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Nordisk kunst- og Kultur¬
center i Grønland
Nordisk Ministerråd, Grøn¬
lands Landsstyre og Nuuk
kommunalbestyrelse har ud¬
skrevet en nordisk arkitektkon¬
kurrence om udformningen af
Nordisk Kunst- og Kulturcen¬
ter, der skal opføres i Nuuk.

Konkurrencen, der er ud¬
skrevet i samarbejde med DAL,
er åben for deltagelse af alle
nordiske statsborgere.

Centret skal danne ramme

om en mangesidig kulturel
virksomhed fra teater, koncer¬
ter, film og kunstudstillinger til
mødevirksomhed af forskellig
art. Endvidere skal centret

rumme plads til Groenlandica-
samlingen, der formodentlig
er verdens største samling af
litteratur om arktis.

Endelig skal centret også
indeholde gæsterum, således at
udefrakommende kunstnere
sikres en nem og hensigtsmæs¬
sig bolig under opholdet i
Nuuk.

Den samlede præmiesum er

på 1,0 mill. Dkr., hvoraf der
uddeles en 1. præmie på
300.000 kr.

Forslag til konkurrencen skal
være indsendt senest den 6. ok¬
tober 1992.

De indkomne forslag vil
blive bedømt af en jury bestå¬
ende af:

Landsstyremedlem Marian¬
ne Jensen, Grønlands Hjem¬
mestyre, Borgmester Laanguaq
Lynge, Nuup Kommunea, In-
stitutschef Ole Oxholm, Nor¬
disk Ministerråd, arkitekt
MNAL/AI Gudmundur Jons¬

son, udpeget af de øvrige nor¬
diske arkitektforbund, samt ar¬
kitekterne MAA Nils Madsen

og Thomas Wiesner udpeget af
Danske Arkitekters Landsfor¬
bund.

Konkurrencens sekretær er

arkitekt MAA Flemming
Deichmann, DAL.

Dl^arrangementer
De giftfrie kommuner
Fredag den 4. september kl.
16.00.
Status over økoparkerne, dæk¬
afgrøderne m.m.

Den første forsøgsperiode er

ovre, hvordan er det gået, hvor¬
dan ser grønne anlæg ud frem¬
over, og hvordan har reaktio¬
nerne været fra parkafdelinger¬
nes mandskab og de grønne

anlægs brugere?
Tilmelding senest fredag den

28. august til Marianne Jensen,
Randers Kommune, Parker og

kirkegårde på tlf. 86 41 71 00,
lokal 5810.

Høstkonference i København
Fredag og lørdag den 25.-26.
september.
Tema, Grøn kulturby.

Arrangementet koster ca. kr.
1.200,00.

Desuden er fastlagt følgende
datoer for temaaftener: 3.11
(Kbh.), 27.11 (Julemøde, Jyl¬
land), 3.12. (Julemøde, Kbh.).

Arrangementer på Sjælland
er arrangeret af:

Debatudvalget v/ Mogens
Bundgaard,
telefon 53 64 69 33 og Solveig
Stenholm, telefon 53 65 03 55.

Arrangementer i Jylland er

arrangeret af:
Debatudvalget v/ Steen Gel-

sing, telefon 97 21 20 00, lokal
4506.

Flydende skulptur

x<->x

X<—>X år en landskaps-
skulptur. Den utmårker två
platser, vibrerande av betydel¬
ser: Den planerade Oresunds- ■

brons fasten i Danmark och

Sverige.
X<—>X ar en skulptur som

overbryggar ett långt avstånd,
forenar två åtskilda platser.
Den forbinder den imaginåra
bron med den verkliga bron.

Skulpturen ska byggas i juni
1992. Två jåttelika kryss, 100

meter i fyrkant, kommer att
låggas ut dår land moter vat¬
ten, vid brons exakta åndpunk¬
ter. Varje kryss markeras med
ca 200 st likafårgade fluoresce-
rande båtbojar, flytande i vat-
tenbrynet.

X-markeringarnas distinkta
form kan upplevas såvål på
marken som från vatten och
från ovan. Många kommer att
se dem vid in- och utflygning
från Kastrup.

Den planerade Øresundsfor¬
bindelsen år kontroversiell.
Bron har helt olika. betydelser
for danskar och svenskar. Den-

na tvetydighet finns också hos
skulpturen X <—>X.

Beslutet om bron samman¬

faller med Sveriges medlems-
ansokan till EG. Den år en

symbol for att Sveriges isole¬
ring mot omvårlden bryts. Den
svenska bron markerar ett Exo¬

dus, eller en utdrivning från
Paradiset.

For danskarna år bron an-

norlunda:

Den år snarare en enkelrik-
tad forbindelse från Sverige.
Den kommer att spåda på flo-
det av oonskade fråmlingar
från norr. Bron år ett sår, en

asfaltlinje som skår landet i tu
for att Sverige ska få fri passa¬

ge till Tyskland.
X<—>X år inget stållnings-

tagande i brofrågan. Den år
en konstnårlig manifestation

av en utdragen mental och kul¬
tureli foråndring. Den år en ge¬

ografisk markering av ett histo-
riskt skeende, som redan pågår.

En flytande skulptur i Ore¬
sund 22 maj-1 september 1992
av Gunilla Bandolin och

Monika Gora vid Lernacken i
Malmd/Limhamn och vid

Kastrups Havn i Kopenhamn/
Tårnby.

Konferencer, messer mm.

Udstilling: Arne Klingborg og
hans atelier på Jårna: Les
Jardins de l'Utile et de l'Ag-
réablé. L'Orangerie du Lu¬
xembourg, Paris. 18.juni - 15
juli

Landesgartenschau Pforz¬
heim. 15. april - 27. oktober

Svensk Bostadsmåssa.
Tema: Ekologi i stad. Orebro.
26. juli - 20. august

Studierejse til Holland:
Den nya perennvågen.
Movium. 5. - 9. august.

Symposium: Å bo i Scandi¬
navia. 20. - 23. august.
Trondheim

Have og Landskab 92. 2. -

3. september. Gram
Konference: Tråd 2000.

Movium. 3. - 4. september.
Uppsala.

GaLaBau 92. 10. - 13. sep¬
tember. Niirnberg

Gammel Dok
19. juli - 25. oktober vises ud¬
stillingen By - om byens for¬
andring, fornyelse og fremtid.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.

Grøn kommune

9 kommuner har siden 1989

deltaget i det fælleskommunale
miljøprojekt: »Grøn kommu¬
ne« under Miljøministeriet.

De grønne kommuners se¬
kretariat i Odense, har nu ud¬
givet den Grønne kommune¬
guide.

Guiden beskriver, hvorledes
de mere end 40 projekter er
blevet udviklet og gennemført
på så forskellige områder som:

energibesparelse, byøkologi,
landskabspleje, genanvendelse.

Guiden beskriver ligeledes,
de konkrete projekterfaringer,
samt hvordan kommunerne
med succes i lokalsamfundet

omkring miljøprojekterne.

Grøn kommuneguide, 64 sider,
illustreret, pris 100 kr. + moms,

(bestillingsnr. 7268), Kommu¬
neservice, tlf. 31 22 97 25.
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Idrætsanlæg for alle
Arkitekt m.a.a. Anne Thing¬
gaard har for Dansk Handicap
Idrætsforbund udarbejdet en

ny håndbog »Idrætsanlæg For
Alle«.

Dansk Handicap Idrætsfor¬
bund (DHIF), der er stiftet i
1971, består af 265 lokale
idrætsforeninger og 11 landsor¬
ganisationer af handicappede.
DHIF har 20.000 handicap¬
pede idrætsudøvere som med¬
lemmer.

Bogen har form af løsblade i
et ringbind, og er en slags lære¬
bog. Bogen har en væsentlig
tekst, men nok for meget i vis¬
se afsnit for den, der vil bruge
bogen som en planlægningsvej-
ledning.

Bogen giver en saglig, men

alligevel spændende oriente¬
ring om handicapidrættens
mange former og betydning.
Der er tale om en god bear¬
bejdning af eksisterende indret-
ningsviden, en værdifuld gen¬

nemgang af en række konkrete
bebyggelser, en analyse af
funktionelle begrænsninger, alt
med tegninger og illustrationer.
Af de enkelte afsnit skal frem¬
hæves følgende:

Afsnit 2. Idrætsanlæg
Afsnittet er på 65 sider. Over¬
skriften er måske ikke helt
dækkende. Ud over en række

forslag til brug ved anlæggenes
indretning indeholder afsnittet
også en meget læseværdig be¬
grundelse for de mange for¬
skellige anlæg - hvis disse el¬
lers indrettes i overensstem¬

melse med bogens anvisninger.
Forskellige handicapidrætsfor-
mer, bestemt for boldbaner,
gymnastiksale, svømmehaller,
varmtvandsbassiner, ridebane¬
anlæg, skydebaner og atletik¬
anlæg gennemgås.

Afsnit 3. service- og birum
Selv om de idrætsmæssige an¬

læg måske kan synes at være
de væsentligste, er en række
servicerum dog også af afgø¬
rende betydning. Det drejer sig
bl.a. om indgangsparti, tele¬
fonbokse, bade- og toiletrum,
tilskuerpladser og cafeteria¬
arealer.

Afsnit 4. Almene indret-
ningskrav
Dette afsnit omtaler fire

spørgsmål, bebyggelsesplaner,
adgangs- og orienteringsfor¬
hold samt problemerne i for¬
bindelse med indeklima. Af¬
snittet om bebyggelsesplan
består i en beskrivelse af 9 for¬

skellige anlæg (Sankt Helene
Centret, en svensk sportshal i
Solna, Nyborg Badeland,
Kastbjerggård m.fl.).

Afsnit 5. Handicapgrupper
I afsnittet redegøres for de ak-
tivitetsbegrænsninger, der er
forbundet med de forskellige
former for handicap som blin¬
de og svagtsynede, psykisk ud¬
viklingshæmmede, bevægelses¬
hæmmede, døve og hørehæm¬
mede m.fl. har.

Afsnit 6. Databank
Afsnittet indeholder en række

praktiske oplysninger om lov¬
givning, litteraturhenvisninger,
oversigt over handicaporgani¬
sationer, oversigt over de an¬

læg, der er besøgt i forbindelse
med arbejdet. Denne oversigt
er meget værdifuld for den, der
ønsker at gå i forfatterens spor.

Sammenfatning
Som tidligere anført må udgi¬
velsen hilses med stor glæde.

Skulle man rette indvendin¬

ger mod bogen, må man næv¬

ne, at der mangler et stikords¬
register. En stramning af syste¬
matik og tekst ville også visse
steder være ønskelig. Løsblad¬
systemet er en god idé, hvis det
kan følges op med tillæg frem¬
over..Vi kunne i alt fald ønske
os side 135 udskiftet. De fleste
af de dér viste eksempler på
manøvredygtighed for køre¬
stolsbrugere gælder vist kun
for veltrænede sportskørere og
ikke for begyndere eller til¬
skuere i kørestol.

Idrætsanlæg For Alle. En
håndbog. Udarbejdet afAnne
Thinggaard, Dansk Handicap
Idrætsforbund, 1992. (Adresse:
Idrættens Hus, Brøndby Sta¬
dion 20, 2605 Brøndby, tlf:
42 45 55 55).

Kilde: Apropos Handicap nr.
4-1992.

GaLaBau 92
Nurnberg, Tyskland
10. europæiske fagmesse have, landskab og
sportspladsanlæg

10.-13. september 1992

Den vigtige fagmesse for dem
som vil "bygge med grønt"
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• Hele spektret inden for "grønne
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t
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Haver, gårdspladser, parkanlæg, områder
med lejligheder, sports- og lejepladser

• Tag og facade med grønne planter,
støjværn, træbeplantning

Eksklusivt i Nurnberg!
På 10 hektarer i 4 dage - fuld aktion - over 300
forskellige maskiner til pleje af grønne omrader
og for flytning af jord

Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
® 31/62 69 37
@ 31/62 98 32

JBTA
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TOKTM ESSE

A 19



Tegninger fra en verden af igår
Nils Andersen

Som skildrer af by- og bygningsmiljøer overgås Nils Andersen næppe
af nogen nulevende tegner. Hurtige tegninger, flygtigt

indfangede stemninger og store gennemarbejdede prospekter.
Uanset motiv og sted altid med en vågen iagttagelse,

der viser indsigt og indlevelse i den omgivende verden.

Før sin død samlede Nils Andersen sine bedste tegninger
til denne lille bog, som grafikeren Lisbeth Gasparski har tilrettelagt

efter Nils Andersens anvisninger.

ARKITEKTENS FORLAG

»En pragtfuld skitsebog,
som gennem tegninger udtrykker

den levende arkitektur,« skrev
Henrik Sten Møller i Politiken.

96 sider, gennemillustreret. Format 20x21 cm.

Hæftet, kr. 275. ISBN 87 7407127 0.
Trykt i 500 nummererede

eksemplarer på naturfarvet offset af
Poul Kristensens Bogtrykkeri.

Udgivet med støtte fra
Statens Kunstfond.



Why will they never learn - AfSven-Ingvar Andersson

Udstillingen 'Architecture Danoise du Paysage Contemporain' lokalt omdøbt til 'Nutidig
dansk have- og landskabsarkitektur' var i perioden 10- 28. juni udstillet på GI. Dok, Dansk
Arkitektur og Byggeeksportcenter, i København. Ved udstillingens åbning leverede prof.
Sven-Ingvar Andersson dette revsende og dog opstrammende indlæg.

Prof. Bjørn Nørgaards forslag til ny belægning
på Amagertorv.
m Prof. Bjørn Nørgaard's proposal for paving
Amagertorv, central Copenhagen

Hvis man gerne vil være pessimist og er land¬
skabsarkitekt, så har man det nemt i disse
dage. Man behøver bare gå en tur i byen eller
læse sin avis.

Byens træer skulle springe ud i disse dage,
men der er mange, der ikke gør det. De har
ikke kunnet tåle de forhold, man byder dem
- asfaltering, dårlig luft, salt. De er døde.
Lige her rundt om Udenrigsministeriet kan
man studere et større antal, relativt unge,
forhenværende levende træer.

Ser man her fra Gammel Dok ud i havnen,
er det jo ganske pænt. Men det er dødvande.
Alle de nye, smukke bygninger og vandbus¬
sen mangler.

Og i parkerne pusler kulturministeren
med nybyggeri. Planerne om en udvidelse af
Statens Museum for Kunst i Østre Anlæg er
en enøjet favorisering af billedkunsten på
landskabskunstens bekostning. Planerne må
stoppes.

I ugens avis har vi kunnet læse, at der nu er

givet penge nok til, at billedhuggeren Bjørn
Nørgaard kan svøbe sin oldefars charme¬
klud af en granitbefæstelse i glade farver
rundt om Storkespringvandet. På Amager¬
torv. I smuk samklang med udsynet til Chri¬
stiansborg og Slotskirken.

Ironiske kommentarer istedet for arkitek¬
tur og rumkunst.

Og som om det ikke kunne være nok med
det: Marlene Dietrich er død!

Men vi husker hende og hendes stramme
læber, når hun sang i Tivoli:

Sag' mir wo die Blumen sind, wo sind sie
gegangen?
og den desperate afslutning

Why will they never learn, why will they
never learn.

Men jeg vil være optimist. Derfor husker jeg,
at hun var smuk, og at hun sang i Carsten¬
sens have, i Tivoli, hvor tulipanerne lige nu
lokker en strid strøm af besøgende forbi
tælleapparaterne.

Jeg bliver også optimist, når Niels Mansa
fra Stadsgartnerens kontor fortæller, at det
fra nu af vil være tilladt at bruge 4 kvm til et
træ, mens man tidligere kun måtte bruge 1
kvm. Det er da et fremskridt.

I denne uge har .vi også kunnet se kron¬
prinsen indvie Ingeniørforeningens jubilæ¬
umsudstilling, som svæver henover gaderne,
nogenlunde sådan som vor kollega Stig L.
Andersson var med til at projektere det. Og
det er i denne samme uge, som vi har fået af¬

sløret, at Statens Kunstfond har givet midler
til et smukt værk, der er udviklet i sam¬

arbejde mellem vor Torben Schønherr og bil¬
ledhuggeren Hein Heinsen. Ja, samme dag
fortalte avisen, at Philip Rasmussen, vor vej-
forskønnelsesspecialist, havde fået Rådet
for større Færdselssikkerheds pris - særligt
for hans indsats for cyklister og andre bløde
trafikanter.

Og Jeppe Aagaard Andersen inviterer til
symposium om udformningen af Helsingørs
havn.

Ja, der er meget for en landskabsarkitekt
at glæde sig over. Også lige her i havnen. Jo,
for et positivt sind kan med taknemmelighed
konstatere, at dødvandene i havnen er en

anden side af, at ulykkerne ikke er sket.
Netop i denne uge forlyder det, at Henning
Larsens projekt til et kongrescenter på Kal¬
vebod Brygge synes at have nye muligheder
for at blive realiseret. Ombygningen af Glyp¬
totekets indre er sikkert i gode hænder, efter
at den opgave er givet til ham - det blev også
afgjort i denne uge - men nu vil vi snart se
et hus af Henning Larsen. Udefra. Her er en

arkitekt, som med den rette opgave ville
kunne berige det københavnske bylandskab.

Rent personligt kan jeg glæde mig over, at
min pilelund herude på Gammel Doks par¬
keringsplads ser ud til at have det godt. Den
er lige sprunget ud som en let, lysegrøn sky,
der dirrer over blikket.

Den særlige grund til optimisme ligger
imidlertid i anledningen til denne begiven¬
hed: der er internationalt søgelys på dansk
landskabsarkitektur. Det er denne udstilling
et udtryk for. Det .samme gælder det for¬
hold, at vi på Arkitektskolen i denne uge har
forberedt Anne Whiston Spirns besøg. Hun
er den førende teoretiker på landskabsarki¬
tekturens område i US.A. Og det var ikke
svært at lokke hende hertil. Hun finder, at
det, der er sket, og det der nu sker i Danmark,
hører til det mest gedigne og mest nyska¬
bende. Vi glæder os til at kunne vise hende
denne udstilling. Den viser nemlig den store
bredde, som faget har - fra det jordnære til
det visionære, fra den store skala i det åbne
landskab til den mindste enheds intimitet -

og den viser en imponerende talentmasse.
Og så er det alligevel kun et udsnit af de ak¬
tive landskabsarkitekter, der udstiller.

En stor kapital af talent. Med en henvis¬
ning til Marlene Dietrich vil man sige: Må
de, der har indflydelse, lære at bruge den.

Sven-Ingvar Andersson
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Omlægning af Kongens Nytorv /!/ Leif Dupont Laursen og Niels Mansa

Kongens Nytorv blev anlagt for over 300 år
siden. Her lå tidligere Københavns Øster¬
port og en del af volden omkring middelal¬
derbyen.

Voldene og voldgraven blev sløjfet af
Christian IV i 1640.1 mange år blev området
brugt som markedsplads.

Arealet blev ikke reguleret og kom i folke¬
munde til at hedde »Hallands-Åsen«. Først i
1670 under Christian V blev det til det nye

kongetorv - reguleret og brolagt.
I årene derefter udviklede Kongens Ny¬

torv sig til det femkantede byrum, vi kender
i dag.

I 1688 fik kongen rejst sin rytterstatue
midt på torvet, og omkring statuen kom et
ovalt haveanlæg med en »krins« af træer.

Haveanlægget og træerne blev igen fjer¬
net i slutningen af 1740-erne. Torvet blev til

eksercerplads i forbindelse med Hovedvag¬
ten. Den nye nøgne plads, der fremhævede
rytterstatuen, blev modtaget med begej¬
string.

Efter tidens smag fremstod Kongens Ny¬
torv nu som en fornem plads af europæisk
format.

I 1748 blev Eigtveds Komediehus bygget.
Det lå ved siden af det nuværende teater.

Kongens Nytorv udviklede sig til et livligt
samlingspunkt for adelsfolk, borgere, tea¬
tergæster og skuespillere.

I 1850-60 blev det nuværende ovale hegn
sat op omkring et nyt haveanlæg, hvor de 12
elmetræer, som stadig præger anlægget, blev
plantet.

Det brød københavnerne sig ikke om, de
kaldte det for »plantagen«. I 1874 blev det
nye Kongelige Teater indviet. Kongens Ny¬

torv havde efterhånden fundet en endelig
form som en smuk brolagt plads med et lille
haveanlæg i midten.

Men den fine helhed blev snart ødelagt
af sporvogns-linjer og efterhånden også af
bilkørsel.

I 1908 blev pladsens midte strammet. Ha¬
veanlægget omkring rytterstatuen blev lagt
om til en parterrehave med buksbomorna¬
menter, og i 1916 blev Krinsen genskabt med
to rækker klippede træer.

Under 2. verdenskrig blev den gamle ryt¬
terstatue, som var støbt i bly og ved at miste
faconen, udskiftet med en i bronze.

Chr. V's rytterstatue og gitterhegnet om¬

kring statuen er fredet og tilhører staten.
Inden for Krinsen blev der i 1944 bygget til¬
flugtsrum. De sidste tre dæknings-grave blev
først fjernet i 1987.
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Torvet virker i dag opsplittet og kaotisk
for både de kørende og ikke mindst for de
gående trafikanter.

Elleve buslinjer har stoppested, og deraf
har de seks deres endestation på eller ved
torvet.

Cyklisterne har svært ved at finde ud af,
hvor de skal placere sig i det indviklede
trafikmønster.

Og de mange gåénde, der skal forbi torvet
på deres vej mellem »Strøget« og Ny¬
havn/Frederiksstaden ved ikke, om de skal
holde sig langs husmurene eller vove sig ind
over Krinsen.

Det rodede indtryk forstærkes af det store
antal færdselstavler, sikkerhedshegn og
standere med signallys, der er nødvendige
for at regulere trafikken.

Det bliver ikke bedre af, at der står gade¬
inventar i mange stilarter fra malet støbejern
til nye galvaniserede modeller. Det er ikke
charmerende mangfoldighed. Det er roderi,
og det bevirker, at torvet ikke bliver oplevet
som en helhed.

Over kørebanerne er der udspændt et net
af tråde, der bærer gadelamper. De harmo¬
nerer ikke med de gamle smukke støbejerns
lygter, som står inden for Krinsen og foran
Det kongelige Teater.

Men nu er der omsider sket noget positivt.
Borgerrepræsentationen bevilligede den 28.
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februar 1991 6,1 mill. kr. til omlægning af
en del af Kongens Nytorv, nemlig torvets
ovale midterareal, strækkende sig fra Chr. d.
5 's rytterstatue og ud til og med den dobbelte
trærække (Krinsen).

Anlægsarbejderne påbegyndtes foråret
1991 og afsluttedes med årets udgang.

Torvets meget nedslidte klinke- og bro-
stensbelægning er omlagt.

Brostensmønsteret er bevaret, medens den
gamle gule klinkebelægning har måttet er¬
stattes med chaussésten, der af hensyn til
fodgængernes sikkerhed har fået en sav-
skåren overflade.

Det har også været aldeles afgørende at
forbedre vækstbetingelserne for Krinsens
træer.

Belægningsarealets tværprofil er således
ændret. Terrænet afvandes nu, modsat tidli¬
gere, bort fra træerne således, at forurenet
regnvand og lignende ledes bort fra træernes
rodzone. Under længerevarende tørre perio¬
der trykvandes Krinsens træer.

Af Krinsens 80 formskårne elmetræer
(Ulmus carpinifolia 'Hoersholmii') har det
været nødvendigt, efter 76 år, at udskifte 18
træer.

Der har været mange og lange overvejelser
med hensyn til en total udskiftning af Krin¬
sens træer. Men resultatet af en nøjere
undersøgelse af træernes sundhedstilstand

kunne ikke retfærdiggøre en sådan handling.
Parkafdelingen vurderede, at de gamle el¬
metræer vil kunne stå en god tid endnu.

Pladsens smukke, fredede, ovale støbe-
jernshegn, der stammer fra midten af forrige
århundrede, blev totalrenoveret i 1989-1990.

Det danner en fuldendt ramme om det ny¬
anlagte parterreanlæg, der er en rekonstruk¬
tion af det haveanlæg, havearkitekten Er-
stad Jørgensen tegnede, og som kommunen
omlagde i 1908. Desværre blev det fine
anlæg ødelagt under 2. verdenskrig i forbin¬
delse med udgravning til beskyttelsesbun-
kers.

Første etape af Kongens Nytorvs omlæg¬
ning er nu tilendebragt. Kongens Nytorv har
fået et stærkt tiltrængt lift, og det smukke
blomsterrige haveanlæg skaber beundring
blandt forbipasserende og vækker minder
hos den ældre generation.

Nu venter københavnerne på 2. etape, der
skal fuldende Kongens Nytorv. Bussernes
stoppesteder og endestationer kan flyttes
ned til Holmens Kanal mellem Det kongelige
Teater og Magasin. Det vil give mere plads og
åbne nye muligheder uden at gøre livet be¬
sværligt for passagererne. Busserne har sta¬
dig nær kontakt med Kongens Nytorv uden
at holde på selve torvet.

Det næste skridt bliver at føre bilerne
rundt om Kongens Nytorv i rundkørsel og

lægge en cykelsti langs kørebanen hele vejen
rundt.

Det vil gøre trafikken mere overskuelig,
ikke blot for de kørende, men især for de gå¬
ende, som der stadig er langt flest af, selv om
det ikke ser sådan ud. Og der skal tyndes
kraftigt ud i mængden af skilte og signallys-
standere.

Hvis trafikken på denne måde bliver ledt
langs husrækkerne, selvfølgelig med fortov
og cykelsti mellem huse og biler, opstår der et
nyt areal mellem Krinsen og den fremtidige
kørebane. Det areal skal der gøres noget ud
af.

Helheden, Kongens Nytorv, en fem-kantet
plads med en oval »krins« i midten, under¬
streges ved at lægge chaussésten i et stråle-
formet mønster med brostensbånd fra Krin¬
sen ud til den fremtidige kørebane. Og den
nye plads skal selvfølgelig forsynes med det
inventar, gadelygter m.v., som den fortjener.

Der vil igen være skabt en harmonisk hel¬
hed som for snart 100 år siden. Københav¬
nerne og byens gæster vil få et attraktivt op¬
holdsrum, der kan måle sig med de bedste
pladser i Europa, for ca. 30-40 mill, kroner
alt iberegnet.

Arkitekt Leif Dupont Laursen,
Stadsarkitektens Direktorat og

Landskabsarkitekt Niels Mansa, Parkafdelingen,
Stadsing. Dir., Københavns kommune
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Kongens Nytorvs skjulte geometri
Af Jean-Claude Jais

Efter at det blev besluttet at genskabe have¬
arkitekten Erstad Jørgensens buksbompar¬
terre fra 1908 - i en noget forenklet udgave -

måtte Parkafdelingen i Københavns kom¬
mune tage stilling til hvilken afsætnings¬
metode, der skulle anvendes, idet projekte-
ringsafdelingen kun var i besiddelse af en
ikke målsat plan for det oprindelige anlæg.

En grov geometrisk analyse af anlægget
viste, at dets udstrækning og komponenter¬
nes indbyrdes relation og artikulation ikke
var tilfældig, men at der var en direkte sam¬

menhæng med proportionerne i jerngitteret
omkring rytterstatuen.

Resultatet af denne konstatering blev,
at afsætningsplanen til buksbomparterret
kunne udføres uden en eneste målafgivelse,
da stort set hele målsættet lå gemt i gitter¬
hegnets geometri.

En grundigere geometrisk analyse påviste
senere, at både det ydre »elliptiske« hegn og
det indre gitterhegn omkring rytterstatuen
havde målmæssige relationer til kernen i an¬

lægget, nemlig Rytterstatuens anlæg, som

formodentligt er konstrueret over det gyldne
snit.
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1. Med centrum i punkt C' som markerer midt¬
punktet på linien C-B, overføres punkt D til E og
videre ti!punkt F. Der dannes således linien E-B,
som er i et gyldent snit-forhold til linien A-B.

Punkterne E og F angiver udstrækningen af
»ellipsens« lodrette og vandrette akser. Når el¬
lipsen står i anførselstegn skyldes det, at der er
tale om en uægte ellipse bestående afcirkelbuer
med centrum i henholdsvis punkterne o og O.

Med udgangspunkt i krydset mellem den vand¬
rette akse og gitterhegnet - og ved anvendelse af
samme afsætningsprincip - findes udstræknin¬
gen af buksbomanlægget.
2. Det genetablerede parterre.

Som det fremgår afplanen har det nye anlæg
klare relationer til gitterhegnet. Her skal blot på¬
peges visse skjulte sammenhænge:

Radius O-g er lig linie jk. Diagonalen D-B i
kvadratet A-B-C-D er lig linie D-E, og radien n-m
er lig liniestykket'F-O, hvilket medfører at linien
m-A er lig summen af linierne F-j og j-k.
3. En stålkant, der går 25 cm ned i jorden, tjener
ti! at fastholde græsfladernes præcise afgræns¬
ning mod buksbomparterret, hvorved vedlige¬
holdelsen af anlægget lettes væsentligt.

m 1. C marks the centre ofline C-B; point Dfrom
here is dropped to E, andfurther toF. A line, E-B
emerges, which relates in golden section terms to
A-B.
Points E ndFdenote the extension of the vertical
and horizontal axes of this 'ellipse', a spurious el¬
lipse consisting ofarcs centering in points o and
O.

Starting from the cross between horizontal axis
andfence, and using the same principle ofmark¬
ing we were able fully to define the box garden.
■ 2. Tre re-established parterre.
As appearsfrom the plan, the new creation clear¬
ly relates to the fence. Let us demonstrate a few
hidden relations - Radius O-g equals line j-k.
The diagonal D-B inside the square A-B-C-D-
equals line D-E, and the radius n-m equals the
tine F-O, it follows that the line m-A equals the
sum of the lines F-j and j-k.
m 3. A steel edge reaching 25 cm underground
serves precisely to border grass against box. This
facilitates maintenance.
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4. Ud fra kvadratet j-k-l-m, udstrækkes det
skråtskraverede 'gyldne snit' rektangel, der dan¬
ner grundplanen for statuens kerne. Diagonalen
d-e, hvis sider står i et gyldent snitforhold til hin¬
anden, svarer til radien o-h.
5. Det ser ud til, at også de fire grupper elme¬
træer kan relateres til den samme geometriske
bundethed, der karakteriserer resten afanlægget,
m 4. Starting from the square defined as j-k-l-m,
the hatched 'golden section' rectangle forming
the staue base is extended. The diagonal d-e,
whose sides interrelate in golden section terms,
matches the radius o-h.
5. Too, thefourgroups ofelm relate to the geome¬
trical restraint that characterises the rest of the
layout.

Jean-Claude Jais, landskabsarkitekt,
Parkafdelingen, Stadsingeniørens Direktorat,
Københavns kommune
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Kildeparken i Aalborg Af .S'øre« Bøgeskov

3111 Hl Bnri.au.
■ V

Det første kildeanlæg blev i 1802 anlagt af
foreningen »Enigheden« i en på det tids¬
punkt meget træfattig by.

Fremsynet bystyre bidrog i 1800-tallet til
anlæggets udvidelse. Ved århundredeskiftet
havde parken sin største udstrækning.

Siden er parkområdet i takt med byens
vækst langsomt beskåret. Senest i 1989 da
Aalborghallen blev udvidet med endnu en
hal. Byrådet har senere godkendt en lokal¬
plan for et hotel- og kongrescenter placeret
umiddelbart øst for Aalborghallen. Byrådet
har netop stillet lokalplanen i bero.

Kildeparken indgår i kommunens grøn¬
ne struktur. St. Restrup-Skelagerkilen og
Østeråkilen fører begge fra det åbne land
gennem rekreative områder ind til parken,
som i dag er beliggende centralt i bykernen. I
kommuneplanen fremhæves Kildeparken
som tætbyens største rekreative fristed. Par¬
ken har en rekreativ betydning langt ud over
kvarterets grænser på grund af områdets
nære beliggenhed til bykernen.

Kildeparkens eksisterende træbeplant¬
ning langs Vesterbro, den kraftige bevoks¬

ning ved Almenkirkegården og Skovbakken
danner en smuk sammenhængende træbe¬
voksning og dermed en markant port som

indgang og indkørsel til det tætte byområde.
Denne sammenhængende bevoksning af

store ældre træer har, ud over en æstetisk og
arkitektonisk oplevelsesmæssig værdi for
byen, en visuel fjernvirkning og strukture¬
rende funktion. Hertil kommer bevoksnin¬

gens ikke uvæsentlige økologiske betydning.
Kildeparken fremtræder i dag som et ek¬

sempel på den historiske og nu modne park.
Parken er i dag et afgrænset lystanlæg i et
tætbyområde, dels præget af dens historiske
oprindelse, dels af en række indgreb fore¬
taget igennem dette århundrede.

En stor del af parken henligger i vækstsæ¬
sonen i dyb skygge på grund af mange års
manglende pleje af den eksisterende træ¬
plantning. Denne manglende udtynding
medførte endvidere, at publikum ikke læn¬
gere benyttede parken i samme udstrækning
som tidligere.

På baggrund af anlæggets store pleje¬
behov, publikums svigtende benyttelse samt
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løbende forslag fra forskellige politiske sider
til, hvordan større eller mindre dele af par¬
ken kunne benyttes til andre formål, beslut¬
tede Parkforvaltningen i 1985 at påbegynde
et registrerings- og analysearbejde. Dette
arbejde har efterfølgende dannet grundlag
for en arealdisponeringsplan for parkens
fremtidige anvendelse.

Parkforvaltningen foreslår, at parkens
størrelse fastholdes. Dette skal bl.a. ses i
sammenhæng med, at en yderligere areal¬
mæssig indskrækning af det kulturhistori¬
ske anlæg vil medføre, at parkens funktion
som bydelspark vil forsvinde. Parkens ind¬
hold af egentlige parkelementer minimeres,
området mister sit parkpræg og vil efter¬
hånden kun blive benyttet som gennem-

gangsareal for omkringliggende funktioner,
som banegård, museum m.m.

I dag henligger - som omtalt tidligere - en
stor del af parkområdet i skygge. Ved en
nænsom, men væsentlig udtynding under
hensyntagen til de bevaringsværdige bevoks¬
ninger og de historiske elementer samt en
løbende pleje skal disse plantninger danne

LANDSKAB 4 ■ 1992

rammen om en lang række nye rekreative
aktiviteter, som parken i fremtiden bør inde¬
holde.

På baggrund af arealdispositionsplanen
havde Parkforvaltningen forestillet sig, at
renoveringen skulle foretages over en kort
årrække og kulminere i 1992, hvor byen
fejrer sit 2x650 års byjubilæum. Men nej de
seneste års besparelse har ramt den grønne
sektor ganske hårdt. De aktiviteter, der har
været mulighed for at igangsætte, har først
og fremmest været udtynding og pleje af den
eksisterende træplantning suppleret med
nogle få nye rekreative tilbud, alle etableret
for driftsmidler.

En renovering og fornyelse af Kildeparken
vil under disse økonomiske omstændigheder
tage mange, mange år - men vi har planen.

Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt MDL,
Park- og kirkegårdsforvaltningen Aalborg.



Byernes trafikarealer (hæfte 10). Trafikarealer kan godt være smukke. m Urban traffic (report no. 10). Trafficked areas can be beautiful.

Veje og miljø
- vejregler i 18 år Af ib Møuer

På mit sidste møde i Vejregeludvalget
behandlede vi det afsluttende hæfte 10 om

»Visuelle Forhold« i serien om »Byernes Tra¬
fikarealer«. Et af udvalgets medlemmer -

der hverken er arkitekt eller landskabsarki¬
tekt - bemærkede, at dette emne i serien må¬
ske var det vigtigste i hele komplekset af vej¬
regler. Det var naturligvis sød musik i mine
ører. Tænk, at det i løbet af 18 år var kommet
hertil. Nok havde vejdirektør Per Milner og

Vejregeludvalgets første formand, overinge¬
niør Aage Andersen, Vejdirektoratet ønsket,
at miljøet skulle medtages, da Vejregeludval¬
get blev nedsat i 1973. Men for adskillige vej-
ingeniører var det visuelle langt fra noget,
der skulle tillægges afgørende vægt, når veje
skulle planlægges og projekteres.

Hvorfor vejregler
Omfanget af vejregler i Danmark er omfat¬
tende. Ringbindene med de færdige vejregler

fylder næsten 1 m på reolen. Mødereferater
fra de 125 møder, der har været holdt,
arbejds- og projektgrupperapporter i flere
udkast, høringer mv, fylder adskilligt mere.

Behovet for vejregler opstod med ønsket
om en decentralisering af vejvæsenet. Staten
havde hidtil bestyret vejrefusionerne og
kunne let bestemme, hvilke krav der skulle
stilles.

Da refusionerne faldt bort, hvorved amter

og kommuner selv skulle administrere deres
veje, opstod behovet for fælles spilleregler,
de tre vejbestyrelser imellem.

Vejregelinstitutionen blev oprettet i 1973
med Vejregelkomité, Vejregeludvalg og Vej¬
regelsekretariat. Vejdirektoratet lagde hus
og mandskab til sekretariatet, samt formand
og sekretærer til Vejregelkomité og -udvalg.
Men ikke mindst amter og kommuner læg¬
ger vægt på, at Vejregelkomité og -udvalg er

selvstændige organer.

Opgavefordeling
Vejregelkomiteen er det politiske organ, der
indstiller generelle vejregler til trafikministe¬
rens godkendelse. Komiteen vurderer regler¬
nes politiske, økonomiske, sikkerheds- og
miljømæssige betydning for alle vejklasser,
og godkender de øvrige tekniske regler, som
vejregeludvalget indstiller.

Vejdirektøren er formand. Ole Djurhuus
er sekretær for såvel komiteen som vejregel¬
udvalget.

Medlemmer kommer fra trafik-, justits-
og miljøministeriet, Amtsrådsforeningen,
Kommunernes Landsforening, København
og Frederiksberg kommuner, Danske Vogn¬
mænd og Dansk Cyklist Forbund.

FDM var oprindelig repræsenteret såvel i
komiteen som i udvalget, men trak sig ud.
Cyklisterne var til gengæld kommet ind.

Vejregeludvalget skal lade udarbejde reg¬
ler for anlæg, vedligeholdelse og drift af of-
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Beplantning langs veje m Planting along roads

Orientering i sving og bakket terræn
u Orientation at turnings and in hillocky terrain

Vejtræer kan danne portaler ved indkørsel ældre til byer
■ Trees gate the entrance leading into old towns.

fentlige veje. Arbejdet foregår ved, at udval¬
get nedsætter grupper med eksperter til at
udarbejde de enkelte regler, udarbejder kom¬
missorier og følger arbejdet op.

Michael Schrøder, leder af Vejdirektora¬
tets planlægningsområde, er formand, den
tredje i udvalgets historie. Jens Rørbech, nu

stadsingeniør i København, var den anden.
Medlemmer kommer fra de samme orga¬

ner som komiteens medlemmer. Vognmæn¬
dene er dog ikke repræsenteret, men til gen¬

gæld Rådet for Trafiksikkerhedsforskning,
DTH, Statens Bilinspektion - samt DAL og
DL i 18 år ved mig.

Vejregelsekretariatet holder sammen på
hele dette komplekse arbejde og deltager
derudover, på det seneste, i voksende om¬

fang i internationale arbejder med standar¬
disering af vej udstyr og -materialer.

Interessante vejregler
De fleste vejregler er utvivlsomt af største
nytte for vejingeniører rundt i landet. Ikke
alle er lige interessante for arkitekter og
landskabsarkitekter, men følgende burde
være det:

»Vejen og dens omgivelser« forelå i 1977
som et såkaldt vejregelforberedende arbejde,
hvor miljøforhold i forbindelse med vej-
regelarbejdet blev analyseret. Formand for

gruppen var kontorchef Henrik Hvidtfeldt,
Planstyrelsen, og jeg var medlem. Rappor¬
ten fik betydning for det efterfølgende arbej¬
de, også Planstyrelsen har siden fulgt arbej¬
det seriøst op.

Beplantning langs veje var et forsømt
emne. Efter de omfattende træfældninger i
1950-erne havde ingen turdet plante nyt i ste¬
det. En arbejdsgruppe blev nedsat, hvor tra¬
fiksikkerheden indtog en vigtig part. Jeg
blev sekretær. I 1980 vedtoges en vejregel på
nogle få sider, der fastslog, at beplantning
var en integreret del af veje, og at alle vejbe¬
styrelserne nu måtte se at få plantet og plejet
langs vejene.

Et 147 sider stort »Informationshæfte for

beplantning« ledsagede vejreglen og gav an¬
ledning til en debat, om Vejregeludvalget
skulle lave lærebøger. Det skulle vi ikke i
fremtiden, besluttede vi. Men heldigvis fik vi
da lavet denne, og den har haft afgørende be¬
tydning for, at vore veje igen bliver grønne.

Saltning afveje var på det tidspunkt over¬
dreven og skadelig. Vi fik nedsat en gruppe,
der skulle se på saltningen - ikke kun fra et
vejteknisk, men især fra et sammenfattende
helhedssynspunkt. Rapporten kom i 1979 og
fik - sammen med den kendsgerning, at salt
var blevet dyrere, og at der overalt nu skulle
spares på vejbudgetterne - stor betydning.

Saltet blev reduceret i mængde, og adskillige
veje bliver ikke længere saltet.

Slåning afgrøftekanter var et politisk ømt
emne, der var oppe at vende i folketingssalen
flere gange. Også her blev startet et udvalgs¬
arbejde, hvor vi medvirkede. 1 1984 nåede vi
frem til begrænsede slåninger, der tog større
hensyn til flora og fauna.

Cykel- og knallerttrafikken havde ikke li¬
gefrem været øverst på vejteknikernes hit¬
liste. Jeg spøgte med, at det jo også - måske
symbolsk - hed »Vejdirektoratet« og ikke
»Vej- og stidirektoratet«.

Projektgruppens rapport fra 1981 førte
måske ikke straks til konkrete handlingspla¬
ner, men fik alligevel betydning for den
fremtidige, positive holdning overfor de
bløde trafikanter.

Vejbelysning var ofte skæmmende for
omgivelserne. Poul Henningsen havde i
mange år tidligere kæmpet en forgæves
kamp mod belysningsingeniørerne, der
»som blinde bogholdere kun kan se tabeller,
og kritikløst pisser lys over landet«.

Der blev i 1979 startet et omfattende ar¬

bejde med indtil flere undergrupper. Interes¬
sant var dannelsen af en arkitektgruppe, kun
med æstetikere og med Johan von Spreckel-
sen som formand, der stod til rådighed for de
øvrige grupper. Arbejdet afsluttedes i 1981,

Græsslåning ■ Grass cutting

Ultimo september, uslået ■ End of September, uncut

1. Draphavre 2. Flyvehavre 3. Aim. havre
■ 1. Tall meadow oat 2. Wild oat-grass 3. Oat

Primo oktober, slået i Early October, cut
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Parkeringsplads som udgangspunkt for ture året rundt Parkeringsarealet bør placeres udenfor det egentlige vejareal
■ A car park, a year-round starting point for walks ■ Parking should be placed outside roads proper

Støjskærme og -volde

Fritidslandskab mellem vold og bebyggelse
■ Recreational landscape between barrier and built-up section

Vejafmærkning ■ Signposting

Placering afafmærkning
■ Road signs

Noise barriers and 'ramparts'

Sideanlæg

Sideanlæg u Open space along roads

Varieret beplantning kan bryde monotoni
■ Varied planting may break monotony

Vejbelysning
■ Lighting along roads

og selv om miljøet ikke var det afgørende,
kom der alligevel en række æstetiske henstil¬
linger med, som han har haft gunstig betyd¬
ning siden.

Støjforhold trængte sig mere og mere på,
selv om vej folk vil hævde, at det ikke er veje¬
ne - men kun bilerne - der støjer. Problemet
var - og er: Hvor skal der afskærmes? Det
anses for alt for dyrt at dæmpe ved eksiste¬
rende veje. Selv om der ikke findes lovhjem¬
mel herfor, er praksis, at der kun dæmpes
ved nye.

Vejregeludvalget skal ikke blande sig i den
politiske debat, om der skal dæmpes eller ej.
Derimod bør udvalget give vejledninger om

hvordan, hvis det besluttes at dæmpe.
I 1983 forelå en vejregel om »Støjskærme

og -volde« og i 1989 »Støjhensyn ved nye vej¬
anlæg«.

Sideanlæg ved veje er behandlet i en ar¬
bejdsgruppe. Tilsyneladende er det et rela¬
tivt enkelt emne, men ting tager tid, og der
gik 14 år fra nedsættelsen af gruppen, til vej¬
reglen er endelig godkendt i 1991.

Afmærkninger i form af skilte til motor¬
veje, øvrige veje og stier var i 1980-erne un¬
der al kritik. Der var foretaget lapperier gen¬
nem årene, og næsten altid uden designmæs¬
sig forståelse. Hvor Tyskland, Schweiz og
især England havde sat dygtige grafikere i
gang med forbedringer af skiltenes udseen¬
de, var det herhjemme udelukkende overladt
til jurister og ingeniører, hvad resultatet
tydeligt bar præg af.

En dag medbragte jeg tyve lysbilleder af
danske vejskilte og tilsvarende af hovedsage¬
lig engelske fra tilsvarende situationer. Efter
at Vejregeludvalget havde moret sig konge¬

ligt over de danske rædsler, fik vi travlt med
at nedsætte arbejdsgrupper til at forbedre
systemet. Det var i 1985, og vi troede, arbej¬
det kunne klares på 1 år. Det har taget 6.

Nu foreligger regler for udformning af
vejvisnings-, service- og færdselstavler, og
for hvor, de skal opstilles. Det har været
yderst vanskeligt, og resultatet er præget af
mange kompromiser. Alligevel tegner det
danske afmærkningssystem sig til at blive et
af de bedste i verden, og Sverige overvejer al¬
vorligt at overtage vort system.

Det stod tidligt klart, at der måtte tages
designmæssige hensyn - ikke for at gøre tav¬
lerne »smarte«, men for at gøre dem mere

forståelige under de ekstreme forhold, hvor¬
under de opleves, det være sig som bilist i høj
fart på motorveje eller som cyklist i byens
vrimmel.
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Vejafmærkning m Marking of road

Horsens n
Brædstrup A

lJ

«— 14 53 |
Nr. Snede

Skanderborg

Stiafmærkning ■ Marking ofpaths

■ 68
Vojens 19.8

Q (^%) Haderslev 16.5

■ 36 Immervad Bro 2.6

PI Rødekro 6,7
68 Øster Løgum 2.5

Erik Ellegaard Frederiksen blev lykkelig¬
vis grafikeren, der trak det store læs assiste¬
ret af Jørgen Andersen fra vor tegnestue.

Færdsels- og servicetavlerne udgør et sær¬

ligt problem. Oprindelig var der utvivlsomt
et fint design, men adskillige tavler er kom¬
met til siden, mere eller mindre heldige de¬
signet. Værst er »§40-skiltet« og »Byzone¬
skiltet«, som vi i øvrigt har overtalt andre
lande til at bruge. DSB havde forlængst star¬
tet en samlet, designmæssig nytegning af
sine piktogrammer, initieret af afdøde che¬
farkitekt Jens Nielsen. Arbejdet blev taget
op i Dansk Standard, hvor jeg blev medlem
som repræsentant for Vejdirektoratet. Un¬
der arkitekt Kai Christensens ledelse og med
Ole Søndergaard som grafiker forelå i 1987
de første 112 danske piktogrammer af for¬
nem, designmæssig kvalitet,
ske piktogrammer af fornem, designmæssig
kvalitet.

Siden har jeg benyttet enhver lejlighed til i
Vejregeludvalget at foreslå, at de resterende
færdselstavler tages op til en ajourført de¬
signmæssig behandling efter samme prin¬
cipper. Det er nu sket, og Ole Søndergaard
har af Vejdirektoratet og i bedste forståelse
med Justitsministeriet lavet en flot serie. Bli¬
ver de vedtaget, er Danmark uden tvivl
førende på piktogram-området.

Færdselstavler ■ Roadsigns

Lyngby

Zone

fremtidig m in future

Byernes trafikarealer. Arbejdet med dette
komplekse problem blev taget op i 1983 og
har de senere år lagt størst beslag på Vej¬
regeludvalgets debatter.

I 1991 blev det sidste hæfte, nr. 10, god¬
kendt, som omtalt i indledningen.

Alle hæfter burde stå på reolen hos enhver
arkitekt og landskabsarkitekt, der beskæf¬
tiger sig med veje og deres omgivelser.

Hæfterne repræsenterer en absolut ny¬

tænkning inden for vejplanlægning, hvor
man er gået bort fra en navlebeskuende
sektorbetragtning imod en sammenfattende
samfundsorientering.

Holdningsændring
De gamle, velkendte 1964-vejregler var

yderst enkle og kortfattede. Teknokrater
mindes dem, huldsaligt. Men verden er en
anden i dag. Den er langt mere kompleks, en
række hensyn skal vejes mod hinanden, og

godt det samme.
Hvor de oprindelige vejregler ret præcist

beskrev, hvordan veje skulle være være i en

given vejklasse, indeholder de seneste kun få
ufravigelige krav og til gengæld en lang ræk¬
ke - forhåbentlig kloge og gode - råd samt
vejledninger.

DS 501
Toilet

DS 512
Garderobe

f* t fi wc
DS 502

Dametoilet
DS 503

Herretoilet
DS 504
Toilet

DS 513
Dame-'

garderobe

DS 514
Herre¬

garderobe

DS 515

Lyskontakt

R

|SaB| LR R -©

DS 605
Hotel¬

reservation

DS 606
Siddeplads¬
reservation

DS 607
Pladsreservation

for personbil

DS 608
Personbil¬
udlejning

m K é A
w

f
DS 616

Cafeteria
DS 617
Kiosk

DS 618
Frugt

DS 619
Is

DS 505
Dametoilet

a A AA U
DS516-A

Stikkontakt

DS 609
Cykel¬

udlejning

•wc • WC |\

? R V
DS 506

Herretoilet

i»i
DS 507
Telefon

DS 508
Affalds¬
beholder

fil a
DS 509

Rengørings-
DS 510

Drikkevand

I I

DS516-B
Stikkontakt

"O £éb ▼<
DS 610

Hittegods¬
information

DS 620
Gaver

DS 621
Blomster

DS 623
Hælebar

R RI ■ Reservalic

DS 603-A
Reservation

DS 603-B
Reservation

DS 613
Apotek

DS 614
Restaurant

DS 511
Håndvask

DS 604

Køje¬
reservation

?
DS 615

Bar

Udpluk afDansk Standards piktogrammer
i A selection ofDanish Standard pictogrammes
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Byernes trafikarealer ■ Urban trafficked sectors

Fodgængerfelt på hævet niveau - før ■ Elevated pedestrian crossing - before ~

Fodgængerstrøg med cykling tilladt ■ Pedestrian precinct with cycling permitted

88

Lidt populært sagt var det lettere før at slå
op på side 84 og i tabel 27D se, hvordan veje
burde udformes, uanset i hvilke omgivelser
de befandt sig.

I dag er tendensen snarere, at omgivelser,
herunder miljøforhold, er afgørende for,
hvor mange vejanlæg og hvor meget trafik,
der kan accepteres.

Status

Vejregelarbejde er omfattende, kompliceret
og langvarigt. Det tog 6 år fra nedsættelsen
af vejregelorganisationen, til den første vej¬
regel slap helskindet igennem alle instanser.

Først afdækkes behovet, så skrives kom¬
missoriet, udpeges medlemmer, udarbejdes
forslag, høres en eller flere gange i Vejregel¬
udvalget, sendes til offentlig høring, bear¬
bejdes, ny forelæggelse og bearbejdning -

for endelig at blive forelagt Vejregelkomi¬
teen.

1 1979 var der - udover vejregelorganisati¬
onen - engageret 248 personer fordelt i 10
projekt- og 39 arbejdsgrupper. Fortsatte den
udvikling, ville der om få år være flere be¬
skæftigede med at udarbejde vejregler, end
med at planlægge og anlægge veje.

I 1984 troede vi at kunne se afslutningen
på vejregelarbejdet i 1987.1 dag ser vi et vok¬
sende behov for at revidere de første vejreg¬
ler. Arbejdet hører næppe op, men omfanget
når ikke de oprindelige højder.

En oversigt over de mange rapporter og

regler fylder i dag 4 tætskrevne sider og om¬
fatter
- cirkulærer
- vejregler og informationshæfter
- vejregelforslag
- vejregelforberedende arbejder
- projektgrupperapporter
~ byernes trafikarealer
- udbuds- og anlægsforskrifter.
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Byernes trafikarealer m Urban trafficked areas

Plan

m Plan

Efterskrift
Til min forundring og bekymring fandt jeg
sidste år ud af, at jeg efterhånden var den
eneste tilbage fra det første møde i Vej¬
regeludvalget. Jeg bad derfor om at blive af¬
løst, men udtrykte håbet om, at DAL og DL
i fællesskab stadig måtte have et medlem i
udvalget.

Vejdirektoratet og de to foreninger var
enige heri, og alle tre har nu valgt Einar
Overlund Hansen, arkitekt og landskabs¬
arkitekt, som min afløser.

De danske vejregler har efter min opfat¬
telse nået et højt kvalitetsniveau - også set
med miljøets øjne.

Holdningen hos staten, først båret frem af
vejdirektør Per Milner i 1960-erne, har væ¬
ret, at der ved vej- og broanlæg skulle tages
landskabelige og æstetiske hensyn. Denne
holdning har tydeligt givet givet sig udtryk
ved statens egne veje og i en vis udstrækning
også ved amters og kommuners.

Denne holdning, der også har gennem¬

syret vejregelorganisationens arbejde, har
medvirket til, at udlandet har fået øje på den
danske standard inden for vejbygningen.

Kvalitet kan svare sig.

Forsætning til venstre med midterrabat i Safety left turn, with centre strip

Hastighedsklassificering ■ Speed classification

Ib Møller, Maller & Grønborg A/S
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Købstadsbymidte ■ Town centre
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Bogomtale

Kvalitet, tak!
Steen Estvad Petersen: Kvalitet, Tak. Billed¬
redaktion afHenrik Gram. Borgens Forlag.
1991. Bogen er udgivet i samarbejde med
Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur i anledning af foreningens 25
års jubilæum og med støtte fra Nykredits
Fond og Nykredit. 112 sider, ill. 375 kr.

Steen Estvad Petersen har skrevet en fin bog
om kvalitet i vores fysiske omgivelser.

Hans udgangspunkt er dette enkle fak¬
tum: »Mennesker skaber huse. Huse skaber
mennesker«. Vi er fra fødsel til død omgivet
af byggeri både i byer og i landskaber. Vi
lever hele vores liv i de rammer, som er dansk
bygnings- og landskabskultur. Derfor er det
livsvigtigt, at der konstant er en dialog mel¬
lem dem, der bygger, og dem der bruger, for
at vi kan få defineret, hvad kvalitet er.

Ethvert lille stykke musik af 3 minutters
varighed, enhver film af 30 minutters varig¬
hed anmeldes dagligt, mens der bygges mas¬
ser af huse, som måske vil stå 300 år, uden at
der skrives en linie om resultaterne i den dag¬
lige avis.

Arkitektur er en overset kunstart, og det
ønsker Steen Estvad Petersen, at der bliver
gjort noget ved: Kvalitet, tak! - og det er der
også i bogen, der kan beskrives som en sam¬

ling af eksempler på gode og dårlige erfarin¬
ger i de fysiske rammer, vi lever i, såvel land¬
skaber som bygninger.

Steen Estvad skriver oplagt og pædago¬
gisk om eksemplerne på god og dårlig kvali¬
tet. Eksemplerne er velvalgte og overdådigt
illustrerede.

»Hvis bygningskunsten er en overset
kunstart, så er havekunsten det ikke min¬
dre«, skriver Steen Estvad som indledning til
et godt afsnit om byens landskaber.

Bogen igennem er der kloge betragtninger
om kvaliteten af byens grønne elementer og
om vores behandling af det danske landskab.

Hele bogen bæres af Steen Estvads enga¬
gement og klare stillingtagen, og det gør den
interessant og værdifuld. Steen Estvads bog

får mig til at tænke på Arkitekturens Årbog,
som også leverer aktuelle kommentarer til
det byggeri, der opføres. Desværre mangler
Arkitekturens Årbog holdning og linie i sine
kommentarer og formår derfor ikke at bi¬
drage til den nødvendige diskussion om kva¬
litet i vores omgivelser, på samme måde som
Steen Estvads bog gør.

Jeg synes egentlig kun at bogen har én fejl,
nemlig prisen på 375 kr., som ikke er for høj
i forhold til bogens indhold og udstyr, men
alligevel for høj til, at den når ud til alle de
mennesker, der burde læse den som ansvar¬

lige for vores fysiske miljø.
Preben Skaarup

Planter i miljøet
Ib Asger Olsen: Planter i miljøet. Forlaget
Grønt Miljø. 1991. 150 sider, ill. Pris kr.
244.

Som underviser i landskabs- og havekunst
på en arkitektskole har jeg set frem til Ib
Asger Olsens bog om planteanvendelse,
lige siden jeg første gang hørte om det
forskningsprojekt ved KVL, som danner
baggrund for bogen.

Der findes mange gode bøger, som be¬
skriver de enkelte planter og deres ideelle
vækstbetingelser, eksempelvis Havens
Planteleksikon, der vel står i reolen hos
alle, som projekterer haveanlæg. Alligevel
savner man beskrivelser af praktiske erfa¬
ringer med brugen af planter i forskellige
miljøer.

Der er ikke tvivl om, at dette savn især er
stærkt på arkitektskolerne, hvor kun me¬

get begrænsede ressourcer kan sættes ind
på at undervise landskabsarkitektstude¬
rende i planteanvendelse.

Ib Asger Olsen har selv alle forudsæt¬
ninger for at kunne definere form og ind¬
hold af »den rigtige bog« om planteanven¬
delse til denne målgruppe, som han selv
anfører som en af sine primære.

At disse forudsætninger er blevet ud¬
nyttet, synes jeg fremgår overbevisende af
bogens klare og overskuelige opbygning.

En række selvstændige kapitler om¬
handler emner, der er særdeles relevante
for det offentlige, fysiske miljø.

De første 7 kapitler omhandler generel¬
le, fælles emner i forhold til planteanven¬
delse og virker som en god indføring i den
tankegang og systematik, der ligger til
grund for hele bogen.

I de øvrige 12 kapitler beskrives vege¬

tationstyper og beplantningselementer i
landskaber og byrum, begyndende med de
unge faser i successionsforløbet - blom¬
sterplantninger, græsbevoksninger, busk¬
bevoksninger og skovbevoksninger, afslut¬
tende med beplantningselementer som
vejtræer, gadetræer og planter på og i
huse.

Alle disse typer beskrives ud fra deres
historie, status og anvendelsesmuligheder,
planlægning, etablering og pleje.

Hvert kapitel afsluttes med et eksempel,
der uddyber og konkretiserer kapitlets
emne.

Det lykkes for Ib Asger Olsen at udføre
kunststykket at give overblik over et stort
og komplekst emne -uden at overvælde sin
læser med en mængde detaljerede oplys¬
ninger.

Emnerne opdeles og gøres overskuelige
ved definition af letforståelige grundtyper.
Eksempelvis opdeles græsbevoksninger i
klippede græsformer, slåede græsformer og

afgræssede græsformer, som så hver for sig
beskrives. I beskrivelserne indgår referencer
til praktiske eksempler og relevant litteratur.
For hvert afsnit findes samlede litteraturhen¬

visninger. Gennemgangen af konkrete eks¬
empler på planteanvendelse i udførte have¬
anlæg er en vigtig og spændende del af bo-
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gen. Hovedindtrykket af bogen er, at det er

overblikket, der har ligget Ib Asger Olsen
mest på sinde.

Bogen opleves som meget overskuelig og
letlæst - så let at man enkelte gange kan føle
sig lidt usikker på, om der nu også er til¬
strækkelig dybde i fremstillingen.

Men jeg er ikke i tvivl - bogen kan anbefa¬
les, både til undervisnings- og studiebrug og
til brug på tegnestuer, hvor landskabsarki¬
tekter arbejder. Planter i miljøet er en grund¬
bog, som tilbyder et velstruktureret overblik
som grundlag for at arbejde med plante¬
anvendelse. Bogen kan være udgangspunkt,
når nye erfaringer skal indhentes og ny litte¬
ratur opsøges inden for dette store emne.
Man kan ikke nøjes med denne bog alene.
Dén skal ses som et supplement til en for¬
nuftig samling af relevante opslagsværker.
En samling som kan opbygges med støtte i
bogens litteraturhenvisninger.

Dette er min positive konklusion efter
gennemlæsning af Ib Asger Olsens bog -

men det første indtryk var faktisk ret nega¬
tivt. Som næsten alle arkitekter ser jeg først
og helst på billeder, og det er jo ikke rart, når
bogen så starter med et dårligt og uskarpt
billede på s. 8 af egetræer i Universitetspar¬
ken i Århus, og det iøvrigt fortsætter gen¬
nem bogen med svingende billedkvalitet og
en grafisk tilrettelæggelse, som ikke har
været særlig følsom i valg af typografi og

papirkvalitet. Her er opgaven sluppet for
tidligt, og for meget er blevet overladt til
Marconi & Partners. Preben Skaarup

Leva med trådgård
Ulla Molin: Leva med tradgård. 2. oplag, let¬
tere udvidet. Wikens Forlag 1992. 127 sider.
26 x 24,5 cm, illustreret med s/h- og farve¬
fotos samt tegninger. Pris: 263 kr.

Kan købes hos Svensk-Norsk Bogimport,
tlf 33 14 26 66.

Anmeldt første gang i Landskab nr. 8,
1986.

Det er dejligt, at Ulla Molins bog om arbej¬
det med hendes to haver nu er genoptrykt.

Der er få bøger, der i den grad virker inspire¬
rende, og der er næsten ingen, der er så per¬

sonlige. Hun fanger én ind i alle sine over¬

vejelser, tanker, problemer og glæder ved
planterne og måder at arrangere dem på. Det
svenske sprog er med til at fortrylle. Der er

ord, der er svære at forstå, men det gør ikke
noget for helheden og stemningen.

Bogen har været udsolgt længe, og da man

gerne vil anbefale den til virkeligt have-
interesserede, er det godt, at den nu kan fås
igen. Desværre står billederne noget svagere
end i førsteudgaven. Forsiden er også for¬
andret: førsteudgaven havde et vinterbillede
på beige baggrund - det var meget raffineret

nu er det samme vinterbillede placeret på
en baggrund af saftigtgrønne bambusblade;
derved ligner bogen nu en mere »almindelig
havebog«.

Bogen er udvidet med et afsnit: »Hur blev
det sedan?« Med vinterbilleder af haven og
nærbilleder af planter, fuglebade, vand og
keramiske krukker fortæller Ulla Molin vi¬
dere om sin lille have.

Den ligger i et almindeligt villakvarter i
Hoganås og dens størrelse er en almindelig
villahaves. Da Ulla Molin flyttede ind, inde¬
holdt den to smukke æbletræer og en hæk af
Bornholmsk Røn; resten var ingenting. Ud
af det skabte hun en have i harmoni med

huset, en have der er noget i sig selv og hviler
i sig selv inden for rammen. Her er et grønt
indgangsparti, »en grå sky« omkring et
fuglebad, et lysthus, en lille lund, terrasser
med krukker og en særlig stemning under
æbletræerne. Alt er arrangeret som et sam¬

spil mellem det klippede og det fritvoksende.

Haven er ikke gammel, og det viser, hvor
hurtigt man kan lave noget smukt, hvis man
vil - og kan.

Ulla Molins første have, som indleder bo¬
gen, var større. Den beskrives som syv haver
i én. Det særlige ved den var forholdet til
landskabet udenfor. Hver af de syv haver
havde sin egen idé og funktion.

Ulla Molin arbejder med de klare former
som baggrund for det tilsyneladende vildt¬
voksende. Man bliver ikke træt af at nyde
billederne, og Lisa Bauers tegninger er både
smukke i sig selv og informative.

For landskabsarkitekter er det er bog,
man må have, og er man interesseret i haver
og nutidig havekunst, kan man heller ikke
leve uden den. ida Varming
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Wrights tanker tilside og gik ind i dette histo¬
riske projekt. Jellicoe nød kontrasten mel¬
lem sine to verdener. Som Proust rejste han
tilbage i tiden og koblede palladianske idea¬
ler med den pittoreske haves. Spens viser, at
en modernist kunne være klassicist, hvis han
udover forståelse for historien besad opfat¬
telses- og erkendelsesevne.

Billedkunsten som inspiration
Den italienske renæssancehave tændte Jel¬

licoe, men avantgarde malerne blev større
inspiratorer. I 'Studies in Landscape Design'
redegjorde han i 1960 for den tætte sammen¬

hæng mellem landskab og kunst. Inden da
havde han, i taghaven på Harveys Store, med
vandet som det primære element, vist denne
sammenhæng.

I denne tid ser vi en interesse for og ny¬

orientering mod 1920'rnes avantgardistiske
havekunst. Michael Spens' indsats ligger i at
påvise Jellicoes forsøg på, ved hjælp af bil¬
ledkunsten, at bringe betydningen tilbage til
den landskabs- og havekunst, der ikke kun er
billedkunst.

Spens beskriver Jellicoes livsværk ved
hjælp af en række eksempler, hvoraf neden¬
stående er mine uddrag fra de senere år, hvor
afklaringen synes tydeligst.

MedNicholsons hvide relief i Sutton Place bekræftede Jellicoesit tilhørsforhold til modernismens mi¬
nimalisme.
■ With Nicholson's white relief in Sutton Place, Geoffrey Jellicoe confirmed his Modernism and Mi¬
nimalism.

Sindets haver
Michael Spens: Gardens of the Mind,
The Genius of Geoffrey Jellicoe.
Antique Collectors' Club 1992.
191 s. ill. Pris ca. 439 kr.
ISBN 1 851490884

I The Landscape of Man beskrev Geoffrey
Jellicoe i 1975, hvilken katastrofal virkning
det havde haft, at økologi og konstruktivis¬
me, hans betegnelser for modernismens to
centrale, kraftfulde begreber, havde været
adskilt.

Jellicoes liv og virke er tæt sammenspun-
den med modernismen, men i modsætning
til en del af dens øvrige aktører ydede han en
stor og værdifuld indsats i den forkætrede
tid fra 1960 til idag. At studere hans livsværk
giver os en mulighed for at få en forestilling
om modernismens kilder, forløb og de væ¬

sensforskellige aspekter, han finder det nød¬
vendigt at forene for at skabe kunstværker
med en nødvendig økologisk sammenhæng.

Denne proces og dens resultater har arki¬
tekten Michael Spens gjort det til sin opgave
at vise i bogen 'Gardens of the Mind, the Ge¬
nius of Geoffrey Jellicoe'. I en gennemgang
af et omfattende udvalg af Jellicoes værker
tolker Spens dennes sprog og påviser et livs¬
syn farvet af Virgil, Ovid, Lucretius, Jung,
Mondrian og Klee.

Klassicisme som altings begyndelse
Højst sandsynligt var det mødet med arki¬
tekten Charles Voysey som i 1918 fik den 18
år gamle Geoffrey Jellicoe til at lade sig
optage på Architectural Associations skole
for at blive arkitekt. Her var Arts and Craft

indflydelsen stadig magtfuld. Konservative
ideer blev serveret i smukke tegninger.

»Du skal studere italienske haver - dem
ved man ikke ret meget om« var Jellicoes
lærers råd. Efter grundige litteratur- og teo¬
ristudier tog Jellicoe sammen med J.C. Shep¬
herd i 1923 til Italien. Resultatet blev pragt¬
værket 'Italian Gardens of The Renais¬

sance', og hvad måske er vigtigere: en
arkitekt blev landskabsarkitekt. I sin ud¬

forskning af det italienske landskabs renæs¬
sancehaver opdagede Jellicoe disses indivi¬
dualitet og sin egen lyst til at artikulere land¬
skaber og haver med vandet som et af de
vigtigste elementer, som gjort i Villa Låntes
have, den mest tankebefordrende og fantasi-
skabende af dem alle. Ditchley Park i Ox¬
fordshire (1935) blev en milepæl langs Jelli¬
coes vej mod landskabsarkitektfaget. Den
blev den første af en række historiske haver,
hvor hans, gennem de italienske studier op¬

arbejdede ekspertise, blev brugt. Som lærer
på Arkitektskolen følte Jellicoe sig som for¬
taler for arkitekturens nye ånd. Alligevel
lagde han Le Corbusiers og Frank Lloyd

Engen i Oxford, 1963
■ Christ Church Meadow, Oxford, England.
1963

Oxford City Council bad i 1963 Jellicoe om
at finde en løsning på det problem, at en vej
skulle føres over engen ved Christ Church.
En underføring var urealiserbar, så Jellicoe
foreslog, at man på Reptonsk vis lod vejen
synligt forsvinde ved at forsænke den. Det
ville have været naturligt for en arkitekt at
sætte sit mærke på Oxford, men iflg. Jellicoe
var det værdigste, at der intet mærke sattes
overhovedet. Græslandskabet skabte rolige,
horisontale linier, spredte trægrupper gav

skygge til kvæget, og som det vigtigste skab¬
tes stilhed. I al sin enkelhed berørte den de

dybest liggende følelser.
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The Kennedy Memorial Site, er skabt med 'Pil¬
grimmens Vandring' i tankerne.
■ Kennedy Memorial, created from Bunyan's
Pilgrim's Progress

The Kennedy Memorial Site, 1964
John F. Kennedy blev myrdet den 22. nov.
1963. Som en gave til USA, til minde om en
mand, der havde givet sit liv til kampen for
freden, udpegede den britiske regering et lille
stykke jord på skråningerne over nogle enge
ved Themsen. John Bunyan havde skrevet
'En Pilgrims Vandring', mens han opholdt
sig i fængsel p.g.a. Karl den Andens love
mod 'de afvigende'. Værket om pilgrimmen
Christians trælsomme vej til Himmelens
Rige er oversat til mere end 100 sprog og har
kunnet fængsle generation efter generation.
Da Jellicoe så det som sin opgave at skabe en
følelse af storhed, større end budget og

grund'umiddelbart tillod, brugte han, med
dette i tankerne, historien om pilgrimmens
vandring til at realisere en universiel ide, der
indkorporerede liv, død og menneskelig ånd.
Hellere end at skabe en indhegnet mindehave
med blomster, ville Jellicoe lægge vægten på
et forløb.

Gennem en sluseagtig låge ledes man gen¬
nem en mørk skov på en lang, snoet sti sam¬
mensat af 60.000 brosten, lagt bevidst ure¬

gelmæssigt. Af og til er der lidt færre sten,
fordi souvenir har en tendens til at følge pil¬
grimmes forståelige længsel efter minder.
Mindestedet virker på alle tider af året. Om
vinteren er stien gennem skoven mørk som

Dantes; om foråret falder blomsterne på
brostenene som sne i Boston; sommeren
kommer med myriader af grønt fra det gen¬
skabte skovland; om efteråret går man på et
tæppe af visne blade. Stien er stejl, og min¬
destenen inden den endelige blotlæggelse
synlig i indirekte glimt. Bag den plantede Jel¬
licoe en amerikansk eg, farverig i november
- den måned hvor Kennedy døde. Parallelt
med floden førte han en særskilt sti til to

store afsides placerede stenbænke. Jellicoe
opnåede ved brug af et forenklet sprog at
skabe det heroisk transcendentale i et pro¬

jekt, der, omend lille, ikke er en have - men et
landskab, der er modernistisk i sin ånd.

Shute House, 1970 og 1988
Jellicoe var over 70, da han begyndte at
arbejde med haven ved Shute. Hans mest
yndede hjælpemiddel havde altid været van¬
det. Her fandtes, i den henseende, de ideelle
betingelser, og haven blev laboratorium for
hans variationer over temaet. Vandet er ledt
i et forløb af kaskader og kanaler, der slutter
i undersøiske moselandskaber og enge.

I en lille trekantet, lukket havedel udtrykte
Jellicoe sin længsel efter det sindbilledlige
landskab. En eksisterende klassisk komposi¬
tion med en lille vedbendklædt bygning og
en buegang af kirselaurbær blev omdannet
til et romantisk skuespil med taksfigurer, en

vedbendsøjle og en mystisk kiste, som skue¬
spillere. En samling store reflekterende, kry¬
stallinske klipper danner klimaks i denne
metamorfose fra klassicisme til romantik.

Sutton Place, 1980-86
Samtidig med arbejdet med Shute blev Jel¬
licoe bedt om at forny haven ved Sutton
Place. Den allerede eksisterende have var en

udfordring. Lancelot Brown havde været in¬
volveret uden at have haft held til at slette en

lindeallé fra 1600-tallet. Gertrude Jekyll
havde bidraget med en rosenhave, en 'pond
garden', en stor terrasse med klippede taks¬
hække og staudebede.

100 ha af grunden blev delt i 10 adskilte en¬

heder, hver vurderet ud fra økologiske og
æstetiske kriterier efterfulgt af pleje- og

plantningsforskrifter. Formålet med studier¬
ne var at finde metoder til at fremtrylle det
vilde livs diversitet, således at hele ejendom¬
men kunne omdannes til en oase i landska-

Sindbilledet i Shute, 1988. u Shute Water, a mental image

Vandets vej i Shute, 1988
■ Shute water, 1988

bet, hvor enge med vilde blomster og søer
med marginale vandplanter kunne blive til
glæde for faunaen. Havens overordnede ide
bygger på en sidestilling af irrationelle ele¬
menter og underbevidstheden med klassiske,
æstetiske værdier, udviklet gennem tiderne.
Inden for denne filosofiske referenceramme
skabte Jellicoe et sammensat system af sym¬
bolik til hver del af haven underlagt den
overordnede allegori, den billedlige fremstil¬
ling af begreberne skabelse, længsel og det
gode liv.
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'Creation, Aspiration and The Good Life'. Sutton Place.

Projekt til den nordøstlige del af byparken i Modena, 1982.
■ The park at Modena, Italy: the eastern part projected

mm*

Modena Bypark, 1980
Modena er en industriby, hvor der fremstil¬
les Ferraribiler, men hvor eksistensen af in¬
dustrien skyldes det omgivende landbrugs¬
land. Byplanlæggeren Leonardo Benevolo
havde udarbejdet en på abstrakt geometri
baseret strukturplan, der gengav det menne¬
skeskabte Polandskabs mønster. Hertil in¬
troducerede Jellicoe, fra det engelske, ro¬
mantiske landskab, elementer, der signale¬
rede mytens, illusionens og gådens landskab.
Også her blev vandelementet brugt. 'The
Long Water' udkrystalliserer, som de agri¬
kulturelle kanaler, der hæfter Modena til
havet, essensen af samfundet og dets histo¬
rie.

Jellicoe kendte de norditalienske byer,
deres pladser og arkader. Her var der brug
for steder til eftertanke og reflektion; der be¬
høvedes en modgift mod det bymæssige. I
sådan en by måtte parken komplimentere de
stedlige karaktertræk.

For det første måtte byparken blive en
mærkbar del af byens hjerte. I sit udtryk
måtte den afspejle en synlig analogi til hele
det omgivende landskab. I parkens mikro¬
kosmos skulle landet føles som værende eks¬

panderet ind i byen. Det Modena savnede var

et agrart, virgilsk landskab placeret midt
inde i byen.

Mens det var den individuelle underbe¬

vidsthed, der var brugt ved Sutton Place,
kom byparken i Modena til at repræsentere
det, som var mest relevant for den kollektive
bevidsthed. I Sutton havde grundlaget været
kapitalisme, i Modena blev det græsrodsso-
cialisme og agraridealisme. For Jellicoe var
sådanne modsætninger forenelige i land-
skabskunsten. I Modena bypark, der forblev
på projektstadiet, kunne Jungs kollektive
bevidsthed og Antonio Gramseis agrare ide¬
alisme forenes i en hymne til landet.

Moody Gardens, 1983
I 1983 henvendte den unge botaniker Peter
Atkins sig til Jellicoe og bad ham, for The
Moody Foundation, at udarbejde en plan
for en botanisk have på Galveston i den
mexikanske havbugt. Øen lå ved siden af en

forladt krigsflyveplads og dens bagland af
vilde vådområder. Trods ringe lyst til at
arbejde i Texas påtog Jellicoe sig opgaven,
fordi han her så såvel økonomiske (30 mill,
dollars) som landskabelige muligheder for at
virkeliggøre sin drøm om det 20. århundre¬
des landskabskunst, der måtte inkorporere
det økologisk/botaniske aspekt. Moody
Gardens skulle blive et videnskabeligt og
dramatisk koncentrat af 4000 år og hele klo¬
dens historie, der kunne opleves på 12 ha og
få timer. En sådan rejse gennem tid og sted,
der ville tage vejret fra en, kunne ikke skabes
gennem realisme. Man måtte, som Alice i
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w The Moody Gardens, 1984.
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arkitektoniske kompositions base. For
Wright og Aalto var jorden vigtigere, end
hvad mennesket kunne finde på at lave af
den eller sætte på den.

Hvis det 20. århundredes landskabskunst
har nogen værdi, ligger den i Jellicoes livs¬
værk, er Mark Spens' udgangsreplik. Man
er tilbøjelig til at lade sig lokke efter læsnin¬
gen af bogen, en tilbøjelighed der ikke ind¬
finder sig ved udelukkende at se på tegnin¬
gerne. Jellicoes store værker Sutton Place,
Modena bypark og Moody Gardens blev
skabt i 1980erne. Ikke desto mindre er de
børn af modernismen, dens renhed, enkel¬
hed og fantasibefordrende sprog med ballast
hentet i landskabshaven. For ham er denne
ikke kun et essay omhandlende landskabets
betydning og organiseringen af rummet.
Den symboliserer en livsmåde, som synes at
opretholde en balance mellem det åndelige
og det biologiske.

»Øjet meddeler, hvad det ser, men det er
sindet, som drejer billedet mod en uendelig
verden af fantasi.« En sammenligning med
G.N. Brandts livsværk ligger nært for.

På flappen skriver forlaget med god
grund, at bogen er enestående som det første
detaljerede studie, der udforsker en mester i
hans arbejdsmark, og at den er essentiel læs¬
ning for interesserede i det 20. århundredes
landskabskunst, teori og praksis.

Litteratur iøvrigt:
Geoffrey Jellicoe and J.C. Shepherd:
The Italian Gardens of The Renaissance, 1925
Geoffrey Jellicoe: Studies in Landscape Design,
1960

Susan and Geoffrey Jellicoe: The Landscape of
Man, 1975
Geoffrey Jellicoe: 'The Landscape of Civilisati¬
on' As Experienced In The Moody Historical
Gardens, 1989
Stephen Rettig i The Architects Journal 28. July
1982

Eventyrland, se på verden gennem et spejl,
man skulle forcere for at nå den fantasiens

verden, der lå bag. Sanseligt måtte man nyde
de ting, der blev fremtryllet i fantasien:
træer, blomster, arkitektur, skulpturer, fon¬
tæner, kaskader, bjerge, klipper, grotter og
vandet, der som en sandhedens tråd løb gen¬
nem al civilisation. Jellicoe forestiller sig, at
vi, efter at være gået ombord i en vandbus,
passerer gennem den vilde savanne, Edens
have og en bro, for at opdage det impone¬
rende syn af den klassiske kultur: Ægypten,
Rom, Islam, Middelalderen, 1500-tallets Ita¬
lien, 1600-tallets Frankrig, og 1700-tallets
England. Da båden på et tidspunkt passerer
to guder, skal vi holde et øjebliks pause og
tænke over, hvad det er, der er vendepunktet
i relationen mellem mennesket og dets om¬

givelser. Indtil dette øjeblik har haven kun
udtrykt det menneskelige sinds ene facet -

ganske vist et langt stykke af vejen det vigtig¬
ste - den vedvarende søgen efter orden og
harmoni i en fjendtlig, kaotisk verden. Men
under klassicismens fredelige overflade lød
en skramlen fra sindets ubevidste møble¬

ment. Disse møbler stammer fra forhisto¬

rien, begyndende med skov og savanne efter¬
hånden eksploderende i den civiliserede ver¬
den. 1 1700-tallet blev den moderne tid født.
Som et modstykke til fornuftens opstod også
den saglige ufornufts tid. Det ukendte i sin¬
det blev idealiseret og overført til omgivel¬
serne.

Vi bevæger os videre til 2. halvdel af
1700-tallets europæiske landskab i skyggen
af Brown, Kent, Tyskland, Frankrig og Rus¬
land. Store bjerge deler foran os vandet i
lommer som efter åretag. Vi styrter ned i
mørket og op igen. Floden løber dybt nede
blandt klipper og træer. Vandet synes at for¬
andre sig, men det er os, der er eller burde
være forandret. Båden passerer Kina og Ja¬
pan. Til slut får vi et glimt af en zenbuddhi¬

stisk, tankevækkende have, for i den har dø¬
delige foretaget de største bestræbelser for at
bringe uendeligheden til denne jord.

Efter at være kommet igennem den forhi¬
storiske skov og spejlet er vi igen tilbage.

Spens mener, at vi skal kende konceptet til
Moody Gardens for at forstå Jellicoes ar¬

bejde, fordi det danner den tredje og sidste
del af en trilogi. Mens Modena er funderet
på Virgils, Brescia bypark på Ovids, skyldes
Moody Gardens, som Sutton Place, Lucre-
tias tanker om skabelsen af et tilflugtssted
for planteliv midt i kaos og menneskets ar¬

bejde for at bevare liv ved hjælp af beskyt¬
tende mure, vand, jord og funktionelle stier,
fremsat i 'De Rerum Natura'. Den første

plan for Moody Gardens anser Spens for Jel¬
licoes fineste gravskrift, et destillat, han tror
vil bringe landskabskunsten ind i fremtiden.

Bidrag til en teori
1 1929 blev Institute of Landscape Architects
dannet - to år før vi i Danmark fik vores for¬

ening efter samme model. Jellicoe præside¬
rede straks. Denne rolle var uvurderlig, men
det er ikke den Spens' historie handler om.

I sine slutninger fremdrager Spens den
genkendelsens kamp som Jellicoe har sat sig
for at vinde. Frustrationen fra efterkrigsåre¬
ne synes aldrig at slutte, og kun som et'resul-
tat af omstændighederne bragt i 1980erne
synes landskabskunst og videnskab at have
samlet sig til en bredere filosofi. Jellicoe fø¬
ler sig ikke som videnskabsmand. Han ser
landskabskunsten som en kunstart. Dens
ærinde er som arkitekturen at lade os erfare
vor eksistens' dybere betydning og formål,
at lade os vide og huske, hvem vi er. Landska¬
bets evne til at trøste bliver gradvist opfattet
som en værdi over alle andre. Her står Jel¬
licoe helt på modernismens fundament. For
Le Corbusier blev landskabets symbolske di¬
mension aldrig benægtet. Grunden var den

Lille kronologi:
1900 Geoffrey Jellicoe født
1919 optaget som studerende på Architectu¬

ral Association School ofArchitecture,
1923-24 studierejse til Italien s.m. J.C.Shepherd,
1926 privat praksis s.m. J.C. Shepherd,
1929 stift. medl. aflnst. ofLandscape Archi¬

tects,
1929-34 lærer på AA,
1931 egen praksis i London,
1936 gift med Susan, født Pares,
1939-42 rektor for AA,
1939-49 form. f. Institute ofArchitects,
1954 præsident for IFLA,
1986 Susan Jellicoe død,

Malene Hauxner
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When Will They Ever Learn -, p. 73.
A speech by Sven-Ingvar Andersson
The exhibition 'Architecture Danoise du

Paysage Contemporain', locally entitled
'Contemporary Danish Garden and Land¬
scape Architecture' from May 10 to June 28
ran at Gammel Dok, a Centre for Architec¬
ture and Architectural Export. Professor
Sven-Ingvar Andersson at the opening gave
a harsh and inspirational talk.
A landscape architect with a taste for pessi¬
mism has an easy time of it these days. All
one has to do is take a walk in the city or read
the paper. Looking out towards the harbour
from Gammel Dok, there is quite a nice view
but it is sterile, with no new, beautiful build¬
ings and no water bus.

And the Minister for Cultural Affairs is

working to 'improve' parks. There are plans,
for example, to expand the garden surround¬
ing the Royal Museum of Fine Arts: one-

eyed favourisation of fine as opposed to ap¬

plied art. These plans must be stopped. At
the same time, ironically, sculptor Bjørn
Nørgaard has received sufficient funding to
wrap a granite 'battlement' in gay colour,
harmonizing his great grandfather's crea¬
tion with Christiansborg, the Danish Parlia¬
ment, and its Church, both across the same

open space, a 'postmodern' comment rather
than spatial, architectural art.

On top of this: Marlene Dietrich is dead!
We remember her tight lips and her Blumen
song with its desperate final line, 'When will
they ever learn?' But I want to be optimistic.
I'll remember her beauty, and the fact tfiat
she sang in the Tivoli Gardens whose mul¬
ticolour tulips are presently enticing a steady
flow of visitors through its turnstiles.

One good reason for optimism, however,
is the focus on Danish landscape architec¬
ture occasioned by this exhibition. This
selection of Danish talent shows the width of
the field, ranging from earthbound to vi¬
sionary, from the open landscape on a grand
scale to the intimate detail of small units - a

large capital of pure talent. With a nod to Ms
Dietrich, 'May those who have influence
learn to use it'.

Re-Laying Kongens Nytorv, p. 74
By Leif Dupont Laursen and Niels Mansa
Kongens Nytorv was laid out more than 300
years ago. The Copenhagen East Gate and
part of the rampart circling medieval Copen¬
hagen were here before. Christian IV, the ar¬

chitect king, had ramparts and moats
demolished, and for many years the site was
no more than a market square. Later,
however, it developed into the pentagonal
space known today, and eventually became a
chauséed space with a small, central flower
garden. The Royal Theatre was established
in 1874. In 1908, the centre was redefined.
The garden surrounding an equestrian
statue of 1688 was made into an elliptical
parterre with ornamental box, and in 1916
was recreated using two rows of clipped
trees.

The Copenhagen Council in Feb. 1991
voted DKr. 6.1 mill, to relay part of the space,

namely the central ellipse including Christi¬
an V's statue and the double row of trees.

The work was begun in the Spring of 1991
and was finished at the end of the year.

Some very worn paving has been altered.
A pattern defined by cobblestone was pre¬
served, whereas some old, yellow clinkers
had to be replaced by setts, whose surface in
the interest of pedestrian safety is sawn.
Another crucial point was to improve the
conditions given to trees on the site.

On the Hidden Geometry of Kongens
Nytorv, p. 78
By Jean-Claude Jais
Following the decision to recreate Erstad
Jørgensen's box parterre of 1908, albeit a

simplified version of it, the Copenhagen
park authorities had to decide what method
of marking to use, since projectors had ac¬
cess to a version of the original plan but no
scales. A rough, geometrical analysis of the
site has demonstrated the fact that neither
extension nor the relation and articulation
of components are coincidental, rather it
was possible to recreate the parterre with no
exact measuring since the entire scaling is ob¬
vious from the geometry of the fence.

Kildeparken, Aalborg, p. 82
By Søren Bøgeskov
This urban park today is an example of the
park in history, a mature park; a limited
space in a densely populated, urban environ¬
ment, containing clear reminders of its
history, and of a number of changes made in
this century. Owing to faulty maintenance of
trees, a large part of it in spring and summer

lies in shadow. Aalborg Park Direction in
1985 decided to initiate registration and
analysis. The park was in need of main¬
tenance, local residents tended to ignore it,
and various political parties had suggested
other uses of the site.

The park authorities suggest that the size
of the park should remain the same. Certain
stand elements will be thinned, historic ones

being duly considered, and new plantings
frame and define a number of recreational
activities new to the park.

Roads and the Environment: 18 Years of
Road Standard, p. 84
By Ib Møller
The Danish Road Standard Administration,
which includes Advisory Committee, Tech¬
nical Committee, and Road Standard
Secretariat, was formed in 1973. The Direc¬
torate of Roads manned the Secretariat, and
supplied both Committees with chairper¬
sons and secretaries from its own staff. Local
and county authorities are particularly keen
to emphasize the fact that both committees
are state independent.

The Standard Advisory Committee is a

political organ proposing general rules for
ministerial approval. The Committee esti¬
mates standards for all classes of roads in
terms of political, enonomic, environmen¬
tal, and safety considerations, and approves
the technical standards proposed by the
Technical Committee.

The TC's task is to have standards drawn

up for the establishment and maintenance of
public roads. The committee sets up groups
of experts to formulate specific standards,
emits mandates, and supervises the ensuing
work.

The secretariat supervises the entire com¬

plex of work and lately, moreover, increas¬
ingly partakes in international standardisa¬
tion.

Most road standards, now available in the
form of ten published reports, are important
to road engineers throughout the country.
Not all are equally relevant to architects and
landscape architects but the following
should be:
Road Salting
Grass Cutting by the Roadside
Bicycles and Mopeds
Lighting
Noise

Spaces Along Roads
Signposting
Urban Traffic

The ten reports containing rules and state¬
ments on these issues represent innovative
thinking in road planning, sectionalisation
having been replaced by comprehensive
social thinking. Ellen M. Pedersen
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Indtryk fra Cairo - Arkitekten Ole Ross
Indtryk fra Cairo er en personlig skildring af den ægyptiske hovedstad - dens steder og mennesker -

beskrevet af arkitekten Ole Ross, som døde i 1987.
Bogen gengiver hans bedste tegninger og bringer uddrag fra de dagbøger og breve, han skrev under sit

lange ophold i byen i begyndelsen af 80'erne, hvor han ledede genopbygningen af læreanstalten
Madrassa el-Gawhariye ved Cairos hovedmoske el-Azhar. I bogens indledning fortæller arkitekten,

professor Hans Munk Hansen om baggrunden herfor.

Bogen udgives kun i 500 nummererede eksemplarer på håndgjort Hahnemuhle Bøttepapir, der yder de
følsomme blyant- og tuschtegninger retfærdighed.
96 sider, format 17x24 cm. Hæftet'og uopskåret, kr. 275.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.



Regler for virksomhedernes
affald
1. januar 1992 trådte der nye

regler for erhvervsaffald i Kø¬
benhavns kommune i kraft. Alt
affald skal sorteres af alle virk¬
somheder. Dertil kommer, at
affald og genanvendelige mate¬
rialer skal transporteres med
godkendte vognmænd til god¬
kendte anlæg.

Hvert år produceres der
630.000 tons erhvervsaffald i
Københavns kommune, og alt
for meget ender på losseplad¬
sen. Heraf udgør hushold¬
ningsaffaldet kun 15-20%.
Nu skal der sættes ind over for

erhvervsaffaldet, som udgør
2/3 af Københavns affald.

Når et hus bliver revet ned,
står man med en stor bunke af¬
fald. I København bliver der

produceret op mod 400.000
tons bygge- og anlægsaffald
om året - det er altså langt
over halvdelen af alt erhvervs¬

affaldet i København. Det en¬

der ofte på en fyldplads og
store værdier går tabt. Noget
kan bruges direkte igen, andet
skal behandles - f.eks. asfalt,
betonbrokker og tegl - før det
kan genbruges. Miljøskadelige
stoffer skal også sorteres fra, så
man sikrer, at de bliver forsvar¬
ligt behandlet. Fremover skal
bygherrer anmelde renovering
og nedrivning til Miljøkontrol¬
len. Hvis der ikke er foretaget
anmeldelse må nedrivningen
ikke påbegyndes.

Formålet med de nye regler
på affaldsområdet er at for¬
bedre miljøet og øge genbru-'
get. Derfor skal virksomheder¬
ne skille det affald, der skal til
specialbehandling samt de ma¬

terialer, der kan bruges igen,
fra resten af affaldet. Affaldet
skal sorteres i følgende typer:

Materialer til genanvendelse
F.eks.' have- og parkaffald,
jern, metal, papir og pap, plast
samt det byggeaffald og de
miljøfarlige materialer, der kan
genanvendes.

Affald til specialbehandling
F.eks. flydende affald, PVC-
plast, trykimprægneret træ
samt olie- og kemikalieaffald.

Resten af affaldet deles i:

Materialet, der kan brændes
F.eks. ikke-genanvendeligt
plast, træ fra emballager samt
ikke-genanvendeligt papir.

Materialer, der ikke kan
brændes

F.eks. forurenet bygge- og an¬

lægsaffald, samt ikke brænd¬
bart produktionsaffald.

Reglerne for hvordan virk¬
somhedernes affald skal sorte¬

res, transporteres og behandles
er fastlagt i »Regulativ for er¬
hvervsaffald i Københavns
kommune«. Regulativet er
trådt i kraft den 1. januar 1992.
Det er dog besluttet at give
virksomhederne mere tid til at

omstille sig. Derfor blev plig¬
ten til at benytte godkendt
modtageanlæg først virksom
den 1. april 1992, mens pligten
til at benytte godkendte vogn¬
mænd først bliver virksom den
1. juli 1992. Vognmændene kan
indtil videre fortsætte med at

køre affald fra virksomhederne
i Københavns kommune som

hidtil. Men efter den 1. juli
1992 må der kun benyttes god¬
kendte vognmænd.

Anmeldelse og mærkning
For yderligere at sikre genbrug
og miljø, har kommunen fast¬
sat regler om anmeldelse og de¬
klarering affald. Virksomhe¬
derne skal anmelde olie- og
kemikalieaffald samt andet

miljøfarligt affald. Virksomhe¬
derne skal endvidere udfylde
en deklaration til vognmanden
på alt olie- og kemikalieaffald
- både det, der går til genan¬
vendelse og det, der skal til
specialbehandling. Desuden
skal bygningsrenovering og

nedrivninger fremover anmel¬
des til Miljøkontrollen en må¬
ned inden arbejdet påbegyn¬
des. Deklarationer og anmel¬
delsesskemaer kan rekvireres i

Miljøkontrollen. Virksomhe¬
derne sørger for, at alle fraktio¬
ner kommer i containere, mær¬
ket til den pågældende frakti¬
on. Vognmændene mærker
udlejningscontainere, mens
virksomheden selv skal mærke

egne containere.

Dagrenovationslignende af¬
fald skal - som hidtil - bort¬

skaffes via ordningen for dag¬
renovation, der bliver varetaget
af Renholdningsselskabet af
1989 (R98). Det drejer sig
f.eks. om madaffald fra fro¬

koststuer, storkøkkener og
kantiner samt emballage fra
madlavning og lignende.

I øvrigt har virksomheder
med køleanlæg fra den 1. juni
1991 haft pligt til at sørge for,
at CFC og HCFC (freon) bliver
opsamlet, når køleanlæg repa¬
reres, nedtages eller tømmes
ved vedligeholdelse.

En nærmere omtale af reg¬
lerne for erhvervsaffald i Kø¬

benhavns kommune findes i

Miljøkontrollens informations¬
mappe »Vejledning om er¬
hvervsaffald«. Mappen inde¬
holder de gældende affaldsre¬
gulativer, beskrivelse af de
enkelte typer affald og deres
håndtering samt lister over

godkendte vognmænd og god¬
kendte modtageanlæg. Map¬
pen opdateres løbende.

Reglerne for virksomheder¬
nes affald er fastlagt i følgende
regulativer:
- »Regulativ for erhvervsaf¬

fald i Københavns kom¬
mune«

- »Regulativ for CFC- og
HCFC-kølemiddelaffald
m.v. fra større industrielle

anlæg i Københavns kom¬
mune«

- »Regulativ for opbevaring,
transport og bortskaffelse af
specielt sygehusaffald og lig¬
nende i Københavns kom¬
mune«

- »Regulativ for håndtering og
bortskaffelse af madaffald
fra storkøkkener i Køben¬
havns kommune«.
Alle regulativerne med bilag

findes i informationsmappen
»Vejledning om erhvervsaf¬
fald«, som kan bestilles hos
Dafolo Forlag, tlf. 98 42 28 22.

Enkeltvis kan regulativerne
bestilles hos Miljøkontrollen,
Flæsketorvet 68, 1711 Køben¬
havn V, tlf. 33 66 58 00.

Vej plantninger i Sverige
1 1950-erne fjernede vi alle vej¬
træer i Danmark. Nu planter vi

nye - dog ikke de samme ste¬
der, men efter tidssvarende
principper, hvor hensyn til tra¬
fiksikkerheden tillægges afgø¬
rende vægt.

I Sverige var man mere på¬
holdende med at fælde, men

også med at plante.
Nu foreligger et pilotprojekt

udført for Vågverket i Malmo-
hus lån med titlen Grona och

såkra vågar. I en kortfattet og

rigt illustreret rapport beskri¬
ves, hvorfor der bør plantes og
hvordan.

Vejteknikerne har gennem¬
ført og video fotograferet en
række veje i Malmohus amt,
hvor der ofte er færdselsuheld.
18 eksempler er valgt ud om¬
fattende vejkryds, rundkørsler,
udfletninger, strækninger m.v.
På plantegninger og i tekst er
beskrevet forslag til ændringer
og beplantninger, og forhol¬
dene før og efter er vist på per¬

spektivtegninger.
Pilotprojektet er udarbejdet

af Møller & Grønborg, arkitek¬
ter og planlæggere A/S, Beder
ved Århus. Firmaet har med¬
virket ved udarbejdelsen af de
danske »Vejregler for vejbe¬
plantning« og ved mange kon¬
krete beplantningsprojekter
bl.a. langs Den jyske Motorvej.

Rapporten og eksempelsam¬
lingen er rundsendt til andre
vejmyndigheder i Sverige, og
de første forslag er ved at blive
realiserede.

Yderligere oplysninger hos
Lisbeth Jonasson, Vågver¬

ket, Malmo, tlf. 00946 40
72470 eller

Møller & Grønborg, arkitek¬
ter og planlæggere AS,
tlf 86 93 62 66.

Bierne og naturen
'Bierne og naturen' er en pjece,
der oplyser om, hvor og hvad
der kan plantes og sås til gavn
for bierne.

Bierne er et helt afgørende
led i det økologiske samspil, og
det er vigtigt, at vi i vores kul¬
tiverede og menneskestyrede
natur, giver de bestøvende in¬
sekter gode forhold.

De fleste planter er afhæn¬
gige af bestøvende insekter.
Honningbierne er langt de vig-
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tigste, fordi overvintrer i store
samfund og tidligt i sæsonen
kan sende en stor »styrke« i
marken.

Bestøvningen giver mere og
bedre frø og frugt. Det er

landbrugets, frugtavlens og
havefolkets løn for at give bier¬
ne gode forhold.

Samfundets og naturens
samlede gevinst ved biernes be¬
støvning er ca. 10 gange vær¬
dien af honningen.

Pjecen kan bestilles hos
Danmarks Biavlerforening,
Ledreborg A llé 104, 4000 Ros¬
kilde for 10 kr. pr. stk. + for¬
sendelse.

Danmarks Biavlerforening
står altid parat til at besvare
spørgsmål om biavl og miljø
på tlf 46 32 22 77.

Sansehave for blinde børn
Ved Pindstrup Centret på
Djursland har Fonden for Træer
og Miljø etableret en sansehave
for blinde børn. Anlægget er
nu færdigt.

Pindstrup Centrets hoved¬
formål er at bringe handicap¬

pede og ikke-handicappede
børn og unge sammen omkring
fælles fritidsaktiviteter og der¬
med medvirke til fremme af in¬
tegrationen af handicappede i
samfundet.

Med etableringen af sanse¬
haven er der givet Pindstrup
Centrets blinde børn mulighed
for at få en række naturmæs¬

sige sanseoplevelser. Planterne
er valgt således, at de er særligt
karakteristiske i form, duft el¬
ler smag, og på skilte i blin¬
deskrift lærer børnene, hvad de
forskellige planter hedder. Ha¬
ven er tegnet af landskabsarki¬
tekt Helle Nebelong, som tid¬
ligere har projekteret andre
sansehaver.

Yderligere oplysninger Fon¬
den for Træer og Miljø. Tlf.
31 31 32 05.

Tynding i løvskov
Det nye SKOW-info hæfte om

tynding i løvskov omhandler:
- generelle tyndingsprincip-

per, skematisk tynding, selektiv
tynding og udvisning, udvæl¬
gelse af bestandstræer, opkvist-

ning, hugst fra toppen, hugst
af bøg, eg, ask og ær.

Med den rettidige tynding
sikres Skovlovens bestemmelser
om god og flersidig skovdrift,
og samtidig kan forholdene for
plante- og dyrelivet forbedres.
For eksempel er knopper fra
grene af de udtyndede træer et
værdifuldt foder for vildtet om

vinteren. Man kan reducere
vildtskader andre steder i sko¬
ven ved at tynde sit løvtræ i pe¬
rioder med knaphed på føde.

Mindre skovejendomme kan
i øvrigt søge om tilskud til de
første tyndinger fra Land¬
brugsministeriets midler til
skovforbedrende foranstalt¬

ninger.
»Tynding i løvskov«, 20 s. -

25 kr.
Fås hos skovbrugskonsulen¬

terne, statsskovdistrikterne
samt i Skov- og Naturstyrelsen.

Yderligere oplysninger om

hæftet og om andre SKOV-
info-aktiviteter kan fås hos
Karsten Raae, De Danske
Skovdyrkerforeninger, tlf
31 24 42 66.

ILLEMANNs EFTF.

Østermøllevej 3
8380 Trige
Telefon 86 23 21 62
Telefax 86 23 21 60
Biltelefon 30 82 36 19

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

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

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end

Tlf.:5372 20 60 Fax 55 7714 55

DESIGN: STEN ZINCK
Arkitekt MAA/IDD

I samarbejde med landskendte
arkitekter har Veksø gennem 40 år

"klædt" udemiljøet med tidløst
design og høj kvalitet.

Med vor landsdækkende
konsulenttjeneste, egne montører,

hurtig levering og egen
distribution er Veksø også et godt

valg til specialopgaver.

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

Velcsø Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60 • DK-7000 Fredericia • Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15

Veksø-Taulov a/s . Box 212- Kungalv • Tlf. 0303-91950 • Fax 0303-94362
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Have & Landskab '92
Over 65 udstillere har tilmeldt

sig Have & Landskab '92 i
Gram den 2. og 3. september
1992. De tilmeldte firmaer fin¬
des inden for alle fagets kate¬
gorier. Der har også været stor
interesse fra myndigheder og
institutioner, som på udstillin¬
gen ønsker at gøre opmærk¬
som på deres arbejde inden for
området.

I Gram vil der for første gang
kunne ses en have med de plan¬
ter, der er resultatet af de sene¬

ste 20 års forskning på Hor¬
num. Den såkaldte »DAFO-
have« består af almindeligt
forekommende planter, der er

udvalgt som særlig egnede til
at vokse i det danske klima,
uden at deres øvrige fortræffe¬
ligheder er forsvundet.

Planteskolerne er på Have &
Landskab '92 repræsenteret
som aldrig før på udstillinger
inden for området. Mange har
været i gang i flere vækstsæso¬
ner før udstillingen starter. Det
betyder, at vi vil kunne se et

uhørt antal af planteskoleplan¬
ter. Planteskolefolk siger ofte,
at de har mange flere forskelli¬
ge slags planter end de 20, som

bruges mest. Nu er lejligheden
der endelig til at se, hvilke vi
også bør kende og anvende.

Det konstante økonomiske

pres som både den private og
offentlige sektor er udsat for,
betyder at forslag til effektive
metoder er i høj kurs. Kunder¬
nes krav bliver stadig større,
også til at sætte problemløs¬
ninger ind den rette sammen¬

hæng. Et par eksempler:
Grave- og læssemateriel, der

flyttes hurtigt, arbejder effek¬
tivt og sparer medarbejdernes
rygge er et af dem. Her er det
spørgsmålet om at kunne ud¬
nytte maskinen til mange for¬
skellige funktioner på samme

sted, og hurtigt at kunne flytte
dem hen til næste sted, helst på
egne biler. Men ydeevnen bliver
målt nøje i forhold til timepri¬
sen, så fleksibiliteten må ikke
gå ud over ydeevne og robust¬
hed.

En anden produktgruppe er
redskaber til jordbehandling.
Her stilles med rette skrappere
og mere målbare krav til jor¬
dens indhold af luft, og krav til
at jordens krummestruktur
ikke ødelægges. Rent bortset
fra, at arbejdet samtidigt skal
være meget rationelt.

En nærmere orientering om
mulighederne og metoderne
kan man få i Gram på Have &
Landskab '92. Udstillingerne
viser tingene i de rette omgivel¬
ser og de kan, hvis det er nød¬
vendigt, demonstrere, der hvor
de har stillet op.

Med LEGI-R hegnet indledes en ny tidsalder
Hvor de traditionelle hegnssystemer ikke rækker til, anbefaler
vi LEGI, som kendetegnes af sikkerhed, kvalitet og stabilitet.
LEGI-R GITTERSYSTEM er uovertruffen med hensyn til
elegant design.

Kontakt os for yderligere information

KOMPAN SALG- SERVICE A/S

Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52
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Bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo har i de se¬
nere år bredt sig så voldsomt,
at den nu udgør en trussel for
de oprindelige, naturlige plante¬
samfund, navnlig langs vand¬
løb, i moser og på enge.

Da Danmarks oprindelige
flora i forvejen er presset, har
Skov- og Naturstyrelsen fundet
det nødvendigt at informere
om, hvordan Kæmpe-Bjørne¬
klo kan bekæmpes.

Informationen findes i en

folder, der fortæller om de for¬
skellige bekæmpelsesmetoder,
der spænder fra rodstikning og
nedskæring til brug af ukrudts¬
midler, oppløjning eller græs¬

ning, bl.a. med får.
Siden Kæmpe-Bjørneklo

kom til Danmark i begyndelsen
af forrige århundrede, har den
bredt sig stadigt stærkere,
navnlig i moser og på strand¬
enge, fordi mange af disse om¬
råder ikke mere udnyttes så in¬
tensivt som hidtil. Den breder

sig også langs strande og vand¬
løb, fordi frøene kan flyde på
vandet.

Da bjørnekloen sætter man¬

ge frø, der kan holde sig længe
i jorden, og da den har en dyb
rod, der hurtigt sætter nye
skud, hvis den bliver beskadi¬
get, og da saften fra den kan
give ubehagelige udslæt, så står
mange usikre over for, hvordan
opgaven skal gribes an.

Der findes ikke forbud mod
at have Kæmpe-Bjørneklo på
sin ejendom og ingen regler om
dens bekæmpelse, som derfor
må ske frivilligt og f.eks. i fæl¬
lesskab mellem naboer.

De forskellige måder at be¬
kæmpe Kæmpe-Bjørneklo på
er beskrevet i folderen, hvis op¬
lysninger også skal sikre mod
at forvolde skade på andre
planter, herunder dem der i
størrelse og vækst kan for¬
veksles med bjørneklo (Kvan).

Folderen kan fås ved henven¬
delse til Skov- og Naturstyrel¬
sen, Slotsmarken 13, 2970
Hørsholm, tlf. 45 76 53 76.

Naturforvaltning 1989-90
Naturforvaltningsloven blev
vedtaget i 1989. Der var bred
politisk tilslutning til en ind¬
sats, der kan vende udviklingen
for naturen, forøge det danske
skovareal og forbedre mulighe¬
derne for befolkningens fri¬
luftsliv.

Beretningen gør status for de
projekter, der med baggrund i
Naturforvaltningsloven er ble¬
vet iværksat i de første 1 Vi år
af lovens virketid.

Lovens virkemidler og øko¬
nomiske rammer har i 1989-90
dannet grundlag for iværksæt¬
telsen af 485 projekter, hvortil
der sammenlagt er anvendt
godt 220 mio. kr. Naturforvalt¬
ningsindsatsen sætter sig alle¬
rede nu synlige spor mange ste¬
der i det danske landskab,
blandt andet i form af nye søer,

nye bynære skove og forbedret
tilstand for mange natur¬
arealer.

Yderligere oplysninger: Om
»Naturforvaltning 1989-1990«
beretning fra Det rådgivende
Udvalg efter Naturforvalt¬
ningsloven, ved henvendelse til
fuldmægtig Lisbeth Friis-Han¬
sen (lok. 2467), Skov- og Na¬
turstyrelsen.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21

____

Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 l/TM yj
8680 Ry ved Gudenåen IM^/i BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13

31 65 23 05

F5C

2820 GENTOFTE

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GflRDSANERING

Bjerregaard
Konsulent, cand.hort., m.d.l.

Plejeprogrammer, uddannelse
Borgevej 41A, 2800 Lyngby og tilstandsrapport
Telefon 42 88 63 91 for vedligeholdelse afgrønne områder

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

LI Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42

II Have- & Landskabsterrainaptering
El HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



Havesæt til hele året
Havesættet fra Paustian består af to bænke

og et bord i enten olieholdigt teaktræ eller i
rentolinbehandlet pitchpine. Stellet er af
galvaniseret stål, og sættet kan stå ude hele
året.

Pitchpine 5.290 Teaktræ 8.590


