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Nyt fra DL's styrelse
DL's styrelse har længe over¬

vejet at bringe kortfattede
styrelsesreferater i Landskab.
Viljen har det ikke skortet på,
kun tiden og det enkelte styrel¬
sesmedlems sparsomme fritid
har været den begrænsende
faktor.
Mens Informationsudvalget

hidtil har arbejdet med: Udstil¬
linger, uddeling af parkprisen,
udgivelse af medlems- og tele¬
fonhåndbogen, trykning af
postkort og plakater og i øje¬
blikket arbejder med at få trykt
en Irma-pose og revidere infor¬
mationspjecen til nyuddannede
landskabsarkitekter, er den in¬
terne medlemsinformation ble¬
vet tilsidesat.
En sådan forsømmelighed

vil Informationsudvalget nu
gøre noget ved og fremtidig
sørge for at bringe kortfattede
styrelses- og udvalgsreferater i
Landskab. Karen Permia

Generalforsamling 1991
Generalforsamlingen i Forenin¬
gen af Danske Landskabsarki¬
tekter afholdes fredag den 22.
marts 1991 på Kunstakade¬
miets arkitektskole i Køben¬
havn.

Ydelser og honorarer til
rådgivere
I anledning af at Kommuner¬
nes Revisionsafdeling i septem¬
ber 1990 har udsendt »Vej¬
ledende retningslinjer for ydel¬
ser og honorarer til rådgivere«
har DL/PLR's normudvalg
skriftligt orienteret de praktise¬
rende landskabsarkitekter
herom.

I forhold til »Specialnorm
for have- og landskabsarbej-
der« er der sket en del ændrin¬

ger, hvorfor DL/PLR's norm¬

udvalg advarer medlemmerne
mod ukritisk og ukontrolleret
at lade den ændrede honorar¬
tabel danne grundlag for ind¬
gåelse af projekteringsaftale.
Yderligere oplysninger kan

fås hos normudvalgets sekre¬
tær Hans Jørgen Nielsen,
Adelgade 32, 8660 Skander¬
borg. Tlf. 86 52 17 77.

En international støttegruppe
Til støtte for IFLA- og EFLA-
delegaterne Charlotte Skibsted
og Jette Abel har DL's styrelse
nedsat et rådgivende udvalg,
hvis medlemmer er: Frans

Ameys, Andreas Bruun, Vibe¬
ke Nellemann, Jens Zorn Thor¬
sen og Uffe Wainø. Som styrel¬
sens faste repræsentanter i støt¬
tegruppen sidder Jørgen
Nielsen og Niels Tørsløv.
Udvalgets første opgave har

været at kommentere EF-skrif-
tet »Green Paper on the Urban
Environment/Grønbog om by¬
miljø« - et 70 sider langt
idéudkast, som er vurderet ud
fra landskabsarkitektoniske
kriterier.
Man er i gruppen positivt

indstillet til EF-kommissionens

»Grønbog om bymiljø«, men
foreslår en mere præcis formu¬
lering af naturen som byele-
ment og anbefaler, at der side¬
ordnet med den øvrige plan¬
lægning, udføres grønne

byudviklingsplaner.
, I øvrigt ser man gerne EF-
udvalget, der står for skriftets
videre bearbejdning - udvidet
med en landskabsarkitekt. Og
at DL som medlem af EFLA er

villig til at skaffe en sådan re¬

præsentant.

Nye medlemmer
Ved bedømmelse er landskabs¬
arkitekterne Luc Ghysels og

Stig L. Andersson optaget som
medlemmer i DL.

Børns ret til leg
Efter en usikker periode om
Dansk Legeplads Selskabs
fremtid har man på en ekstra¬
ordinær generalforsamling

Fortsættes s. A3



Faglige portrætter
Samtaleserien «En generation af landskabs¬
arkitekten>, der beskrev otte landskabsarki¬
tekters arbejdsvilkår og ansvarsområder si¬
den midten affyrrerne, sluttede i 1989 med
en beskrivelseafSven Hansens liv ogfaglige
virke.
De tilbagemeldinger, redaktionen har

modtaget, tyder på, at artiklerne har været
læst med interesse, og dette er årsagen til, at
jeg fortsætter lidt endnu. Denne gang cen¬

treret om nogle kolleger, som i begyndelsen
af 50'erne startede deres faglige karriere på
Kunstakademiets Arkitektskole i Køben¬
havn -fik afgang som arkitekter eller afslut¬
tede studieårene med prøven for havearki¬
tekter. Var og er lærere på instituttet for
have- og landskabskunst, eller arbejdede
på tidens kendteste havearkitekttegnestuer.
Holdt fast ved faget, og som praktiserende
landskabsarkitekter har markeret sig som

ypperlige friarealplanlæggere. KP

Samtale med landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt
Portræt af en landskabsarkitekt

Af Karen Permin

Baggrunden
Jørgen Vesterholt er født 1927 i Nørre Tran-
ders - nogle kilometer øst for Aalborg, hvor
hans bedstefædre havde arbejdet på Rørdal
Cementfabrik. Også hans far arbejdede der
som tømrer, indtil han måtte opgive arbejdet
på grund af sygdom og af hensyn til børne¬
nes videreuddannelse flyttede til Sjælland,
hvor han blev socialinspektør i Tåstrup.
Jørgen Vesterholt blev nysproglig student

fra Roskilde Katedralskole og i 1947 optaget
på Kunstakademiets Arkitektskole med en
matematisk-naturvidenskabelig tillægsek-
samen fra Akademisk Kursus.
Det samme gjorde hans medstuderende

Inge Krabbe Thorson, som han blev gift med
i 1951.
Mens Jørgen de førte efterstudieår arbej¬

dede på Palle Suensons, Halldor Gunløgs-
son & Jørn Nielsen og Erik Herløws arki¬
tekttegnestuer, blev Inge Vesterholt inden

for Akademiets mure. Først ansat hos pro¬
fessor Jens Chr. Thirstrup, senere på Arki¬
tektskolens dekankontor, indtil deres egen

tegnestue i begyndelsen af 70'erne ekspan¬
derede så stærkt, at arbejdet ikke kunne
klares uden hendes faste, daglige medvirken.

Studieårene
Hvordan var årene på Akademiet?
- Miljøet var inspirerende, og uforglemme¬
ligt er det at have haft så markante personlig¬
heder som Steen Eiler Rasmussen, Mogens
Koch og Kay Fisker som lærere. Også C. Th.
Sørensen mødte vi i studieforløbet, uden at

jeg specielt følte mig tiltrukket af havekun¬
sten. Den interesse kom først langt senere.
Af forskellige årsager valgte jeg at afslutte

sidste studieår på det nyoprettede institut for
»Industriel Design«. Da både jeg og mine
medstuderende efterlyste gode brugsting,
havde vi hurtigt en emneliste klar. Én ville

tegne busser, en anden racerbiler, mens jeg
som nybagt far ville tegne en barnevogn. Op¬
gaver som professor Biilmann Petersen ikke
syntes, vi havde forudsætninger for at løse.
Og da skrifttegning nu engang var hans spe¬
ciale, fik han uden yderligere diskussion os
alle igang med den disciplin.
Netop da jeg skulle i gangmedmin hoved¬

opgave, blev jeg indkaldt til militærtjeneste,
hvilket betød, at jeg ikke kunne få afgang
som tidsmæssigt beregnet. I stedet deltog jeg
senere i løsningen af Akademiets guldme¬
daljeopgave, der kunne bruges som afgang,
hvis jeg vandt. Og så heldig var jeg faktisk. I
forbindelse med Akademiets 200 års jubilæ¬
um i 1954 fik jeg overrakt Akademiets lille
Guldmedalje for et hospitalsprojekt i Frede¬
riksborg Amt.

Det var et ordentligt spring fra »Industriel
Design« til byggeri i den størrelsesorden

I •
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- Åh hvad, jeg har altid ment, at arkitekter
skal have en bred vifte af kunnen inden for

faget og synes ikke, at der er noget ejendom¬
meligt ved snart at lave en bebyggelsesplan,
snart tegne huse, møbler og haver, hvis det nu
ligger for. Efter min opfattelse må en arki¬
tekt være generalist.

Ting ta'r tid
Nærmer vi os snart havekunsten?
- Nej, du må have tålmodighed lidt endnu.
Som studerende og nybagt arkitekt arbejde¬
de jeg i starten på Palle Suensons tegnestue,
hvor jeg blandt andet varmed til at projekte¬
re »Nærum Vænge« - stadig en forbilledlig
boligbebyggelse med mange fine landskabs-
fronter og nærmiljøer.
Derfra kom jeg til Erik Herløws tegnestue,

som arbejdede med Industriel Design. Me¬
gen ID blev det nu ikke til, da Herløw netop
havde fået en stor opgave i Sverige, hvor han
i Gavle skulle bygge et museum for svensk
skovbrug og træindustri.
Sideløbende arbejdede Inge og jeg som

udstillingsarkitekter - i starten på kunst¬
håndværkernes udstilling på Charlotten¬
borg - senere og med økonomisk støtte fra
industrien og større enkeltfirmaer arrange¬
rede vi vandreudstillinger i Tyskland og

Østrig for møbel- og tekstilfabrikanternes
foreninger.

Kunne I leve afdet?
- Det hverken kunne eller ville vi - især fordi

udstillingsarbejde periodevis er utrolig op¬
slidende, og man de sidste dage før åbningen
arbejder i døgndrift.
Men udstillingsarbejde er lærerigt, fordi

det giver muligheder for eksperimenter i
sand størrelse, med rum, materialer og
farver.

Så lidt efter lidt forsøgte vi os med mere
traditionelt byggeri og tog i starten, hvad der
bød sig. Jeg indrømmer gerne, at vi som regel
tegnede haveplaner til de énfamiliehusop-
gaver, som lå på tegnebordet, men ind imel¬
lem brugte vi professor Georg Boye som

havearkitekt, når bygherren forlangte plan¬
tekyndig ekspertise.
Mens jeg sad og »plejede« mine små énfa-

miliehusopgaver fik jeg tilbudt at blive lærer
i bygningskunst på Kunstakademiets arki¬
tektskole - et job jeg havde en halv snes år i
en periode, hvor de studerende hovedsagelig
arbejdede med énfamiliehuse, gårdhuse, og
andre sammenbyggede former for lavt, tæt
boligbyggeri i mindre grupper. Vi lagde vægt
på boligmiljøet, og det ydre, i en tid hvor
miljø endnu var denne uhåndgribelige kva¬
litet, som opstår når skala, materialevalg og
rumforhold fremmer menneskelige relatio¬
ner. Og altså længe førmiljø blev fysisk må¬
lelige forhold forvaltet af myndighederne.

Periodevis må du og de studerende vel have
samarbejdetmed afdelingen for havekunst?
- Ja, hvert år samarbejdede vi med Afd. for
Havekunst i forbindelse med de studerendes

projekter.
Bedst husker jeg, da C. Th. Sørensen i 1960

med sin italienske kollega professor Porcinai
arrangerede en opmålingsrejse til Firenze
for de havearkitektstuderende og spurgte om
jeg ville med som lærer i bygningsopmåling,
(- vi målte Villa di Castello og Villa Pe-
traia -), og hvqr fascinerende det var at op¬
leve disse vidunderlige gamle havers styrke
og liv, til trods for at mange blot stod som
stærke ruiner. Sven-Ingvar Andersson, som
jeg lærte at kende på den rejse, var en mester
i at analysere havernes rumlige idé, når vi
med en italiensk dendrolog som cicerone be¬
søgte de øvrige Medici-haver og vel 30 andre.

Lærer på afdelingen for landskabs- og
havekunst

Da Sven-Ingvar Andersson afløste C. Th.
som professorpå afdelingen blev du tilbudt
stillingen som lærer. Hvorfor nu det?
S.I.A. mente, jeg kunne bidrage med mit
kendskab til beliggenhedsplaner, boligbyg¬
geri og dansk arkitektur i almindelighed.
Man beskæftigede sig dengang meget med

bygningers placering i landskabet. Med tres¬
sernes overhåndtagende forbrug af land-
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7. Legeplads i Norrkoping, 1. præmie i nordisk
konkurrence om Gatans inredning, 1964. Lege¬
pladsen er en mikrokosmisk gengivelse afsvensk
landskab og miljø. 1. og 2. refererer til bjerge og

skove, 3. og 4. til åbent land og skærgård, 5. og 9.
til invention og midsommerdans.
2. Odense Universitet, luftfoto 1984.
3. Odense Universitet, konkurrenceforslagets
landskabsplan. Byggeplateauernes geometriske
former kontrasterer med skovene i en slentrende
rytme. Projektet er baseret på princippet urbsin
rure, byen i landskabet.
m 1. A playground in Norrkoping, the winner of
a Nordic competition entitled Gatans Inredning,
1964.

2.+3. Odense University.

skabsressourcer til parcelhusudstykninger,
montagebyggeri, industrikvarterer, motor¬
veje og andre samfundstekniske anlæg, var
det efter min vurdering yderst påkrævet, at
den slags opgaver fra første færd blev under¬
kastet en bevidst landskabsarkitektonisk

planlægning og bearbejdelse for at undgå de
stereotype modeller, der hærgede landet.
At jeg allerede i første halvdel af 60'erne

var uhyre optaget af den tekniske arkitekturs
relationer til det omliggende landskab, kan
jeg bedst dokumentere ved at citere et kort
afsnit fra en artikel, jeg i 1965 skrev i Dan¬
marks Naturfrednings årsskrift om »Broer¬
ne og landskabet«:
»Med de store højbroer, som vi kommer til

at beskæftige os med, bliver tilkørselssyste-
merne på land et formidabelt problem. Ved
en Storebæltsbro, som skal have en fri gen-
nemsejlingshøjde på 67 meter, bliver ram¬

perne ved landfæstet - broens begyndelse -
op mod 20 meter høje og af flere hundrede
meters længde. Som articifielle former i de
omgivende landskaber kræver disse rampe-

og udfletningsanlæg en særlig opmærksom¬
hed, hvad enten de bliver dæmninger af jord
eller kørebaner på søjler, og i særdeleshed
hvis man kommer ind på sammensatte løs¬
ninger. Vi har jo nogle eksempler, som just
ikke kan fremhæves for deres dyder i denne
henseende. Landfæstet, det ømtålelige
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punkt, hvor broen forlader jordens element
er et tilstrækkeligt krævende problem i bro¬
ens arkitektur«.
At mine mere generelle overvejelser ikke

blot gjaldt landskabsarkitektoniske løs¬
ningsmodeller, men i lige høj grad handlede
om de ansvarlige teknikeres samarbejdsmu¬
ligheder fra anlæggets spæde start til dets af¬
levering skal ses i lyset af, at landskabsarki¬
tekter erfaringsmæssigt først tilkaldtes som

samariter, når tingene var gået galt.

Blev dine signaler forstået?
- Ja, jeg klager ikke. På de to største projek¬
ter tegnestuen har haft, - Sydmotorvejen og
Storebæltsforbindelsen, - har jeg været med
fra starten, og haft grundlæggende indfly¬
delse på projekternes tracering og broens
forhold til kystlandskabet.

Hvordan har du forholdt dig til landfæstet
på de to store broprojekter?
- Kort sagt: kystlinien og farvandets bredde
skulle forblive uberørt af broerne. Landfæ¬
sterne står klart inde på land. På den nord¬
lige Farøbro'projekteredes der længe med
lange dæmninger under mine protester, som
heldigvis blev taget til følge. På Sprogø må
man nødvendigvis forlænge øen af hensyn
til togenes begrænsede stigningsevne fra den
dybe tunnel til lavbroen over Vesterrenden.

Praktiserende landskabsarkitekt
Det var lidt af et sidespring. Men nu tilbage
til Jørgen Vesterholts karriereforløb, som
mere og mere prægedes af hans interesse for
bygværkers placering i landskabet og ønsket
om at få medindflydelse på løsning af de
store samfundstekniske opgaver.
Som lærer på Akademiet arbejdede han

visuelt med disse problemer, men på den lille
tegnestue hjemme, var opgaverne i en hel
anden målestok.
Men pludselig tog tingene fart. I 1964

vandt Inge og Jørgen Vesterholt førstepræ¬
mien i en nordisk idékonkurrence om »Ga¬
tans inredning« udskrevet af Svenska Sløjd¬
foreningen og Norrkoping kommune i an¬
ledning af byens 600-års jubilæum.
(Havekunst nr. 5, 1964). Projektet blev af
økonomiske grunde aldrig udført.
Det gjorde derimod Odense Universitets¬

center, hvor arkitektfirmaet Krohn & Hart¬
vig Rasmussen med arkitekt Knud Holscher
som ansvarlig arkitekt for byggeriet og Jør¬
gen Vesterholt for landskabsudformningen,
vandt første præmie i en nordisk idékon¬
kurrence udskrevet i foråret 1966 af det dan¬
ske undervisningsministerium i samarbejde
med ministerierne for landbrug og kultur.
Opgaven gik i grove træk ud på at forme et

center for højere uddannelse på et forholds¬
vis fladt agerland med småskove i Odenses
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1. Odense Universitet, sti i bøgeskov
2. Gårdhave
3. Centergård
4. Universitetet mellem skovene, set fra vest.

■ 1. Odense University, apath in a beech wood.
2. Atrium.

3. »Quad«.
4. The University in the woods, seen from the
west.

3
4

4

sydlige udkant. (Havekunst nr. 3, 1967, Ar¬
kitekten nr. 4, og Landskab nr. 6, 1982).

Hvilke konsekvenserfik den fineplacering?
At vi straks udvidede medarbejderstaben
med Svend Kierkegaard og Palle S. Jørgen¬
sen, en tegner og tidvis en forstkandidat, og
lejede lokaler i Nærum, for at være sammen
med de øvrige teknikere i projekteringen af
Odense Universitetscenter. Senere flyttede vi
tegnestuen til »Ved Stranden 16« med udsigt
til GI. Strand.

Menneskelige relationer
Harpersonlige kontakter haft indflydelsepå
din faglige karriere?
- Ja bestemt. Tre landskabsarkitektkolleger
er jeg først og fremmest megen tak skyldig,
- C. Th. Sørensen spurgte, om jeg ville med
til Firenze
- Sven-Ingvar Andersson tilbød mig et
lærerjob
- Ole Nørgård anbefalede mig som konsu¬
lent for Vejdirektoratet.
Og i mine senere år har bekendtskabet

med nogle af Vejdirektoratets ingeniører be¬
tydet meget.

Form og teknik
Hvad er arkitekturen eller livsnerven i dine

arbejder?

- Det var dyre ord, men lad mig forsøge at
nærme mig en slags forklaring. Jeg studerer
det givne landskab, dets terrænformer, be-
voksningskarakter og ikke mindst dets kul¬
turpræg og søger at samordne opgavens
funktioner, dens livsytringer, med landska¬
bets i et fælles udtryk. Gerne med fremhæ¬
velse af særlige karakteristiske træk.

Jeg vedkender mig den funktionelle tradi¬
tion, som den har præget dansk arkitektur,
og som den indgik i Akademiets undervis¬
ning i Steen Eilers og Kochs tid. Landskabets
arketypef, som C. Th. påviste i historisk
havekunst, finder jeg eviggyldige.
Vi lærte at opleve også historisk arkitek¬

tur og respektere den uden at bruge motiver
som overfladiske applikationer, som det
forekommer i postmoderne arkitektur.
De projekter, jeg som landskabsarkitekt

arbejder med, har oftest en udviklingspe¬
riode på 25 år og skal måske holde i hun¬
drede. Derfor er det mig uvæsentligt, om et
anlæg kan tidsfæstes til et bestemt årti.
Langt større betydning tillægger jeg det
formsprog, der kan vurderes ud fra et århun¬
dredes helhedsbetragtninger, og hvordan det
landskabelige og indholdsmæssige kan af¬
læses af løsningens strukturering og ud¬
formning.
Som eksempler vil jeg nævne tre opgaver,

som jeg sætter pris på:
LANDSKAB 1 - 1991
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Odense Universitetscenter var en opgave,
der bestod i at forme nogle store plateauer,
hvis proportioner er helt afhængige af fakul¬
teternes udvidelsesbehov. Jorddiger som

permanent grænse mod det åbne agerland
og markering af det formede er projektets
bærende idé som bevidst kontrast til de ure¬

gelmæssige småskove.
Galgebakken var primært baseret på arki¬

tekternes idé om at skabe differentierede bo¬

ligkvarterer kædet sammen af et hierarki af
beplantede stier og stræder.
Det fysiske og sociale miljø prioriteredes

højt. For sin frodighed og de idealer, som lå
bag et af Danmarks første bofællesskaber
værdsætter jeg Galgebakken.
Hedeland er det store grusgravområde

vest for København, som er under omdan¬
nelse til fritidslandskab. Her var opgaven at
samle de kaotiske grusgrave i en anskuelig,
rumlig organisation samtidig med, at form¬
ningen sker med hensyn til minimal jord¬
flytning og økonomi. For Hedelands dyna¬
miske planlægning sætter jeg denne opgave

højt.

Hvordan har du klaret den teknisk/biologi¬
ske del af landskabsarkitektfaget?
- Den anlægstekniske del af faget har i grun¬
den været uproblematisk i den forstand, at
min viden og erfaringer om byggeteknik

kom mig til gode. At planternes vækstbetin¬
gelser måtte forringes, når jorden endevend¬
tes og sammenpressedes under maskinernes
kørsel på byggegrunden, skulle der ikke
megen fantasi til at forestille sig.
Værre var min manglende viden om bru¬

gen af planter - og endnu husker jeg C. Th.
Sørensens beroligende svar, da jeg spurgte
hvordan han mente, jeg kunne klare det be-
plantningsmæssige på Odense Universitet¬
center, og sagde: »Det skal De tage ganske
roligt og bare tænke på, hvad G. N. Brandt
sagde til de studerende på Akademiet:
- hvis De skal lave en allé så brug lind
- hvis De skal lave en skov så vælg eg
- hvis De skal lave en hæk så tag bøg
- hvis De skal lave et godt bunddække så
plant vedbend.«
Selvfølgelig er det en forenklet opskrift,

men samtidig også to kloge mænds udtryk
for, at det nu engang er de struktur- og form¬
givende elementer, det mest beror på.
Men nu 25 år senere erkender jeg gerne, at

det som landskabsarkitekt er en svaghed,
ikke at have den teknisk/biologiske basisvi¬
den i orden fra starten, men være henvist til
selvstudier og konsulentbistand. At jeg har
lært meget om træer af de forstfolk, som
periodevis har arbejdet som rådgivere på
mine projekter, vil jeg bestemt ikke lægge
skjul på, ligesom jeg værdsætter den hjælp,

1. Galgebakken, kvarterstræde med legeplads.
Projektet er baseret på princippet rus in urbe,
landskabet i byen.
2. Boligstræde
3. Legeplads
4. Torvet.
■ 1. The Galgebakken residential complex: a
quarter lane with playground. The project was
based on the principle of rus in urbe, landscape
inside town.

2. House lane.
3. Playground.
4. The Square.
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1. Konkurrenceprojektet til kirkegård i Esbjerg
1969. Mål ca. 1:5000. Tildelt 2. præmie. Projektet
benytter nogle eksisterende læhegn fra et tidli¬
gere gartneri som lamelformede vægge omkring
en diagonal grønning mod en lille sø.

■ 1. Entry for a graveyard competition in Es¬
bjerg, West Jutland 1969. Scale 1:5000. Awarded
2nd prize. Windbreaks from a previous nursery
are used as lamellated walls round a diagonal
green bordering on a small lake.

jeg i årevis har fået af dygtige tegnestuemed¬
arbejdere med et stort og solidt plantekend¬
skab.

Nu anvender landskabsarkitekter jo andet
end træer som levende byggemateriale?
- Ja, det er der jo nogen, der gør, men jeg har
aldrig rigtig haft brug for at uddybe mit
kendskab til mindre buske, roser og stauder
af den simple grund, at de anlæg jeg har haft
på tegnebordet var og er i en landskabelig
størrelsesorden, hvor et sådant plantemate¬
riale slet ikke ville komme på tale.

Er du perfektionist?
- Kald det, hvad du vil. Jeg forlanger meget
af projekternes detaillering og af udførelsen
i praksis. Arbejdet bliver aldrig bedre end
tegningerne og tilsynsføringen.

Så meget mere ærgerligt er det, når der
først ofres store beløb i anlægsfasen og der
derefter sjuskes med pleje og vedligehol¬
delse, i disse tider, hvor vi har så mange le¬
dige og så megen efteruddannelse.

Følger du med tiden?
- Det mener jeg da selv, men fornemmer
samtidig, at især yngre arkitektkolleger be¬
tragter mit og flere af min generations land¬
skabsarkitekters formsprog som traditio¬
nelt. Det forhindrer dog ikke de samme arki¬
tekter, som noget infantilt tegner haveanlæg
med postmoderne klicheer, i at anmode om

bistand ved arbejdstegninger og plante¬
planer.
2. Roskilde Universitetscenter, 1972-74, ca.

1:15000, efter konkurrenceprojekt tildelt 1. præ¬
mie i 1970. Denne urealiserede generalplan for et
160 ha stort område omfatter byggeri for højere
undervisning, forskning, bycenter og boliger om¬
kring en tracé for kollektivtrafik og regnvands¬
bassiner i et dalstrøg. Alleerne adskiller parke¬
ringspladser og danner stiforbindelser til bygge¬
afsnittene. Projektet blev kaldt de 100 arkitekters
universitet.

u 2. Roskilde University Centre 1972-74, adapted
from a competition entry awarded 1st prize in
1970. This non-actualisedgeneralplan comprises
higher education buildings, research facilities, a
town centre, and residential sections situated
round a delineated road, and rainwater basins in
a valley. Avenues separate car parks, and make
for access paths between sections. The project
was nicknamed the 100 architects' university.
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3. Margrethehåbområdet ogHyrdehøj iRoskilde
Vest, ca. 1:15000, Grøn plan 1987. Opgaven lødpå
at skabe rammer om kommunens årlige kvote af
lavt-tcet boligbyggeri. Randplantningernefunge¬
rer som legeskove, stizoner og grønne grænser
mod de delvis fredede landskaber.

■ 3. Two areas in the western part ofRoskilde,
Margrethehåb and Hyrdehøj, scale c. 1:15,000. A
green plan of 1987. Border plantings are both
woods for play, pathy zones, and green bound¬
aries separating this development from sur¬

rounding landscapes.

Det er både til at le og græde over og viser
blot, hvor ringe deres kendskab til land¬
skabsarkitekters arbejds- og ansvarsområ¬
der er.

Er vi for dårlige til at sælge os selv?
- Ja, tiden er inde til, at vi som faggruppe
forlader det ydmyge, selvudslettende rolle¬
spil, vi i årtier har opført, og fortæller om¬
verdenen, hvad vi kan, og hvad vi vil. At kun¬
ne optræde både fag- og kvalitetsbevidst er
nødvendigt, hvis vi skal klare os som land¬
skabsarkitekter ved overgangen til det 21. år¬
hundrede.

Faget og dets muligheder
Hvad mener du om landskabsarkitektud¬
dannelsen?
- Siden jeg sluttede som lærer på Akademi¬
et, har jeg ikke fulgt særlig godt med i ud¬
dannelsesforløbet på arkitektskolen, men til
gengæld har jeg som censor og gæsteforelæ¬
ser på Landbohøjskolen, fået et forholdsvis
godt kendskab til uddannelsesniveauet på
Sektionen for landskabsarkitektur.
Studiet derude på Frederiksberg er ikke

længere et havearkitektstudium begrænset

4. Dybbøl Bjerg, 1976-83. Ca. 1:5000. Skitsefor¬
slag til regulering afdet centrale område fra kri¬
gergravene ti! Dybbøl Mølle. I samarbejde med
Edith Nørgård. Forslaget omfatter sløjfning af
skæmmende parkering og bebyggelse, og anlæg
af bit- og busparkering langs chausseens nord¬
side. Forslaget er en del af en helhedsplan for
Dybbøl Skanser, omfattende en fredning fra ild¬
linien til den tilbagetrukne linie for at anskuelig¬
gøre slagmarken i 1864. Løbegravenes tracé tæn¬
kes markeret i terrænet ved. anlæg af grusstier.

■ 4. The mound known as Dybbøl Bjerg, the site
ofGerman attacks in 1848 and 1864. A prelimina¬
ry sketch of 1976-83 done in collaboration with
Edith Nørgård, scale 1:5000. The central area
from warriors' graves to thefamous DybbølMill
will be re-created. The proposal also includes the
demolition of inappriopriate parking and hou¬
sing. This proposal is part of a general plan for
the entrenchments ofDybbøl; the area from the
firing line to the line indicating retreat will beput
under conservation orders so that the battlefield
of1864 is clearly profiled. The idea is to mark off
trenches using gravelpaths.

LANDSKAB 1 -1991
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1. Hedelandland, 1977ff.
Modelfoto af området sydfor Vindinge, 1979.
2. Skitse til KARAs losseplader, 1982.
3. Hedeland, Herredsfogedengen.
4. Farøbroerne, 1970-83. Farvandene og kystli¬
nier er uberørt af broerne, idet landfæsterne er

anbragt på land.
■ 1. Hedeland, 1977 onward. Modelphoto of the
area south of Vindinge, 1979.
2. A sketch of waste disposal facilities, 1982.
3. Hedeland: a meadow known as Herredsfoge¬
dengen.
4. The Farø Bridges (Zealand to Møn), 1970-83.
Waters and coast lines are untouched by these
bridges, since landholds are inland.

4
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af sine hække, men et moderne fagstudium,
der giver de studerende en alsidig basisviden
og forståelse for samarbejdets svære, men
nødvendige kunst og betydningen af at kun¬
ne koordinere, kommunikere og informere i
det omfang deres fremtidige arbejde kræver
det.

Alligevel kunne jeg godt ønske, at man i
studieforløbet brugte mere tid på de stude¬
rendes kreative evner og fyldte lidtmindre på
den »videntank«, som ind imellem hindrer
overblikket over det skabende arbejde.

Hvordan serfremtiden udforpraktiserende
landskabsarkitekter?
-1 en tid, hvor boligbyggeriet næsten er gået
i stå, tvivlfer jeg på, at ret mange yngre land¬
skabsarkitekter vover at starte egne firmaer,
dersom de ikke finder helt andre opgaveom¬
råder for deres virksomhed.
De etablerede har problemer nok med at

skaffe opgaver, man kan leve af.
Jeg ønsker ikke vækst for enhver pris, men

en samfundsmæssigt harmonisk, såkaldt
bæredygtig udvikling, som kommer til at
omfatte byforbedring, bevarende saneringer
og rekreative nyskabelser, og endnu adskilli¬
ge trafik- og miljøtekniske anlæg i landska¬
bet, som er i stadig forvandling.

En cadeau
At Jørgen Vesterholt udover de projekter, vi
her har talt om, har arbejdet med mange for¬
skelligartede opgaver, vidner listen over teg¬
nestuens arbejder og referencer om.
For sit arbejde fik Jørgen Vesterholt den

24. marts 1983 tildelt EckersbergMedaillen -
Akademiets udmærkelse til et menneske, der
har ydet en indsats af høj kvalitet inden for
den frie eller den bundne kunst.

Medaljetildelingen motiveredes således:
»Jørgen Vesterholt bringer poesi i landska¬
bets arkitektur. Rationelt og indtrængende
studerer han et landskabs forudsætninger
for en bygning eller en vejbane og finder
frem til det rette forhold mellem det skabte

og det givne. Det forhold, hvor både bygnin¬
ger og landskab beriges; hvor samspillet mel¬
lem delene gør 2 gange 2 til 5.
Og derfra arbejder han videre med vand,

terræn og planter, ned til den mindste de¬
talje. Der, hvor forholdet mellem nogle be¬
tonfliser, en moslignende plante og fugens
bredde udtrykker den bærende hensigt, som
er det tilsyneladende selvfølgeligt afklaredes
tålsomme poesi.«

Karen Permin
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Storebæltsforbindelsen og landskabet

1. Rutekort ca. 1:100.000. Nordligst baneforbin¬
delsen med tunnelen vistprikket. Sydligstmotor¬
vejsbroerne.
2. Computerudtegning af bunden af Storebælts
Østerrende, med 5 gange overhøjning. Hænge¬
broenspylonfundamenter angivet med trekanter.
I midten ses den store tunneldal fra Storebælts-
gletcheren. TUnnelen bores under randmorænen i
billedets øverste fjerdedel.
m 1. The Great Belt:
Route map, c. 1:100,000. To the north the railway,
w. tunnel dotted. South: motorway bridges.
2. Computer graphics of the bottom of the East
Channel. Pyton foundations ofsuspension brid¬
ge are marked w. triangles. In the middle, the
wide tunnel valley made by the Great Belt Glaci¬
er. The tunnel will be bored below the edge of the
moraine shown in the upper quadrant of this
illustration.

Af Jørgen Vesterholt

Storebæltsforbindelsen er et af de største og
mest omdebatterede offentlige anlægsarbej¬
der i Danmark.
Allerede i midten af forrige århundrede

fremkom der forslag om en tunnelforbin¬
delse under bæltet, og i 1930'erne forelå et
broprojekt udarbejdet af vore største entre¬
prenørfirmaer. I 1973 dannedes selskabet
Statsbroen Storebælt, men efter fremsættel¬
sen af et projektforslag blev arbejdet indstil¬
let i 1978 af politiske grunde, ikke mindst
fordi man under indtryk af de daværende
internationale energiproblemer foretrak at
fremme investeringerne i Naturgasprojektet.
Udsigterne til en intensiveret kommunika¬
tion i det indre marked og nabolandenes
ønsker om fremtidige forbindelser over Øre¬
sund og Fehmernbælt gjorde atter Store¬
bæltsforbindelsen aktuel, og efter fornyede
drøftelser i Folketinget vedtoges loven om

anlæg af en fast forbindelse over Storebælt
den 10. juni 1987. Vedtagelsen skete med 103
stemmer for og 35 imod.

Lovens hovedpunkter
Ifølge §2 udføres anlægget i to etaper med
tre års tidsforskydning med en jernbanefor¬
bindelse i 1. etape og en motorvejsforbin¬
delse i 2. etape. Denne bestemmelse har til
hensigt at give jernbanetrafikken et for¬
spring til fordel for den kollektive trafik.
DSB's nyeste prognoser viser da også, at det
daglige antal togpassagerer over bæltet vil
tredobles fra ca. 11.000 i dag til ca. 32.000
efter at vejforbindelsen åbnes i 1997. Antal¬
let af daglige bilrejsende ventes at stige fra
10.000 i dag til 26.000, når broerne åbnes.
Lignende trafikspring kendes fra udlandet.
I Norge har således de seneste 15 bro- eller
tunnelprojekter medført mindst en fordob¬
ling af trafikken, hvilket tages som bevis for
forbindelsernes.økonomiske betydning for
erhvervslivet og fritidstrafikken.
Loven foreskriver endvidere, at jernbanen

skal anlægges med 2 spor i tunneler under
Østerrenden og på en lavbro over Vester-
renden sammen med motorvejen. Vejforbin-
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1. Halsskov Overdrev med tidligere kystskove.
Set mod nord.
2. Studie afHalsskov Overdrev set mod vest. Til
højre jernbanetraceen i dalen, til venstre motor¬
vejen.
3. Modelfoto afHalsskovkysten medjernbane og
motorvej.
4. Fotomontage af Halsskov Overdrev med ind¬
kopieret jernbanerampe og hængebro.

■ 1. Halsskov Overdrev (Common), with previ¬
ously existing coastal woods (Zealand).
2. Halsskov Overdrev delineated, looking west.
To the right, the railway traced through the valley,
to the left the motorway.
3. Model photo of the coast at Halsskov, w. rail¬
way and motorway.
4. Photo montage of the common, w. railway
ramp and suspension bridge copied in.

Landskabsformningen er udarbejdet i samar¬
bejde med:
Dissing + Weitling Arkitektfirma AS
samt

SBF, AS Storebæltsforbindelsen ■ DSB, Danske
StatsbanersProjektorganisation ■ VD, Vejdirek¬
toratet • COWI, COWIconsult AS Danmark ■

MHAI, Mott, Hay & Anderson International
Ltd. ■ CBG, Carl Bro Gruppen AS • LAP, Leon-
hardt, Andrå und Partner, GmbH ■ BHR, B.
HøjlundRasmussen AS ■ R&H, Rambøll& Han-
nemann AS ■ DGI, Dansk Geoteknisk Institut ■

DH1, Dansk Hydraulisk Institut ■ HSS, Hostrup
Schultz & Sørensen /IS • LIC, LIC Engineering
AS ■ SL, Skibsteknisk laboratorium.
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delsen over Østerrenden regnes udført enten
som højbro eller sænketunnel.
Lovens § 5 lyder: »Anlæggets to etaper

udføres hver for sig således, at der efter fær¬
diggørelsen af hensyn til vandmiljøet i
Østersøen sikres en uændret vandgennem¬
strømning i Storebælt.«
De miljømæssige hensyn har under pro-

jekteringsforløbet og vurderingen af de
mange alternative kombinationer af bro-
og tunneltyper været tilgodeset gennem et
vidtgående samarbejde med miljømyndig¬
heder og videnskabelige institutter.
AS Storebæltsforbindelsen er et statsejet

aktieselskab, og der fastsættes i loven be¬
stemmelser for dets organisation og finansi¬
elle forhold, som det vil føre for vidt at re¬
degøre for her.
Dog skal det fremhæves, at loven bestem¬

mer, at der opkræves broafgift af bilisterne,
mens DSB skal forrente og afdrage jernba¬
nedelen over 30 år. Bildelen forventes med
samme rentefod afskrevet på 12-13 år.

Rådgivere
Umiddelbart efter selskabets stiftelse blev

der knyttet kontakter til et stort antal inge¬
niørfirmaer, som ud fra deres specialer og
ofte med udenlandske partnere bistår ved
rådgivning og projektering til Storebælts

forskellige projektorganisationer, der ad¬
ministrerer og fører tilsyn med de enkelte
projektafsnit. AS Storebæltsforbindelsen
henvendte sig også til et antal arkitekter og
landskabsarkitekter - med henblik på den
æstetiske udformning af konstruktioner og
terrænarbejder og varetagelsen af landska¬
belige hensyn - straks fra projekteringens
begyndelse.
Dette tages som udtryk for bygherrens

ønske om at integrere de arkitektoniske hen¬
syn i den tekniske udvikling af projekterne,
og give samtlige alternativer en jævnbyrdig
bearbejdelse før licitationerne.
Som arkitekter udvalgtes Dissing + Weit¬

ling, og som landskabsarkitekt underteg¬
nede, Jørgen Vesterholt.
Opgavens hovedformål er »at sikre, at

Storebæltsforbindelsen fremtræder som en

visuel klar, letopfattelig helhed, som på en
harmonisk måde er indpasset i landskabet.«
- Vi varetager derfor den arkitektoniske ud¬
formning af samtlige (synlige) konstrukti¬
oner og deres indpasning i landskabet,

- den æstetiske udformning af alle tekniske
terrænformer,

- projektering af al tilplantning og såning,
- endvidere udarbejdelsen af specifikatio¬
ner for generelle retningslinier og detail-
udformninger af udstyr og permanente
bygninger, skilte, farver og overflader.
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Arkitekterne deltager i alle faser af pro¬
jektering og udførelse, herunder i entre¬
prenørers detailprojektering.
Internt har vi delt opgaverne, så Dissing

+ Weitling tegner broer, huse og fast udstyr,
mens landskabsarkitekten arbejder med
landskaberne indtil kystlinien.

Linieføringen
Bestyrelsen for Storebæltsforbindelsen
fremlagde i sommeren 1987 en indstilling om
den principielle linieføring, som blev tiltrådt
af trafikministeren i august samme år. Her¬
med var brostederne på Sjælland og Fyn
næsten fastlagt, medens linieføringen for
krydsningen af farvandene og passagen af
Sprogø skulle underkastes en lang række un¬
dersøgelser og vurderinger af miljømæssig,
anlægsteknisk og æstetisk art.
Linieføringen på Sjælland havde oprinde¬

lig to alternativer, hvoraf det nordlige blev
foretrukket for at muliggøre en byudvikling
omkring den nye Korsør Station. Passagen
af kystlinien mellem de to klinter blev hur¬
tigt ændret af landskabelige grunde, idet af¬
standen mellem jernbane og motorvej blev
øget for at muliggøre den 15 m dybe rampe
til en boret jernbanetunnel startende på
land.

På Fyn gik man ud fra en linieføring over
Knudshoved, i overensstemmelse med Ny¬

borgs seneste byplanlægning. Landfæstet
for Vestbroen ligger umiddelbart nord for
færgehavnens indsejling, og brorampen
etableres ved sandopfyldning.
Med disse fastlæggelser kunne man tro, at

linieføringen over bæltet var et spørgsmål
om retlinede strækninger mellem endepunk¬
terne. Så enkelt var det ikke, og de forskellige
bro- og tunneltyper, der skulle vurderes,
krævede hver sine hensyn til geoteknik,
bundforhold, søfart, tilkørsler i land, og ud¬
formning af ramper og dæmninger. Hertil
kom en mængde varianter af passagen af
Sprogø, som ville være afgørende for øens
bevaring og udvidelse.
Til at foretage dette arbejde nedsattes en

arbej dsgruppe af teknikere med deltagelse af
landskabsarkitekten. Det siger noget om op¬

gavens omfang, at linieføringsgruppen først
afsluttede sit arbejde med afgivelse af rap¬
port i oktober 1990.
Fra begyndelsen arbejdedes der med to

tunneltyper for jernbanen under Østerren¬
den, sænketunnel eller boret tunnel med
hver sine linieføringer, portalplaceringer og
nedkørselsramper. Boretunnellen krummer
nordud for at følge en undersøisk randmo¬
rænebue, hvor aflejringerne er egnede.
Sænketunnellen skulle nedgraves i en ren¬

de i havbunden og stillede andre geotekniske
krav.

jam
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1. Tracéstudie af hængebro og jernbanerampe
ved klinterne.
2. Klinterne ved Halsskov, set fra Odden.
3. Computerudtegning afklinterne.
4. Fotomontage afhængebroen setfra Vagtbanke
mod vest.

5. Plan af østbroens landfæste i forhold til den
sydlige klint og den gamle isbådsstation.

■ 1. Study ofsuspension bridgeand railway ramp.
2. The cliffs at Halsskov viewedfrom the tongue
of land north of them.
3. Computer illustration of cliffs.
4. Plan for the landhold ofEast Bridge.
5. Photo montage of suspension bridge looking
westfrom the guards' mound.

4
LANDSKAB 1 - 1991



Til sænketunnelforslagene hørte kunstige
halvøer, som både med hensyn til kystland¬
skabet og vandgennemstrømningen var

uheldige.
Biltrafikken skulle passere Østerrenden i

en sænketunnel eller på en højbro.
Vestbroen ville blive en kombineret bro for

jernbane- og biltrafik, én- eller toetages. Den
to-etages kræver selvsagt specielt udformede
ramper.
En krum tracé for Vestbroen blev fore¬

trukket for at sammenpasse sporgeometri¬
ske fordele for jernbanen med broens æsteti¬
ske fremtræden og en mere afvekslende og
sikrere kørsel for bilisterne på den ellers ret
monotone bro.

Tracéen, den rumlige kombination af li¬
nieføring og længdeprofil, har til stadighed
været dyrket, specielt ved introduktionen til
broerne og ankomsten til land. Der er udteg¬
net EDB-perspektiver på basis af data fra
VejdirektoratetsMOSScomputer, som betje¬
nes af eksperter i tracering.

Udvælgelsen af bro- og tunneltyper
Ingen andre opgaver er så bundne som bro-
og tunnelbygning, når det gælder teknik,
sikkerhedshensyn og økonomi. Men trods
bindingerne har det på forhånd givne ikke
været accepteret, hvis det ikke tilfredsstillede
miljøkrav og æstetiske intentioner. Det har

været en stor fordel at kunne følge og på¬
virke hele projektforløbet undervejs, og ar¬

bejdet i liniegruppen har betydet en væsent¬
lig koordination af bestræbelserne for at få
en visuel helhed tilvejebragt.
Arkitekternes forslag, bearbejdelser og

indstillinger er hidtil i videste omfang taget
til følge som alment anerkendte forbedrin¬
ger af oplæggene.
Det er jo heller ikke uvæsentligt for nogen

af parterne, at det arkitektoniske inkorpo¬
reres i løsningernes funktion og økonomi.
Dette skal understreges, for at man ikke skal
tro, at afgørelserne alene afhænger af de bil¬
ligste bud ved licitationerne. Udvælgelsen af
de nu igangværende projekter hviler på et
alsidigt grundlag.

De æstetiske fordele ved de valgte
projekter
Man valgte en boret jernbanetunnel under
Østerrenden blandt andet af miljømæssige
grunde. Beregninger viste, at en højbro ville
blive billigere end en sænketunnel for biltra¬
fikken. Højbroen blev senere specificeret til
en hængebro med 1624 m hovedspænd, da
en skråstagsbro med sine maximalt 800 m
ikke fandtes bred og sikker nok i relation til
skibstrafikken.
De landskabelige fordele ved disse valg er

åbenbare. Boretunnelen starter på land et

1

1. Skråprojektion af landfæste.
2. Fotomontage af klintekysten ved Halsskov
med indkopieret østbro.
3. Detail af landskabsplan med arealdata.
4. Landskabsplan Sjælland, ca. 1:15000.
■ 1. Spatial projection of landhold.
2. Photo montage ofHalsskov cliffs, East Bridge
copied in.
3. Detail of landscape plan, w. data on propor¬
tions.
4. Landscape plan Zealand, c. 1:15,000.

4
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stykke fra kysten. Man undgår altså en una¬

turlig og miljømæssigt problematisk halvø
ud fra klintekysten, og broen starter på land,
så den eksisterende kystlinie bevares.
Hængebroen har en smuk kurvatUr som

fremstår harmonisk over det store farvand,
den har større spænd og færre strømpiller
end skråstagsbroen, og dette har betydning
for sikkerheden og for vandgennemstrøm¬
ningen.

Alternativer på Sprogø
I begyndelsen arbejdede vi med en kunstig ø
nord for Sprogø til at skaffe plads til motor¬
vejen og jernbanens lange rampe fra tunnel¬
portalen i kote H- 15 til brovederlaget i + 10,
hvad der med transversalstation kræver
mindst 2300 m. En ny ø ville ligge frit på
grundene nord for Sprogø, der så kunne
bevares helt som det karakteristiske lande¬
mærke midt i bæltet.
Imidlertid blev der fra Miljøministeriet

stillet krav om gennemgribende undersøgel¬
ser og vurderinger af de forskellige projekt¬
kombinationers miljømæssige indflydelse
på ikke blot vandgennemstrømningen, men
også biologiske forhold i nærområdet, så¬
som gydepladser for fisk, muslingebanker,
ålegræsbiotoper og betingelser for havfugle.
Dette arbejde byggede på forudgående

feltundersøgelser af de hydrografiske og bio¬

logiske forhold, og de mange vurderinger
førte til en række rapporter, hvis indhold er
for omfattende til at refereres her.
Hovedtrækkene er, at den blokerende

virkning på vandgennemstrømningen i
Storebælt fra bropiller og dæmninger ville
blive ca. 0,5 % i tilfælde af at der ikke kom¬
penseres ved uddybning.

Ved kompensationsuddybninger kan man

opretholde vandgennemstrømningen uæn¬
dret.
Hele dette kompleks af indbyrdes påvirk¬

ninger blev analyseret, beregnet og vurderet
for anlægslovens kombinationer af broer og
tunneler.
Efter disse vurderinger besluttedes det at

reducere længden af dæmninger og arealet
af opfyldninger. Øen nord for Sprogø blev
opgivet, og jernbane og motorvej føres nu
ind over Sprogøs lave del langs nordkysten.
Bakker, bevoksninger og overdrev bevares.

Sprogøprojektet
Efter mange udkast er planerne til Sprogø
nu under udførelse.
Jernbanen dukker op af tunnelen i kote 15

og føres ad en 2.5 km lang rampe op til Vest¬
broen, hvis dæmning er afkortet, så øen nu
er 3,3 km lang.
Et opfyldningsområde for deponering af

uddybningsmaterialer er omgivet af en 5 m

1. Overdrevet på Sprogø med Fasanhøjen, Blom¬
meskoven og den nordvestlige de! af opfyld¬
ningen.
2. Fyrbakken på Sprogø.
3. Tidligere tracéstudiemedfritliggende, kunstig
ø.

4. Landskabsplan Sprogø, ca. 1:15000.
■ I. The Sprogø common with Fasanhøjen (a
mound), Blomméskoven (a wood), and the
northwestern part of a reclaimed area.
2. Sprogø, Fyrbakken (a mound).
3. Early sketch w. artificial island.
4. Landscape plan ofSprogø, c. 1:15,000.
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høj kystsikring af svensk granit. En tilsva¬
rende stenperimeter beskytter også bro¬
dæmningerne.
Omkring jernbanerampen føres et høj-

vandsdige, som skal forhindre oversvømmel¬
se af tunnelen. Dette dige og skråningen til¬
plantes med levende snehegn for at beskytte
banen mod fygesne. Rampen er beskyttet
mod skibskollision og tunnelen imod væg¬
ten af sunkne skibe.
Landskabet er konciperet således, at mo¬

torvejen danner en skarp grænsemellem den
gamle bevarede del af Sprogø mod syd og de
nye anlæg mod nord. Kun de små klinter,
Vestbjerget og Fasanhøjen, rager op nord for
jernbanen ved Vestbroens begyndelse.
Den fine stenodde i øst, som fortsætter

som undersøisk stenrev 3 km ud i bæltet, er
bevaret som et vigtigt relikt fra den store
randmorænebue, som Sprogø er den eneste
synlige del af. Fyrbakken, de karakteristiske
bevoksninger og bebyggelsen er bevaret, do¬
mineret af det fredede fyrtårn. Det vestlige
overdrev beskyttes og indhegnes som græs¬

ning for ungkvæg. De gamle strandsøer, der
kunne bevares, er oprenset og udvidet under
opsyn af Vestsjællands Amt, som admini¬
strerer et projekt til bevaring af den store be¬
stand af de sjældne grønbrogede tudser.
Mellem stenodden og østbrodæmningen og
mellem denne og jernbanerampens kystsik-

2

ring dannes bugter med lave strandenge til
raste- og fourageringspladser for fugle.
Det nordlige, inddæmmede område er

indrettet til at modtage indpumpet dynd, ler
og sand fra anlægsarbejderne.
Mængder og beskaffenhed af dette mate¬

riale kendes endnu ikke, hvorfor terrænfor¬
merne kun er fastlagt i hovedtræk, dels med
henblik på transportmetoden, dels under
hensyn til de store, dynamiske linier i trafik¬
anlæggene. Det nye terræn formes altså i
bevidst kontrast til den gamle detaillerede ø.
Der udføres en lang banke langs den nord¬

vestlige kystsikring, som tænkes tildækket
med lokal muld, der medfører øens egen
flora som frøbank, hvorfra en frøspredning
vil finde sted. På grund af marint humus og
sandindhold forventes vegetationstyper
varierende fra klithede til græshede med
lavtliggende kær.

Landskabeligt koncept
I det foregående er det forsøgt at give en
kortfattet fremstilling af de lovmæssige og
tekniske forudsætninger for hele projektet i
delvis kronologisk og tematisk form, såvidt
det er muligt. Projekteringsforløbet og be¬
slutningerne afhænger selvsagt af langt flere
faktorer end her nævnt og i pragmatisk or¬
den efter projekternes indbyrdes afhæn¬
gighed.

At vi først nu kommer til den landskabe¬

lige sammenhæng skyldes altså hverken til¬
sidesættelse af landskabets grundlæggende
værdier eller dets endelige betydning for Sto¬
rebæltsforbindelsens æstetiske helhed.
Som landskabsarkitekt må man, med ud¬

gangspunkt i de foreliggende landskaber,
foretage en vurdering af de særpræg, som er

bevaringsværdige, og som kan karakterisere
ruten på dens hastige vej mellem landsdele¬
ne. Farvandene er her en umistelig baggrund
for oplevelsen, som jo gerne på sin vis skal
erstatte færgerutens muligheder. De blå
glimt, som Knud Sønderby skrev om.

1. Vestbjerget på Sprogø.
2. Perspektiver afSprogø set fra Østbrorampen.
3. Sprogø, modelfoto fra øst.
4. Perspektiver afSprogø setfra Vestbrorampen,
m 1. Sprogø: Vestbjerget, a mound.
2. Perspectives of Sprogø seen from the ramp

leading onto the East Bridge.
3. Sprogø, model photo looking west.
4. Perspectives ofSprogø as seen from the ramp
leading onto the West Bridge.
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Sjælland
Vi startede med en landskabsvurdering af
den 4.5 km lange strækning fra Svenstrup til
klinterne på Sjællands vestkyst, stedet hvor
næsten alle tidligere projekter har placeret
landfæstet. Egnen er enestående smuk, et
fornemt sted for lanceringen af turen over
bæltet og i den modsatte retning en fin foyer
for ankomsten til Sjælland. Bygværker af
denne klasse bør have passende ankomstfor¬
hold, ligesom de bør indordne sig i landska¬
bet til gensidig fordel.
Halsskov-halvøen består af en randmoræ¬

ne jævnet ud til drumlins, i øst med enkelte
Kames-bakker. Langs sydfoden af denne
række har en fjord strakt sig næsten ind til
Korsør Nor. Fjorden er inddæmmet med sin
tørlagte havbund omkring -s- 1.5. Denne
flade dal omgives af skovholme, delvis på
høje drumlins, hvorved dalens rumlige virk¬
ning accentueres.
I dalen fremføres jernbanen med sin lange

rampe til tunnelportalen. Rampen omgives
af et højvandsdige til beskyttelse mod over¬

svømmelse, og dette dige tilplantes med sne-
bælte efter model af egnens levende hegn
med dominans af eg.
Motorvejen fortsætter den anlagte del til

færgeterminalen og forløber på en åslignen-
de drumlin til den sydlige klint ved den gam¬
le isbådsstation. Landfæstet bygges i dæm-

ningsfronten ved siden af klinten og tilbage¬
trukket fra kysten. Den nordlige klint og
stenstranden bevares.
Halsskovs klinter, kronet af den forblæste

Vagtbanke og skovene, er et landemærke,
som alle færgepassagerer kender, og som
bevares til glæde for trafikanterne. Med sine
arketypiske landskabsformer, bakkerne,
klinterne, rullestenskysten og stenodderne,
er landskabet et monument, hvis bevaring
har største interesse for eftertiden.
Under udgravningen til tunnelrampen er

ca 1 mio m3 sandet tørvejord og stift ler flyt¬
tet ud i det flade terræn, som hæves ca 2 m,
når de ca 0.6 mio m3 ler og mergel bores op
fra tunnelerne. For at sikre et sammenhæn¬

gende grønt udseende af dalen efter regule¬
ringen, har vi udarbejdet en landskabsplan,
som på foreløbigt grundlag søger at tilveje¬
bringe forsvarlige vækstbetingelser i den
uensartede og strukturskadede jord. Muld¬
laget bliver tyndt og jorden bliver stedvis
sumpet, så genvinding til agerjord kan ikke
forventes. Men hvorfor ikke græsning, når
det nu foregår i Halsskov Overdrev?

„ 1. Knudshoved, golfbanen.
_ , „ 2. Østerø Sø på Knudshoved.
Baggrunden for øens sammensatte form er 3 Landskabsplan Fyn, ca. 1:15000.
givet i det foregående. Ideen om at bruge den . L Funen: Knudshoved, Golf course.
gamle ø som pejling fra broerne og panorere 2. KnudshovedØsterø Sø.
om Fyrbakken er fastholdt, men romantik- 3. Landscape plan Funen, c. 1:15,000.
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Perspektiv af hængebro over Østerrenden,
m Perspective ofsuspension bridge across the East

1 -i""**«

ken ved den før så mystiske ø er afløst af
nærgående realisme.
Nord for jernbanen strækker det opfyldte

landskab sig med en lavt bølgende klithede,
grågrøn og brungul med enkelte hvide klitter
formet af vinden. Vegetationen skal helst
være lokal og spontan, måske med en let
dækafgrøde af græs til at holde på sand og
humus. Vi regner med, at arealet skal græs¬
ses af hedefår. Trævækst skal kun forekom¬

me, hvor den er nødvendig for at standse
sandflugt og sne. På tunnelrampens skrånin¬
ger plantes sneværn af eg og tjørn, som gen¬
nem DSB's forstområde søges fremavlet af
frø, indhøstet på Sprogø. Et interessant for¬
søg, som forhåbentlig når en vellykket reali¬
sering.
Vegetationen på brodæmningen søges

iøvrigt etableret ved udlægning af den lokale
muld afrømmet fra trafikarealerne.
Trods de menneskeskabte landskabstilfø-

jelser poder vi altså her den lokale flora ind
på de magre arealer.

Fyn
Knudshoved er dannet af rækker af strand¬

volde, idet sand og ral fra klinterne nord for
Nyborg i tidens løb er ført med bølger og
strøm. Østerø Sø er en strandsø i denne for¬
mation. Den smukke golfbane ligger dels på
strandengene, dels i lysninger i Nyborg Plan¬

tage. Nordkysten er præget af nåletræsbe-
voksninger. Knudshoved er på vej til at blive
fredet som landskabspark.
Fra Vestbroen og brodæmningen er der

udsigt over hele Knudshoved omgivet af
Nyborg Fjord i syd og Storebælt i nord.
Banen og motorvejen føres sammen gen¬

nem plantagen til Svanedammen, hvor de
skilles.
Med baggrund i Knudshoveds tilblivelse

forstårman, hvorfor det ikke er det klassiske
fynske dyrkningslandskab, der møder en ved
ankomsten til øen. Den stedlige bevoks-
ningskarakter rendyrkes i de lamelagtige
fyrreplantninger på den lange brodæmning
for at dramatisere introduktionen til broen

og indramme udsigterne, når man ankom¬
mer til Fyn.

Landskabsplanerne
Under den meget lange tilblivelsesproces,
som først bliver afsluttet med motorvejens
åbning i 1997, er mange konsortier og endnu
flere underentreprenører i gangmed store ar¬

bejder, som påvirker det omgivende land¬
skab.
Hvert projekt har sine grænseflader, og de

forskellige arbejdsafsnit deres entrepriseg¬
rænser og afleveringsfrister. Det medfører
umiddelbart en uensartethed i vækstgrund¬
laget og det visuelle resultat.

For at sikre en hensigtsmæssig sammen¬

hæng i Storebæltsforbindelsens grønne om¬

givelser, har vi udarbejdet landskabsplaner,
der viser de eksisterende og projekterede ter¬
rænforhold, arealbehandlinger og plantnin¬
ger. I rubrikker har vi angivet alle tilgængeli¬
ge terrændata for de enkelte parceller med
angivelse af jordarter, kultivering, plantnin¬
ger samt ejendomsforhold og drift.
Landskabsplanerne er en slags drejebog

for den lange, sammensatte tilblivelsespro¬
ces, og de har vist sig at have betydning som
notat- og kommunikationsmiddel til at for¬
binde delprojekterne med den endelige,
landskabelige sammenhæng.
Vi må stadig have for øje, at efter denne

komplicerede projekteringsproces og bygge¬
periode skal forbindelsen i generationer fun¬
gere som et vigtigt led i vores samfærdsel, der
trods sin størrelse skal fremtræde som en be¬

rigende oplevelse i landskabet.
Vi har haft et nært og godt samarbejde

med Storebæltsforbindelsens projektorga¬
nisationer og alle involverede konsulenter, i
særdeleshed Dissing + Weitling.
På tegnestuen har vi haft bistand af Ker¬

stin Lehnsdal, Knud Fladeland Nielsen,
Gorm Schmidt og Roger Svanberg, sidst¬
nævnte med særlig indsats på computer¬
grafik.
Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt MAA, MDL
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Indtryk fra en verdenskongres - IFLA's 27. verdenskongres 1990
Af Tilde Tvedt

Oplæg og program
I slutningen af august 1990 holdt IFLA sin
27. verdenskongres i Bergen på Norges vest¬
kyst, meget oplagt med temaet: kyst- og
fjordlandskabet. Kongressen havde 500 del¬
tagere - landskabsarkitekter og studerende -
fra 38 lande og var arrangeret af Norske
Landskabsarkitekters Forening.
En kongres er et stort og kompliceret dyr -

sådan også her. Programmet for de tre kon¬
gresdage var kompakt og omfattende, sam¬
mensat af faglige indlæg, workshops, eks¬
kursioner og uformelt samvær.
Den brede formulering af det overordnede

tema gjorde, at emnerne spændte lige fra
landskabsarkitekternes overordnede rolle i
planlægning og miljøspørgsmål til præsen¬
tation af konkrete projekter. Karakteristisk
var det også, at der blev stillet flere spørgs¬
mål, end der blev givet svar.
Efter velkomstprogrammet på kongres¬

sens første dag fulgte en række hovedindlæg,
der opridsede mange af de vigtigste pro¬
blemstillinger. Talerækken var spækket med
kapaciteter inden for undervisning og forsk¬
ning fra Danmark, Norge, USA, Lithauen
og England.
Blandt indlederne var professor Sven-Ing-

var Andersson, der tog udgangspunkt i
kystens magiske tiltrækningskraft og store
betydning for mennesket.

På andendagen grupperede kongresdelta¬
gerne sig omkring fire workshops med hver
sit delemne:
1. Kystbyen - muligheder og trusler
2. Industriel udbygning og dens konse¬

kvenser

3. Landskabsbevarelse - kyst- og fjord¬
landskabets landskabelige og kulturelle
arv

4. Rekreation og turisme - potentiale eller
plage?
Selv om alle fire workshops fristede med

interessante indlæg, var det stort set ikke
muligt at følgemedmere end ét sted. I øvrigt
adskilte formen sig ikke ret meget fra de fæl-
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Glimt fra deleskursioner: fjeld, vand og haver. Fredet område ved Alvøen.
■ Historie conservation area at Alvøen.

les møder, idet de enkelte workshops havde
for mange deltagere til, at det var muligt at
få gang i en egentlig dialog.
Kongressens sidste dag var reserveret eks¬

kursioner. Fem forskellige ture gav mulig¬
hed for at stifte bekendtskab med det smuk¬
ke og varierende kyst- og fjordlandskab om¬
kring Bergen. Ekskursionerne var bus og/
eller bådture og førte kongresdeltagerne på
sightseeing med faglige indslag. Bl.a. besøg
på olieindustrianlæg, Bergens arboret, for¬
skellige historiske haveanlæg og en række
kyst- og ø-samfund.
Arrangørerne havde valgt at overlade ud¬

forskningen af Bergen by til deltagernes eget
initiativ. Ingen af de professionelle ekskur¬
sioner så på kystbyens friarealstruktur,
f.eks. den rekreative brug af havnen.
Som afslutning på kongressen talte bl.a.

Sveinung Skjold, Norge, om udnyttelsen
og udviklingen af sårbare kystlandskaber,
hvor den store udfordring til landskabsarki¬
tektfaget er at være med til at fastholde den
menneskelige dimension i planlægningen.
Til slut blev de kommende to kongresser i

Columbia 1991 og Holland 1992 præsente¬
ret. Det ligger nu også fast, at Danmark skal
arrangere kongressen i 1999.
Trods det omfattende program var kong¬

ressen selvfølgelig også mere end de faglige
indlæg. Der var arrangeret velkomstfest,
modtagelse i Bergen kommune i Håkons-
hallen på Bergenshus fæstning og som af¬
slutning bankét i Grieghallen, byens kon¬
certhus. Både disse arrangementer og eks¬
kursionerne gav rig lejlighed til uformel
udveksling af synspunkter.

En nordisk synsvinkel
Ofte er vi tilbøjelige til at betragte havet som
et adskillende element. Men professor ved
NLH Magne Bruun, der var blandt hoved¬

indlægsholderne, fremhævede at havet i
virkeligheden har fungeret som et vigtigt
forbindelsesled. Det har dannet grundlag
for en ret højt udviklet civilisation i mange
kystegne. Norge har selv ca. 55.000 km kyst¬
linje, hvor befolkningen har forundret til¬
rejsendemed en ret international livsstil, der
var en følge af de mange handelsforbindel¬
ser til Europas kulturelle centre.
I dag bor en så stor del af verdens befolk¬

ning på eller i nærheden af kysten, at byud¬
viklingen øver et betydeligt pres på kyst¬
landskabet. I USA, hvor 75% af befolknin¬
gen bor mindre end 50 miles fra kysten, truer
byområder med at opsluge hele kyststræk¬
ninger.
Derfor fandt Magne Bruun det bemær¬

kelsesværdigt, at så lidt opmærksomhed har
været rettet mod kyst- og fjordlandskabet,
der samtidig er så betydningsfuldt, at en

havstigning på én meter vil berøre 1/3 af
verdens dyrkningsland!
Også store modtageanlæg til olie og gas,

raffinaderier og kraftværker finder ofte en
attraktiv placering i uudviklede kystom¬
råder.

De har ikke kun direkte betydning for
landskabet, men medfører også forure¬
ningsproblemer. I mange tilfælde er der så
stærke økonomiske og politiske kræfter bag
de store industriprojekter, at lokale land¬
skabs- og miljøinteresser træder i baggrun¬
den. Det er desuden vanskeligt at afvise mu¬

ligheden for nye arbejdspladser og øgede
skatteindtægter.
Udbygning og ændrede samfundsforhold

truer mange af kystens kulturlandskaber.
Magne Bruun brugte hedelandskaber på
Norges vestkyst som eksempel. De går meget
langt tilbage i historien og har været udbredt
langs hele Europas Atlanterhavskyst. I vores
tid er de forsvundet med stor hast som følge

af opdyrkning, skovplantning, byudvikling
eller opgivelse.
Men hvorfor overhovedet beklage tabet af

denne landskabstype? Som landskabsarki¬
tekter skulle vi være de første til at forstå, at
landskabet ikke er statisk. Magne Bruun
understregede, at kulturlandskaberne er så
vigtige, fordi de kan ses som levende histori¬
ske monumenter.

Mange af de små lokalsamfund på kysten
har levet af fiskeri og landbrug. Nedgang og
begrænsninger i fiskeriet har sammen med

samfundsmæssig nedprioritering og tekno¬
logisk udvikling i mange tilfælde fjernet
disse samfunds økonomiske grundlag, med
affolkning og forfald som resultat.
Ofte ses turismen som et muligt sup¬

plement til de oprindelige erhverv. Kystens
lokalsamfund har mange kvaliteter, der til¬
trækker turisterne. Men Magne Bruun lagde
vægt på, at udviklingen af turismen må i
gang, inden fraflytningen for alvor tager fat
og udhuler livskvaliteten for de lokale og
attraktionsværdien for de besøgende. Sam¬
tidig må man være opmærksom på turis¬
mens indbyggede destruktive effekt. Tilste¬
deværelsen afmange besøgende betyder som
oftest en forringelse af det, de kom for at
opleve! Det kan få nogen til at mene, at turi¬
sterne skal holde sig helt væk, for ikke at
ødelægge de landskabelige kvaliteter, der til-,
hører os alle.
Men Magne Bruun mente, at netop re¬

kreation og turisme er anvendelsesformer,
der skulle have gode muligheder for tilpas¬
ning til stedets karakter og kombinationmed
naturbeskyttelse.

Computervisualisering og fotoetik
Blandt indlederne på den første kongresdag
var også de to amerikanere Jot Carpenter og
Brian Orland. Begge har omfattende forsk-
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Den nyligt restaurerede Damsgoaard have.
m Newly restored 18th century garden at Damsgaard.

ning i anvendelse af computer-videoteknolo¬
gi bag sig. At deres indlæg ikke direkte havde
noget med kyst- og fjordlandskabet at gøre,
gjorde det ikke mindre spændende.
Fra slutningen af 1970'erne har micro-

computeren betydet et gennembrud i mulig¬
hederne for fremstillingen af planer og tredi¬
mensionelle tegninger ved hjælp af EDB.
I dag findes endnu en mulighed for at

bruge computerteknologien, som forekom¬
mer både spændende og problematisk, nem¬
lig simulerede fotos. 1 det amerikanske ind¬
læg blev vist eksempler på, hvordan simule¬
rende fotos kan bruges til visualisering af
projekter og ændringer i landskabet.

I princippet på samme måde som når et
fftrslag tegnes ind på et foto af eksisterende
forhold, men her gjort så overbevisende, at
det er meget vanskeligt at konstatere, at der
er tale om simulering!
Metoden giver mulighed for hurtigt at

vurdere, hvordan et forslag vil virke, den kan
bruges ved præsentation af projekter for
bygherrer og ikke mindst for brugere uden
øvelse i at aflæse planer og tegninger.
Men der er også problemer. For det første

er der tendens til at vise et projekt i ideal¬
situationen, som i bedste fald måske nås
efter 20-30 år, i værste fald aldrig. Det kan
nemt give brugere og bygherrer et falsk bil¬
lede af, hvad de kan forvente sig. Desuden er
teknologien endnu ikke god nok til at arbej¬
de med simulering af planter alene, i hvert
fald ikke hvis der er tale om et nuanceret

plantebillede.
Derfor er spørgsmålet om vi overhovedet

kan nok til at præsentere et billede af en for¬
ventet virkelighed? Og hvad med det etiske
spørgsmål? Metoden er så god, at det virker
skræmmende. Det blev tydeligt gennem

spørgsmål fra salen og interessen for de to
indlægsholderes deltagelse i en af de fire

workshops, hvor netop den etiske side af
sagen skulle diskuteres.
Selv om vi efterhånden er klar over, at der

kan manipuleres med f.eks. avisfotos, er vi
alligevel vant til at opfatte et foto som noget
nær sandheden. Hvad sker der når man sæt¬
ter spørgsmåltegn ved den opfattelse?

Rekreation og turisme
Som Magne Bruun allerede på den første
kongresdag havde lagt op til, blev et hoved¬
spørgsmål på workshoppen rekreation og
turisme forholdet mellem rekreative interes¬
ser og naturbeskyttelsesinteresser.
Masseturismen har i de seneste årtier haft

en række ødelæggende konsekvenser i man¬
ge kystområder og udgør en alvorlig trussel
mod nogle af de mest værdifulde kystlinjer i
verden, der endnu ikke er udviklet. Særligt i
betragtning af, at turismen i løbet af de
næste ti år forventes at blive en økonomisk
faktor på niveau med industrien.
Problemerne synes at være de samme

mange steder i verden.
I Australien spiller kystens varierede land¬

skaber en stor rolle for rekreationsmønste-
ret. Turisterne opsøger den smukkeste natur
og det giver et stort pres på visse områder,
både i form af slid og æstetiske forstyrrelser.
Men kun 25% af Australiens kyst er indtil

nu udnyttet, og der er dermed store uberørte
områders fremtid at tage stilling til. Ian
Oelrichs fremhævede det som vigtigt at defi¬
nere kystlinjens karakteristika på nationalt
plan, som grundlag for opdeling i kategorier,
der skal være styrende for turistudviklingen
- tanker der gik igen i flere indlæg.
I Norge er en stor del af rekreation og

turisme baseret på hytter på fjeldet og ikke
mindst langs kysterne. Efter 2. verdenskrig
voksede hyttebyggeriet stærkt og ukontrol¬
leret.

Efterhånden blev den deraf følgende pri¬
vatisering af kysten så omfattende, at man i
begyndelsen af 1960'erne bestemte sig til at
friholde en 100 m zone langs kysten for byg¬
geri.
Desværre blev denne bestemmelse meget

få steder fulgt op af en egentlig kystplanlæg¬
ning. Derfor beror meget af kystudviklingen
i dag på politikernes enkaltafgørelser, til stor
frustration for planlæggere og borgere.
Michael Fuller-Gee tog udgangspunkt i

Norges sydkyst, der er et vigtigt nationalt
ferieområde. Efter grundige analyser ligger
der nu et forslag til opdeling i zoner. Egent¬
lige turistområder, der skal indeholde
aktivitets- og overnatningsmuligheder, er
udvalgt, mens andre områder skal sikre ad¬
gang til strande m.v. Endelig udlægges
egentlige beskyttelsesområder med begræn¬
set adgang. Man vil endda gå så langt som til
at ekspropriere hytter med en uhensigts¬
mæssig placering i disse områder.
Frankrig har allerede i mere end 20 år

arbejdet bevidst med udvikling af Atlanter¬
havskysten, fortalte landskabsarkitekt og
byplanlægger Marguerite Mercier. Hun har
selv været med i 12 år og opridserede bl.a. de
vigtigste punkter i den overordnede kyst¬
planlægning.
Kort fortalt bygges nye anlæg i tilknytning

til de eksisterende, mens man imellem disse
bevarer store, uberørte områder. Styringen
forestås af et specielt inter-ministerielt ud¬
valg, mens de lokale myndigheder står for
etableringen af faciliteterne.

Ved udformningen af landskabsprojekter
lægger man særlig vægt på tilpasning til na¬
turgrundlagets skala, type og følsomhed.
Desuden arbejder man med udvikling og til¬
pasning af nye aktivitetstilbud. F.eks. er
ønsket om at opleve uberørt natur stærkt sti¬
gende.
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Mellem fjorden og de syv fjelde
Verdenskongressen gjorde ikke meget ud af
stedet - byen Bergen - men lidt hjælp til
forståelse af byens historie kom der dog i dr.
Stephan Tscudi-Madsens indlæg på kon¬
gressens første om Bergen som kystens dron¬
ning.

Byen er grundlagt ved fjorden, omgivet af
syv fjelde, der befordrer det regnfulde klima.
Samtidig har de begrænset byens størrelse og
gjort kontakt til det omgivende landskab
vanskelig. Søvejen var det vigtigste forbin¬
delsesled til omverdenen - hele Europa. Ter¬
rænet og den begrænsede plads skabte en

meget tæt by med smalle, stejle gader og lave
træhuse. Træhusene indebar stor brandfare
og tætheden betød, at brandene let bredte
sig.
For at forhindre disse katastrofer lod man

byen opdele af brede, torvelignende gader,
der blev beplantet med træer og kaldtes al¬
meninger. Mange eksisterer stadig og har
stor betydning for bybilledet.
Indtil slutningen af 1800-tallet havde byen

ikke egentlige parker, men i 16- og 1700-tallet
tilsyneladende en række haver, som byen var
berømt for. Deres plantesammensætning
dokumenteres bl.a. af et herbarium fra 1719.
Det fugtige klima og de forholdsvis milde
vintre har sikkert skabt haver med stor fro¬

dighed.

Bergen, belægninger og træhuse.
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Selv synes jeg, at byen påmangemåder er
charmerende og interessant. I store dele af
centrum kan man endnu færdes i de smalle,
stejle gader, der af og til bliver til trapper.
Visse kvarterer har nærmest en stemning af
sydlandsk bjergby. Husene er velbevarede,
uden at være noget museum - de fleste bru¬
ges til beboelse. Ret tidligt gik man over fra
totalsaneringer, der nok kunne friste i disse
tætte kvarterer, til renovering af husene for
at bevare områdernes atmosfære.
Som led i fornyelsen af gadebilledet er der

gjort en stor indsats for at genskabe de op¬

rindelige brostensbelægninger. Mange ste¬
der er der skabt lege- og opholdsgader som
en kærkommen udvidelse af de sparsomme
fælles friarealer.
Efter den seneste store brand i 1916 kom de

første større murhuse til. Ved genopbygnin¬
gen efter 2. verdenskrig undergik byen også
store forandringer. Byggeriet foregik her
under tidspres og snævre økonomiske ram¬

mer, hvilket i mange tilfælde resulterede i
detaljefattigdom og kedsommelighed. Se¬
nere har flere store byggerier trængt sig ind
på byen på en ubehagelig måde, f.eks. det
meget høje rådhus fra 1975.
Til gengæld ligger de store 60'er og 70'er

boligbebyggelser godt gemt bag fjeldene.
Byens centrum er ikke ret stort og topo¬

grafien får det til at virke endnu mindre, for¬

di man så mange steder kommer op og får
overblik og udsigt. De gamle almeninger går
på tværs af højdekurverne (man hentede
slukningsvand i havnen) og giver derfor
mange steder et glimt af vandet.
På Fløyfjeldet findes et meget besøgt ud¬

sigtspunkt 320 m.o.h., som nås med kabel¬
bane fra centrum. Herfra er der en storslået
udsigt over byen og fjorden, når vejret er
klart.

Rullegræs i en herlig happening
Ca. 200 af kongressens deltagere var land¬
skabsarkitektstuderende og af dem halvde¬
len fra Norge.
Fra Danmark deltog kun tre studerende.

Bemærkelsesværdigt i betragtning af en me¬
get favorabel pris for studerende, overkom¬
melig rejseafstand og den ellers så udbredte
rejselyst, der åbenbart ikke overføres til fag¬
lig sammenhæng!
I store træk deltog de studerende i det

samme program som kongressens øvrige del¬
tagere. Men de stod tillige for det arrange¬
ment, der tiltrak sig størst opmærksomhed i
medierne og i byen.
Den norske landskabsarkitektstuderende

Jenny Osuldsen talte i sin præsentation om
de studerende som fremtidens landskabs¬
arkitekter. Og så gik det løs! På Torgalme-
ningen, et af Bergens karakteristiske torve

lige ved siden af Hotel Norge, der husede
kongressen. Her blev en happening sat i
gang.
Torvets faste belægning er inddelt i felter

og hver gruppe af studerende fik tildelt et
felt. Til rådighed var ellers 1000 m2 rulle¬
græs, som inden for hvert felt måtte anven¬
des efter forgodtbefindende til at skabe en
grøn plads.
I løbet af et par timer blev torvet omdan¬

net til en plæne, men ikke nogen helt almin¬
delig piasne. Fantasifuldheden var stor og
græsset blev brugt til flader, figurer og relief¬
fer. Pludselig kunne bergenserne ikke læn¬
gere uden videre krydse torvet og den nye
grønne Torgalmening tiltrak sig stor op¬
mærksomhed fra de forbipasserende, ind¬
fødte såvel som turister - og selvfølgelig også
fra de øvrige kongresdeltagere.

Foruden at skabe opmærksomhed om kon¬
gressen dannede de studerendes happening
en fin kontrast til de store og overordnede
problemer, kongressen ellers beskæftigede
sig med.
Tillige osede hele arrangementet af en

energi og kreativitet, der ikke just prægede
resten af kongressen, uanset at den varmeget
spændende.

Tilde TVedt, landskabsarkitekt m.d.l.
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København mellem husene
Peter Olesen: København mellem husene.

Farvefotos afPeterBak Rasmussen. Borgens
Forlag. 1990. 124 sider. 350 kr.

København mellem husene er ikke en fag¬
bog, men først og fremmest en billedbog,
som henvender sig til alle, der interesserer sig
for huse og byens kvaliteter - eller kan lokkes
til at gøre det.
Den er ment som inspiration til at gå på

opdagelse og finde ud af, hvor dejlig og
spændende en by København også er, trods
alle problemer. Peter Olesen vil gerne til¬
skynde til forøget interesse for byen og til at
alle gør en større indsats for den. Han sam¬

menligner med den store opbakning, Dan¬
marks Naturfredningsforening har fået, og
ønsker at bygningskulturen på samme måde
måtte blive en folkesag. Fagfolkene må have
folkelig opbakning til at bevare en by, der er
værd at bo og færdes i.
Bogen handler om samspillet mellem huse

og omgivelser. Den indeholder 50 eksempler
fordelt på gårdrum, pladser, anlæg, passa¬
ger, gangbroer og mellemhuse. De tre første
grupper, der relaterer sig til friarealer, inde¬
holder langt de fleste eksempler.
Hvert eksempel er beskrevet med en kort

tekst og to eller flere fotos. Teksterne giver
oplysninger om beliggenhed, husenes byg¬
herrer og arkitekter, historiske fakta, plus en
kort beskrivelse.

Eksemplerne er meget forskellige - vel¬
kendte og mindre kendte mellem hinanden,
udvalgt for at give et afvekslende billede af
byen. Også i alder spænder eksemplerne
vidt, fra Brumleby (1853) til Garvergården
(1988) på Østerbro og fra de gamle, gule går¬
de i Strandgade til nyere gårdsaneringer
f.eks. Sofiegadekarreen, begge dele på Chri¬
stianshavn.
Som billedbog og appetitvækker til Kø¬

benhavn er bogen flot. Den er først og frem¬
mest præget af begejstring og er kun i
mindre grad egentlig analyserende.
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Den er som sagt ingen fagbog og viser da
heller ikke hverken planer eller navne på
landskabsarkitekter. Kun C. Th. Sørensen

slipper med for sit buksbomparterre i
Strandgade 28, inspireret af persiske tæppe¬
mønstre. Selv om bogen tilsyneladende
handler om friarealer, er det for Peter Olesen
rummene, der er vigtige og ikke så meget
anlæggene i sig selv.
Men det mest interessante er måske i virke¬

ligheden, at den overhovedet er blevet lavet.
Af en arkitekturinteresseret journalist, der
indtil nu har haft så stor gennemslagskraft,
at bogen måske alligevel kan være med til at
skabe lidt af den interesse for friarealer i bred
forstand, vi altid sukker efter?

Tilde Tvedt

The New Urban Landscape
Richard Martin (red.): The New Urban
Landscape. Rizzoli. 1989 ISBN0-962491608.
130 s. ill. Pris ca. 319 kr. hos Arnold Busck.

1988 sponsorerede Olympia & York Com¬
panies udstillingen »The New Urban Land¬
scape« som en del af begivenhederne ved åb¬
ningen af The World Financial Center, Bat¬
tery Park City, New York. Denne udstilling
er dokumenteret med kataloget »The New
Urban Landscape« udgivet af Forlaget Riz¬
zoli, New York.
En række arkitekter, kunstnere, forfattere

og et videoteam blev inviteret til at give deres
bud på, hvad the Urban Landscape dækker
eller kan tolkes som. Arkitekten Frank

Gehry i samarbejde ned David Childs og

Audrey Matlock fra Skidmore, Owings &
Merrill iscenesatte forestillingen.
I to indledende essays, af hhv. Richard

Martin og Nancy Princenthal, gives et fint,
tidssvarende billede og kritik af vores urbane
landskabsopfattelse. RM giver en meget
præcis brskrevet fortolkning af de delta¬
gende kunstneres arbejde, dels set i relation
til emnet og dels i relation til den opfattelse
RM udtrykker, om byen »som et sted vi altid

vil have behov for«. RM behandler byen ud
fra betragtningen om byen på byens egne

præmisser - i forhold til sig selv. Heroverfor
spørger NP, om »byen kan fastholde erin¬
dringen om landskabet på hvilket den er op¬
ført?«. NP tager fat i vores forhold til natu¬
ren i sin kritik af kunstnerne. Set i sammen¬

hæng med RM, er det et interessant oplæg
og konstruktiv indføring i en problematik,
der vedrører os alle - i takt med byernes ud¬
vikling og ekspansion.

På de efterfølgende sider kan læseren selv
forholde sig til de deltagende kunstneres ar¬

bejder og bidrag. Emnet og grafikken binder
dem sammen på en smuk og æstetisk måde.
Sidst i kataloget følger en biografi.

Stig L. Andersson

Landscape design with plants
Landscape design with plants. Redigeret af
Brian Clouston. Udgivet for »The Land¬
scape Institute«, Heineman-Newnes Forlag
1977 og 1990. 544 s. Format 300x210x40
mm. ISBN 0-434-90234-9. Pris ca. 939 kr.

Denne gode,og anbefalelsesværdige bog kan
betragtes som en lærebog i planteanven¬
delse. Bogen er delt op i 3 dele: 1. Design,
2. Teknik, 3. Plantebeskrivelser.
De enkelte kapitler inden for hver del er

skrevet af forskellige landskabsarkitekter,
flest engelske, men også en enkelt dansk,
nemlig Preben Jacobsen, der virker i UK.
Bogen er meget brugervenlig, da hvert

kapitel behandler ét afgrænset emne og kan
læses uafhængigt af de andre kapitler.
Bogens lay-out er gennemført og indby¬

dende. Den fyldige indholdsfortegnelse gør
det let at finde rundt i bogen.
Design-delen er traditionelt opbygget med

en gennemgang af designprincipper inden
for forskellige beplantningstyper - skov¬
plantninger, træer, busk- og bunddække¬
plantninger, stauder & løg og vandplanter.
Teksterne i denne del af bogen er ikke væ¬

sentligt ændret siden 1. udgaven udkom i
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Fra The New Urban

Landscape: TUrf Par¬
terre Garden. 1988.
Martha Schwarz. Fra
The New Urban Land¬

scape:

1977, hvilket dog ikke opleves som en svag¬
hed. Specielt kapitlet om stauder og løg er in¬
teressant, - bl.a. med rådet om at tænke i
sort/hvid, når man planlægger staudebede.
Dette for at kunne abstrahere fra blomster¬
farven og i stedet koncentrere sig om blade¬
nes form og textur.
Teknikdelen, der iflg. redaktøren er grun¬

digt revideret siden 1977, behandler tekniske
problemer ved plantning, etablering og pleje
i almindelighed, samt plantevalg i områder
med specielle vækstvilkår, bl.a. på forure¬
nede arealer.
Der er flere kapitler om plantning i tropi-

ske-subtropiske områder, kapitler, der måske
kan virke perifære på nogle, men som er
nærværende for mange britiske landskabs¬
arkitekter.
Emnerne gribes meget videnskabeligt an,

der gives mængder af dokumentation; fotos
(sort/hvid), figurer, plantelister m.v., som
der kan trækkes megen viden ud af.

3. dels plantebeskrivelser er opdelt efter
planternes højde, med underopdelinger,
hvor det er hensigtsmæssigt.
Der beskrives ca. 600 i UK, som i Dan¬

mark almindeligt anvendte arter. Hver
plante vises med et foto samt med en kort¬
fattet tekst, der ikke indeholder flere oplys¬
ninger end et godt planteskolekatalog.
Undtagelsen herfra er træerne, hvor hver

art får 1 side med en fyldig beskrivelse, samt
fotos i både sommer- og vintertilstand.
I øvrigt er alle plantenavne bogen igen¬

nem angivet på latin ud over på engelsk.
Lene Madsen

Planter i landskabet
P. L. Carpenter & T. D. Walker: Planter in
the landscape. W. H. Freeman and Com¬
pany. New York 1990. 2. udgave. 401 s. For¬
mat 290 x 220 x 20mm. ISBN 0- 7167-1808-1.
Pris ca. 489 kr.

Bogens titel »Planter i landskabet« er misvi-
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sende, da bogen breder sig ud over væsentligt
mere end brug af planter.
I bogen gennemgås i 7 kapitler helé pro¬

cessen fra idé til færdigt projekt incl. pleje.
Som indledning får man et overblik over
»landskabsindustrien« i USA, startende
med et grundkursus i havekursus i havekun¬
stens historie (8000 f.kr. til 1990 e.kr.).
Derefter præsenteres de forskellige rolle¬
indehavere - bygherre, landskabsarkitekt,
anlægsgartner, driftsplanlægger; hvorefter
projektering, udbud, udførelse og pleje be¬
skrives.
Eftersom bogen er en lærebog beregnet til

brug på amerikanske universiteter, beskriver
den kun amerikanske forhold.

Bogens intention om bredt at beskrive
vores fag betyder generelt, at emnerne be¬
handles overfladisk. Nogle steder gås der
mere i dybden, f.eks. vises en hel projekt¬
beskrivelse samt eksempler på planteplaner
og plantelister.
I kapitlet om designprincipper er det dog

lykkedes at finde fotos, der på en pædago¬
gisk måde underbygger teksten; det er

bogens bedste og mest brugbare kapitel.
Generelt er bogen ikke anbefalelsesvær¬

dig. Lene Madsen

Sortimentshåndbog - stauder
Sortimentshåndbog om stauder
Lis Langschwager: Sortimentshåndbog-
stauder. Planteskolernes Propagandacen¬
tral. 1990. 174 s., ill. Pris ca. 427 kr.

Planteskolernes Propagandacentral og Spe¬
cialudvalget for Planteskoleplanter udgav i
1988 i samarbejde en udmærket sortiments¬
håndbog om træer, buske og slyngplanter.
Samarbejdet blev fortsat, og der forelig¬

ger nu en sortimentshåndbog om stauder
skåret over helt samme læst.
Billeddelen med fire ca. 11x11 cm farve¬

fotos med en kort plantebeskrivelse pr. op¬
slag optager de første 150 sider af håndbo¬

gen. Krydderurter, græsser og bregner er
trukket ud i sæskilte afsnit. De sidste ca.

25 sider består af alfabetiske oversigter,
der udbygger sortimentet i billedafsnittene,
samt af dansk-latinsk navneliste og lister
over planter, der er velegnede til bunddække
og tørring.
I lighed med den første sortimentshånd¬

bog er det en gedigen udgivelse, som bærer
præg af at være grundigt gennemarbejdet.
Der er bl.a. gjort et stort arbejde omkring
plantenavnene. Jeg kunne ønske, at sorti¬
ments-håndbogens navne blev taget til efter¬
retning af producenter og brugere, således at
den navneforvirring, der i øjeblikket hersker
på området, kunne afhjælpes.
Håndbogens plantebeskrivelser er de al¬

mindeligt kendte: Højde, blomsterfarve,
blomstringstid og lyskrav samt en »i øvrigt«
rubrik med udvalgte oplysninger om vok¬
seplads, udbredelseskraft, blad- og blom¬
sterfarve, duft el. lign. Desværre mangler
højdeangivelsen den helt uundværlige diffe¬
rentiering mellem løvhøjde og blomster¬
højde. Den er kun medtaget i afsnittet om
græsser (tue-og akshøjde).
Udvalget er stort, godt 900 arter/ sorter.

Jeg kan sagtens finde sorter, jeg synes kunne
undværes; f.eks. nogle af de mange Aubre-
tia-sorter. Til gengæld er der andre, jeg sy¬
nes, burde, have været med, f.eks. Coreopsis
verticillata 'Moonbeam', der er fint lysegul
og har en langt smukkere vækst end arten og
de to her nævnte sorter. Også udvalget af
Hosta mangler de smukkeste repræsentan¬
ter, f.eks. den friskgrønne Hosta ventricosa
med de flotte, blåviolette blomsterstande -
Klokkefunkie kalder svenskerne den -,

den sentblomstrende Hosta plantagineum
'Royal Standard' med de rent hvide, duf¬
tende blomsterstande over mørkegrønt løv
eller Hosta rectifolia, hvis morsomme lilla¬
blå blomsterstande rigeligt opvejer, at blan-
dene visner bort i det tidlige efterår. Ud over
at være smukkere finder jeg disse eksempler
langt mere anvendelige end det traditionelle
udvalg med lysviolette blomster over ofte
gul- eller hvidbroget løv. Acanthus-slægten
er slet ikke med. Det må da være en fejl?

Jeg synes summa summarum ikke, at man
skal spørge, om udvalget er for stort eller for
lille; men om det er godt nok, - og det synes
jeg knapt nok, det er.
Trods de lidt for mange skønhedsfejl og

mangler finder jeg sortimentshåndbogen
anvendelig og god til det, den skal bruges til:
At få et overblik over det store sortiment af

flerårige, urteagtige planter.
Nu mangler der kun en håndbog om grup¬

perne vandplanter, løg og knolde samt de
enårige urter for at fuldende indsatsen; men
det kræver nok nye samarbejdspartnere?

Karen Attwell
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Summary

Portrait of a Practitioner: A Conversation
with Jørgen Vesterholt, p. 1
By Karen Permin
Jørgen Vesterholt (b. 1927), like his wife,
Inge Vesterholt (née Krabbe Thorson) with
whom he runs a private practice, was educat¬
ed at the Copenhagen Academy's School of
Architecture. Whereas Jørgen, during his
first years of study, worked for three differ¬
ent private practices, Inge remained within
Academy walls, first working with Professor
J.C. Thirstrup, and later at the Dean's office.
In the early 70s she joined their vastly ex¬

panding practice.
When Sven-Ingvar Andersson replaced

C.Th. Sørensen asprofessor of landscape ar¬
chitecture, you were offered a position as
teacher. Why?
S.I.A. felt that, given my experience in

planning sites, and my general experience
with Danish architecture, I would make valu¬
able contributions. There was great interest
then in how to position buildings in the land¬
scape. What with the extravagant use of
landscape resources for parcelling, prefabri¬
cated constructions, industrial sites, motor¬
ways and similar ventures of the 60s, I found
it essential that such tasks from day one
should be carefully planned and organised
in landscape architectural terms in order to
avoid the stereotype models already scarring
the country.
Our two most prominent assignments are

the South Motorway, and the bridge across
the Great Belt (Zealand to Funen), currently
in the early phases of construction and dis¬
cussed in this issue of LA.

What is the élan vital ofyour work?
That is a heavy question, but: I study the

given landscape, its terrains, types of natural
24

vegetation and level of culturalisation, and
then attempt to coordinate the functions of
the task with those of the landscape, to
become one expression. I like to bring out
its particular characteristics.
I subscribe to the functional tradition

prevalent in Danish architecture, whose
chief proponents in living memory were
professors Koch and the late Steen Eiler Ras¬
mussen. I consider the historic archetypes of
landscape demonstrated by C. Th. Sørensen
eternal. We learnt to appreciate architecture
in history, without using its motives as mere
superficial application the way it is done in
postmodern architecture.
The projects I have worked with often

have a developmental period of 25 years, and
must last for perhaps a hundred. It does not
matter to mewhether a layout can be defined
as belonging to a specific decade. Instead,
I acknowledge its formal articulation as

part of the aesthetic of its century, how
both content and structure can be read
through chosen solutions. Three particular¬
ly favoured assignments are described here,
Odense University Centre, the Galgebakken
residential area west of Copenhagen, and an
area with several former gravel pits known as
Hedeland.

Jørgen Vesterholt in 1983 received the
prestigious Eckersberg Medal, the Academy
award given for achievement in the arts. Its
motivation contained the following words of
praise: »Jørgen Vesterholt brings poetry into
the architecture of landscapes. He studies,
rationally and penetratingly, how a land¬
scape may accomodate a building, and de¬
fines the right proportion between given and
created. Themutually enriching result is the
synergism in which 2 times 2 make 5.«

The Bridging of the Great Belt, and the
Landscape, p. 9
By Jørgen Vesterholt
The constructions connecting both sides of
the Great Belt is one of the most extensive,
and virulently discussed, public Danish ven¬
tures ever. Its architects are Dissing &
Weitling, and the author its landscaper. The
main aim is, briefly, to »make the construc¬
tion a conceptually clear item at harmony
with the landscape.« Our task, taken al¬
together, is 1) to design all visible construc¬
tions; 2) to aesthetically shape all forms of
terrain that can be defined as technical; 3)
to project planting, etc.; and 4) to specify
general guidelines for further implementa¬
tion, i.e. buildings, signs, colours, etc. The
architects also take part in the detailed
projecting done by contractors.
The landscape architect accepting this

task must survey the parts of the country in¬
volved, thereby estimating which aspects are
most worthy of preservation. The waters
spanned are an indispensable part of the
visual experience of passing between East
and West Denmark.
There were two technical options, tunnels

or bridges (the island of Sprogø naturally
dividing the waterway) and then, which
types? The east side is now, mainly for en¬
vironmental reasons, a bored railway tunnel
plus a suspension bridge with a span of 1624
m - a more conventionally Danish bridge
would have a span of 800 m, which was
deemed insufficient when Belt traffic safety
was to be considered.

Ellen M. Pedersen
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vedtaget at fortsætte arbejdet
for at sikre børnene, at deres
legemuligheder bliver opret¬
holdt og forbedret.
Dansk Legepladsselskab, der

samtidig ændrede status fra
»selskab« til »forening«, står
som det neutrale, men samlen¬
de midtpunkt i børns ret til leg.

Som medlemmer kan opta¬
ges enkeltpersoner, kommuner,
organisationer, foreninger,
kommunale og selvejende insti¬
tutioner mv. Men ifølge æn¬
drede vedtægter er der ikke af¬
sat bestyrelsespladser til med¬
lemmer inden for enkelte

medlemsorganisationer.
Kontingentet er 50 kr. pr. en¬

keltmedlem - 350 kr. for alle
andre.
Landskabsarkitekt Ida Ves¬

tergård, Lyngby, er nyvalgt til

bestyrelsen, mens Dorit Gryt-
ter af personlige grunde er fra¬
trådt som formand, men ind¬
valgt som styrelsessuppleant.
Dansk Legepladsselskab,

Dagsinstitutionernes Landsor¬
ganisation, Blågårdsgade 17,
2200 Kbhvn. N.
Tlf. 31 39 31 22.

En grøn paraplyorganisation
Diskussionen om en grøn pa¬

raplyorganisation er optrappet
siden DL's styrelse i begyndel¬
sen af april modtog en samar-

bejdsinvitation fra »Fællesrå¬
det for Havekultur og Land¬
skabspleje«.
I notatet »Fælles strategi for

den grønne sektor« redegør
Fællesrådets arbejdsgruppe for
de muligheder og faglige mål,
en velfungerende paraplyorga¬
nisation for den grønne sektors
forskellige foreninger og orga¬
nisationer bør rettes mod. Og i
et medfølgende idékatalog er
nedfældet en række arbejdsop¬
gaver og aktiviteter, som man

forestiller sig kunne løses i
fællesskab.
I paraplyorganisationens

regie kunne:
• arrangeres udstillinger og
fagmesser

• gennemføres efteruddannel¬
seskurser og seminarer

• udgives fagbøger, medlems-
håndbøger, fagtidsskrifter,
pjecer m.m.
Andre fælles indgangs¬

vinkler for samarbejde
kunne være:

• fælles høringsret til visse
ministeriers lovforslag

• fælles PR, markedsføring og

lobbyisme
• fælles repræsentation i na¬
tionale og internationale
organisationer.
Som medlemmer af en sådan

paraplyorganisation ser Fælles¬
rådet helst alle grønne organi¬
sationer, men kan det ikke lade
sig gøre, så i hvert tilfælde
samtlige erhvervsorganisatio¬
ner, hvis medlemmer arbejder
med planlægning, anlæg og
drift af grønne områder.

Fortsættes s. A 4

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser I

[sendes gerne på forlangende^
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

| Vi gør det meste tor de fleste I branchen

[ AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel ;

^Vordingborgvej 11, 4700 Næstved {
Tit. 53 72 20 60

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten
Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

Arcade-

overdækning
fra VEKSØ

Arcade er den perfekte overdækning til
cykler i mindre eller større antal -
både funktionelt og designmæssigt.
Arcade udføres i varmgalvaniserede stål-
bæringer og kan nylonbelægges i
mange farver. Overdækningen udføres i
klare polycarbonatplader.
Veksø-Taulov a/s udvikler og producerer
gade- og parkudstyr tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
Samt et effektivt serviceapparat med egne
montører.

Veksø-Taulov a/s er Danmarks største leve¬
randør til udemiljøet og har salgskontorer i
Tyskland, Sverige, Norge og Finland.

Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vores katalog.

k'HIW
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99

Telefax 75 56 22 15

A 3



Fortsat fra s. A3

Generelt støtter DL's styrelse
Fællesrådets udspil, men ser

dog gerne, at den professionel¬
le håndtering af jord, vand og

planter bliver samarbejdets
fællesnævner, at samarbejdet
skal ske mellem selvstændige,
suveræne foreninger og at pa¬
raplyorganisationens opgaver
må klares ved selvfinanciering.
Derimod kan DL ikke accep¬

tere den engelske version af
»Have og Landskabsrå-
det«/»Danish Council of Gar¬
den and Landscape«, som efter
styrelsens opfattelse ligger for
tæt op ad DL's virke.
Afslutningsvis anbefaler

DL's styrelse, at Rådets første
leveår benyttes til at afprøve

medlemsforeningernes samar¬

bejdsvilje ved at lade aktivite¬
ter, der ikke direkte er møntet

på medlemskredsen, løse gen¬
nem paraplyorganisationen.

Parkforvaltningens organisa¬
toriske placering
Som en opfølgning af DL's
åbne brev til borgmester Kai
Aage Ørnskov om parkforvalt¬
ningens omlægning i Lyngby-
Taarbæk kommune har styrel¬
sen sendt en skriftlig henven¬
delse til pressen, hvori DL klar¬
gør sin holdning til parkfor¬
valtningernes organisatoriske
placering i forvaltningsstruk¬
turen.

Noget om DJVK
Danmarks Jordbrugsvidenska¬
belige Kandidatforbund har
udarbejdet en informationsfol¬
der om forbundets status, dets
medlemskreds, deres uddannel¬
se og arbejdsområder.
I et særligt afsnit er »Uge¬

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 u

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
El HLP ApS tlf. 42 25 18 42

I Have- & Landskabsterrainaptering
d 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 friarealsfo'rbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

skrift for Jordbrug« og
DJVK's efteruddannelsespoli¬
tik beskrivet.
Mens agronomer, hortono¬

mer og forstkandidater er vel¬
beskrevet, er det ikke med et
ord nævnt, at der også til
DJVK-familien hører en velud¬
dannet landskabsarkitektgrup¬
pe med eget fagtidsskrift.
Styrelsen havde gerne set, at

der i pjecen var taget højde for
den fjerde af uddannelserne -
og ikke uden videre placeret
landskabsarkitekterne samlet
under hortonomgruppen.

Karen Permin

Ny konsulentvirksomhed
inden for den grønne sektor
Efter 10 år som landskabsarki¬
tekt og 10 år som stadsgartner
ved Lyngby-Taarbæk kommune
starter Søren Bjerregaard,

landskabsarkitekt mdl, selv¬
stændig konsulentvirksomhed
pr. 1. april 1991.
Konsulentarbejdet vil pri¬

mært koncentrere sig om føl¬
gende områder:
- Udarbejdelse afplejepro¬
grammer
- rådgivning i valg af plejeme¬
toder og metodeforbedringer
- uddannelse af medarbejdere
til plejeopgaver
- udarbejdelse af tilstandsrap¬
port med henblik på renove¬

ringsarbejder.
Mange forventer, at

1990'erne i høj grad vil være

præget af skærpede krav til
plejeindsatsen og en optimal
ressourceudnyttelse. Det må
også forventes, at der generelt
vil være en stadig bevidsthed
omkring kvaliteten af grønne
områder.

Yderligere information:
Søren Bjerregaard, Borgevej
41A, 2800 Lyngby.
Telefon 42 88 63 91.

KØGE KOM

LANDSKABSARKITEKT
Til Køge kommunes tekniske forvaltning, parkafdelingen, sø¬
ges en landskabsarkitekt med tiltrædelse snarest.

Stillingens arbejdsopgaver omfatter projektering af nyanlæg,
opstilling og ajourføring af plejeanvisninger, udarbejdelse og
revidering af skriftlig materiale m.v.

Stillingens målsætning er ved anlæg, pleje og administration
at udvikle et stadigt stigende kvalitetsniveau i kommunens
grønne områder.
Vi lægger vægt på erfaring, kreativitet, samarbejdsevne og
udadvendthed. Kørekort er en nødvendighed.

Stillingen ønskes besat med en ansøger fra Landbohøjskolen,
linien for have og landskab.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overens¬
komst. Der vil blive søgt et kvalifikationstillæg til stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afd.horto¬
nom Karsten Kring, tlf. 53 65 22 22, lokal 2405.

Ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser og evt. anbefalin¬
ger sendes til løn- og personalekontoret, Køge kommune, Tor¬
vet 1, 4600 Køge.

Ansøgningen skal være løn- og personalekontoret i hænde
senest den 15. marts 1991 kl. 10.00.

»Opslag nr. 12.91«
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64
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Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 C7D9 vi
8680 Ry ved Gudenåen uvi .< i w

Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

(a
L D A

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

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

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

/An(æc)$c}curtne\r»ti ester

&W(c lltevnanvi
VI

Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus Uczr\ BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

i-A

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40



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

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

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.

Forfattere:

Sven-Ingvar Andersson
Annemarie Lund
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