER
II SYSTEM

IDÉRIGT • PROBLEMFRIT
LEGI hegn og låger .

LEGI boldhegn
LEGI-FLOR rankebuer
varmforzinket
10 års garanti

pulverbelagt

KOMPAN SALG-SERVICE A/S
Tigervej 9 • 4600 Køge
Tlf. 53 66 10 11 • Fax 53 65 00 52
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

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

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Wplpjj§
måttM

JgnltiliitttMiElii

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
TIf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31 , D
2630 TÅSTRUP Lortsent
TLF. 42 52 78 02. BILTLF. 30 42 83 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

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

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

MAXIRULLER
Maxiruller er yderst fordelagtige når der skal anlægges eller repareres:

Græstørv
i brede ruller,
-nyt og rationelt

□ Fodboldbaner, målfelter.
□ Golfbaner, fairways,
teesteder.

O Parker og grønne områder.
O Erosionskontrol på
skråninger.

□ Nyanlæg v. institutioner.
□ Udenomsarealer ved
erhvervsbygninger og
nybyggeri.

□ Reparation af plæner efter
. entreprenørmaskiner mv.

Græstørven fås i 2 typer:
Sports Turfline &
Golfmaster Turfline

Rullebredde: 75 cm !
Rullelængde: 20-25 m.

PRODANA
FÅBORGVEJ 248 • BOX 84 • DK-5250 ODENSE SV TLF. 66170024 • FAX: 66176969



ROMS FARVER reviderer

opfattelsen af det okkerfarvede
Rom som et uforanderligt og
autentisk billede af fortiden.

'De barokke byprospekter
talte sandt, når de gengav Rom
som en helt lys pastelfarvet by,

og med denne nye viden
må man forestille sig 1600- og

1700-årenes Rom med en

luftighed vidt forskellig fra den
tyngde jordfarverne medfører.

ROMS
FARVER
BENTE LANGE

KUNSTA)i\[>KMlKTS FORJAG • ARKIIT.K ISKOI I.N

BENTE LANGE etablerer med

sit arbejde en analytisk metode
til forståelse af sammenhængen
mellem byers farvesætning og
arkitekturhistoriens skiftende

ideologier. Bogens illustrationer
viser den rigdom og nuancerede
farvesætning, som tidligere
tiders bybygning indeholdt.
ROMS FARVER vil således få

betydning for en langt større
kreds end blot Rom-entusiaster.

KUNSTAKADEMIETS FORLAG • ARKITEKTSKOLEN

I

II

FI i

11
i

144 sider, 100 illustrationer, alle i farver,
format 21 x 28 cm. Pris kr. 295,-

V i

I kommission hos:
ARKITEKTENS FORLAG, NYHAVN 43, 1051 KØBENHAVN K

Undertegnede bestiller hermed ROMS FARVER til
kr. 295,- incl. moms, excl. forsendelse.

Ved fremsendelse vil girokort være indlagt.
Skriv venligst med blokbogstaver.

Navn * —

Gade /vej .

Postnummer By _. ^

—aa-—; ■ '

ir
1 r laf

Sf IT II 4- r1 WL IJ |
r i, 1 s, r

J il 1
ij 1' < 1

I ■ [! 11 . L
j S; ! Il


