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KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE
• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY 1770
TELEFON 43 63 01 22 UtZl
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

Ingemann Hansen & Søn

Kontor - Plads
Rødegårdsvej 21
DK-3000 Helsingør
Telefon 42 19 90 10
Telefax 42 19 90 07 W
Nu i Nordsjælland

Værksted - Plads
Stengårds Allé 38 B
DK-2800 Lyngby
Telefon 45 87 56 87
Værksted 45 87 56 18

men stadig i Lyngby

BYTRÆER

PLANTNING
BESKÆRING
PLEJE

RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OITAO SKOVVEJ 56 2750 BALLERUPOl lAO 44 65 05 65 FAX 44 65 08 74

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER
»Bakkegård«. Gulbjergvej 24 - Slagslunde, 3660 Stenløse
® 42 18 33 18 Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GARDSANERINGER SPORTSANLÆG

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

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

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

Vi bygger grønt LDA

WP

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

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt ^2
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

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

mk
Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86
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Grønne Fags Dag 1996
Havekultur er en del af Danmarks
kulturarv. Have & Landskabsrådet
inviterer derfor i samarbejde med DL
til Grønne Fags Dag tirsdag d. 14.
maj 1996. Emnet er havekultur, histo¬
risk set samt i dag og i fremtiden.

Program
Havekulturen som en del af vores
kulturarv v. Lulu Salto Stephensen,
kunsthistoriker.
Havekulturens betydning for flora og
fauna v. Peter Esbjerg
Betydningen af nærkontakt med
grønne områder v. Patrick Grahn,
Forskningscenter for Skov & Land¬
skab.
Havens udvikling set i relation til
samfundsudviklingen v. Martin Åge¬
rup, Institut for Fremtidsforskning.
Fremtidens have v. Andreas Bruun.
En lykkelig amatør v. Hans Jørgen
Jensen, tidl. generaldirektør DR.
Deltagelse koster 900 kr. ekskl.
moms. Sted: Kulturby 96 på færgen
M/F Kronborg, Amaliekajen,Toldbod¬
gade 40.
Tilmeldingsfrist: 29. april 1996.
Yderligere oplysninger: Have- og
Landskabsrådet. Tlf. 38 76 00 00.

Konference om støjskærme
Foreningen af Støjskærmsproducen-
ter og leverandører afholder onsdag
d. 15. maj en konference om fremti¬
dens støjskærme.

Program
Om støjskærmes virkning
Trafikstøj og støjskærme, bereg¬
ningsmodeller og målinger in situ v.
civilingeniør Uffe Degn, Ødegaard &
Danneskiold-Samsøe a/s.
Nye støjskærmdesigns, forbedret
effektivitet, v. civilingeniør Frederik
Rostrup, Akustik & Lyd.

Normer, internationale muligheder
De nye EU-normer for støjskærme
v. civilingeniør Peter Joensen, Vej¬
direktoratet.
Markedet for støjskærme, nationalt
og internationalt v. civiløkonom Erik
Plinius, SPL

Æstetik
Smukke veje - æstetik v. arkitekt
MAA Ulla Egebjerg, Vejdirektoratet
Støjskærmes udseende i by og land¬
skab - er det godt nok? v. journalist
Peter Olesen.
Præsentation af forskellige danske
støjskærme v. forskellige producenter.

Ekskursion til en række støjskærme i
Storkøbenhavn, (separat tilmelding).
Pris 975 kr, ekskursion 100 kr.
Tilmelding: SPL c/o Akustik og Lyd.
Forskerbyen Symbion. Fruebjergvej 3.

2100 København 0. Tlf. 39 29 56 46,
fax 39 29 00 99.

AutoCAD på KVL
Igen i år afholdes kursus i AutoCAD
for landskabsarkitekter på KVL.
Kurset starter tirsdag d. 28. maj og
slutter fredag d. 14. juni, alle dage
fra 9.00 til 17.00.
Kurset er tilrettelagt, så begyndere
kan være med. Første uge går for¬
trinsvis med at lære AutoCAD at

kende. I den anden uge arbejdes
med terrænprogrammet Quick-surf
og med opbygning af model- og teg¬
ningsfiler til projektering. Desuden
vises eksempler på landskabsarki¬
tektapplikationer til AutoCAD.
Tredie uge gennemføres et selv¬
stændigt projekt under vejledning.
Der bliver også tid til at gennemgå
mulighederne for at tilpasse Auto¬
CAD til særlige formål.
Pris for hele forløbet er 1020 kr. Der
skal desuden købes kompendier m.v.
for ca. 400 kr.

Tilmelding: Ian Jørgensen, KVL.
Tlf. 35 28 22 04

Troens huse og dødens haver
Bygningskulturens Dag, der i 1996
afholdes d. 14. og 15. september,
søger at fremme forståelse for og
bevaring af bygningskultur og byarki-
tektur.
Skov- og Naturstyrelsen vil med te¬
maet 'Troens huse og dødens haver'
sætte fokus på bygninger, som til¬
hører Folkekirken og andre trossam¬
fund samt på deres begravel¬
sespladser.
Skov- og Naturstyrelsen har udpeget
en nationalkomité, der er sammen¬
sat af personer med kulturhistorisk
og arkitektonisk indsigt, samt af re¬
præsentanter for kirkelige institutio¬
ner. Nationalkomiteen har netop
holdt sit 2. møde for at koordinere
de mange initiativer, der er ved at
blive forberedt over hele landet i

menighedsråd, museer, bevarings¬
foreninger og kommuner.

Skov & Landskab kurser
26.-27.8. Blomster i offentlige anlæg.
29.10. Bytræseminar.
21.11. GIS for park og landskab.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Tlf. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Dansk Byplanlaboratorium
11.-17. maj. Studierejse til Holland.
22. maj. Høring. Fremtidens byforny¬
else. København.
20.-22. maj. Seminar. Borgerdelta^
gelse og Agenda 21. Holstebro.

22. maj. Fremtidens byfornyelse.
Seminar. København.
13. juni. De bedste byrum på Fyn.
Studietur.
19.-21. juni. International konferen¬
ce 'Planning of Future Urban Areas'
som led i den internationale bomes¬
se i Egebjerggård, Ballerup og Kul¬
turby 96.
26.-27. august. Facader, skilte og
bydesign. Kursus. København.
25.-27. september. Byomdannelse.
Nykøbing Mors.
10.-11. oktober. Alle tiders by. Det
46. danske byplanmøde, København.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
'Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

Konferencer, messer mm.
29.-31 maj. International konference
Art+Architecture. København.
Arr. Alstrup & Avnby samt Kunst¬
museet Køge Skitsesamling.
31. maj-3. juni. FlowerShow i
Knuthenborg Park. FlowerShow
Sekretariatet. Jægersborgvej 47.
2800 Lyngby. Tlf. 45 93 60 00,
fax 45 93 51 44.
1. juni-31. august. Havekultur 96,
Valbyparken i København. Tema¬
haveudstilling og, fra 22.-25. august,
produktudstilling. Arr. Have & Land¬
skabsrådet. Tlf 38 76 00 04,
fax 38 76 00 01.
3.-5. juni. International konference.
Storbyens kulturskabte fritidsland-
skaber. Vallensbæk. Arr. DL.
19.-20 juni. Perennial Perspectives,
Creative Ecology and Integral Land¬
scape Design. Internationalt sympo¬
sium. Angerlo, Holland.
Tlf. +31 26 44 54 042,
fax+31 26 44 25 196.
27.-29. juni. Trilogi. International
konference på Botanisk Museum,
Langeland og i Odense: fra 27. juni
udstilling i Botanisk Have, fra 28.
juni udstillingen'Mødet med skabel¬
sen' på Brandts Klædefabrik i Oden¬
se og fra 29. juni på Langeland.
2.-8. september. 'Renovation and
Restoration of National Patrimony'.
UIFA-DK. Tlf. 45 87 59 32 og
48 47 64 11.

18.-21. september, GaLaBau 96.
Messe. Nurnberg.
Tlf.+ 49 911 86 06 328.
26.-27. september. Seminar om det
20. århundredes kirkegård. Arr. Arki¬
tektskolen i Aarhus. Tlf. 89 36 00 00,
fax 86 13 06 45.
2.-4. oktober. International konferen¬
ce om træer. Alnarp. Arr. Movium.
Tlf. +46 40 41 52 09.
12.-15. oktober. Paradise on Earth.
The Gardens of The XXI Century.
33nd IFLA World Congress. Firenze,
Italien. Arr. The Italian Ass. of Land¬

scape Architects (AIAPP). Kongres¬

sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
Dalla Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.
Juni 1997. Cultural Landscapes and
Gardens. IFLA Central Region Sym¬
posium. Thessaloniki, Grækenland.
Arr. Panhellenic Ass. of Landscape
Architects.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund for

Kirkegårdskultur.

Aabenraa Museum
Til 27. maj en udstilling af I.P. Jung¬
green Haves arbejder med tre fore¬
læsninger og d. 12.5 en ekskursion.
Aabenraa Museum. H.P Hanssens
Gade 33. Tlf. 74 62 26 45.

Gammel Dok
Til 18. august: 'Bag hækken - det
danske parcelhus'. Enfamiliehusets
historie og 7 danske arkitekters bud
på fremtidens parcelhus.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GI. Dok. Strandgade 27,
København. Alle dage 10-17.
Tlf. 31 57 19 30.

Paradise on Earth
33. IFLA-verdenskongres i Firenze
Kongressen foregår 12.-15. oktober i
Firenze. Programmet beskriver tre
temaer, der vil blive focuseret på i
forelæsninger, workshops og på
ekskursioner: de historiske haver,
store urbane parker og naturparker.
Der er ekskursioner til Pratolino

park, Poggio a Caiano, Pistoia og
privathaver nær Cortona og Arrezo.
,Efter kongressen tilbydes der ture til
haver i Rom, Viterbo, Milano, Vene¬
dig og Sicilien.
Kongresgebyr for IFLA-medlemmer
indtil 1.7.96 Lit 650.000, derefter
750.000 Lit.; studerende hhv.
250.000 Lit og 300.000 Lit.
Arrangør: The Italian Association of
Landscape Architects (AIAPP).
Sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
Dalla Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.

Studenterkonkurrence
Der er udskrevet en studenterkon¬
kurrence over to temaer: The Urban

Waterway og The Contemplative
Garden.

Forslag skal være modtaget i Firenze
10. september 1996.1. præmien er
på 3.500 $, 2. præmien på 2.500 $
og hædrende omtale på 1.000 $.



Konkurrence om et ældrecenter

og ældreboliger
Ringkøbing byråd har udskrevet en
åben arkitektkonkurrence om et æl¬
drecenter samt 20 ældreboliger, der
skal indpasses på et areal ved Hol¬
megården i Ringkøbing. I konkurren¬
cen ønskes det tillige belyst, hvorle¬
des der på det samme areal senere
kan indpasses et bibliotek, udstil¬
lingsbygning, musikskole m.m.
Konkurrencen omhandler et område

på knapt 10 ha, og det er det sidste
store, sammenhængende areal til
offentlige formål med en central
placering i Ringkøbings bystruktur.
Den samlede præmiesum er på
500.000 kr. med en 1. præmie på
mindst 150.000 kr.

Indleveringsfrist for forslag senest
d. 13. juni 1996.
Fra DAL er som fagdommere udpe¬
get arkitekter MAA Peter Dalsgaard,
Lone Wiggers og Peter Holst.
Konkurrencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann.

Konkurrence om

Jarmers Plads i København
Realkredit Danmark har i samarbej¬
de med Københavns Kommune og
DAL udskrevet en konkurrence om

en ny udformning af arealerne om¬
kring kreditforeningens hovedsæde
på Jarmers Plads. Den samlede
præmiesum er på 500.000 kr.
Forslag til konkurrencen skal være
indsendt senest den 24. maj 1996.

Resultatet af konkurrencen om

Ringsted Torv
Til konkurrencen var indleveret 94

forslag fra ind- og udland.
1. præmien på 180.000 kr. tildeltes
arkitekterne MAA Marianne Sei-

strup og Per Lundgaard Christensen.

Vinderforslaget er bygget op om to
. vigtige emner: det bymæssige og
det grønne. Arkitekterne har skabt

et velgennemtænkt udgangspunkt
for en reorganisering af Ringsted
Torv på en smuk og enkel måde,
hvor torvets form og funktion gen¬
vinder nogle af de kvaliteter, der gik
tabt ved tidligere nedrivninger.
Der vises stor indlevelse i de bestå¬
ende forhold, og forudsætningerne
for opgavens løsning analyseres på
en god måde, udtaler dommerkomi¬
teen.

Stedets historie understreges ved at
skille det bymæssige og det grønne.
Torvets langstrakte form styrkes
samtidig med, at Set. Bendts apsis,
der er kirkens bagfacade, kommer til
at ligge roligt og tilbagetrukket for
at understrege dens historiske be¬
tydning og give den værdighed. De
vigtigste indblik mod kirken bevares
helt intakte.
Torvet kommer til at bestå af en stor

skrånende flade belagt med brosten
i rødbrun og blåsort bornholmsk gra¬
nit og uden trapper og ramper.
Der uddeltes desuden fire 2. præmi¬
er på hver 50.000 kr. til hhv arkitekt¬
firmaet Rudolf Lolk l/S Billund v. ar¬

kitekter MAA Peter Sand og Søren
Ravn; til arkitekter MAA Lars Nicolai
Bock, Arne Høi, Århus og Rikke
Martinusen, Haderslev; til arkitekt
Hans Friis Mathiesen, Hørsholm; til
arkitekt MAA Gorm Schmidt, Sve¬
bølle og landskabsarkitekt MDL
Lone van Deurs, Fuglebjerg.
Indkøb på 20.000 kr. tildeltes 6 for¬
slag: arkitekter MAA Rita Breum og
Niels Ole Sørensen, København;
arkitekt MAA Preben Christensen,
Århus; landskabsarkitekt MDL Steen
A.B. Høyer, Hørsholm; landskabsar¬
kitekt MAA, MDL Stig L. Andersson,
København, arkitekter MAA Ole
Lund Sørensen, Slagelse og Henrik
Aarup Christensen, Svendborg.

Resultatet af konkurrencen om

storbyøkologi i Frederiksberg
Kommune

Til konkurrencen var indleveret 18

forslag.
1. præmien på 250.000 kr. tildeltes
Tegnestuen DOMUS ApS, arkitekter
MAA, landskabsarkitekter MDL i
samarbejde med COWI, rådgivende
ingeniører AS. Forslaget udmærker
sig ved sin særdeles klare og logi¬
ske behandling af en række af de
emner, som er ønsket behandlet i
konkurrenceprogrammet, og en enig
dommerkomité finder, at det frem¬
står som et overordentligt velskrevet
og velformuleret forslag, der på en
debatterende og afklarende form
giver Frederiksberg kommune et
godt udgangspunkt i det videre ar:
bejde med at fremme byøkologi i
kommunen. Forslagets fremstilling
og illustrationer er engagerende.

GaLaBau 96
12. europæiske fagmesse have- landskabs- & sportsplads bebygning

Europas førende
fagmesse for bygning
og pleje af grønneog
fritidsanlæg
♦ Det totale maskinudbud
♦ Højtudviklede "grønne" bygningsmaterialer
♦ Attraktive træbeplantninger og stauder
♦ Højkvalitets udrustning og indretninger
♦ Moderne systemløsninger
♦ Fagligt udbytte på højt niveau

Niirnberg/Tyskland, 18.-21. september 1996

GaLaBau 96

Informationskupon

Navn

Adresse

Postnr./By

Telf/Fax

sendes til:
Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
it 39/62 69 37
S 39/62 98 32
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»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stortformat, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER



KRONBORGS OMGIVELSER I FARE
Lulu Salto Stephensen

■■■i

Kronborg er måske Nordeuropas mest markante mo¬

nument fra renæssancen. Det er både nationalt og in¬
ternationalt et enestående bygningsværk, der er kendt
stort set over hele verden. Bygværket alene skal ikke
have hele æren for denne berømmelse. Kronborgs
omgivelser - hele det litterære miljø omkring slottet
på dets ensomme pynt — er af afgørende betydning
for denne berømmelse. Sammenhængen med den
gamle bydel i Helsingør og de topografiske forhold
med den flade forstrand, der bag byen rejser sig ved
Flynderborg i syd og den høje, tidligere kystbrink, der
strækker sig langs nordkysten, gør sit til at forstærke
Kronborgs monumentalitet.
Efter rivningen af nogle af værftsbygningerne frem¬

står den gamle bygningskæmpe endnu mere markant
i det gamle fæstnings terræn. Man forstår i højere grad
efter den foretagne blotlæggelse af området, hvor magt¬
fuld bygningen har fremstået, ikke alene forsvarsmæs¬
sigt, men også i de gyldne sundtoldstider, hvor bor¬
gen lå frygtindgydende strategisk og krævede ind.
Ingen, der kom sejlende hverken sønden fra eller

norden fra, kunne undgå at se den. Passagen af Kron¬

borg var et slags højdepunkt på rejsen, og talrige ma¬

ritime portrætter skildrer netop fartøjer med Kron¬
borg som baggrund. Udtrykket 'med Kronborg om

styrbord' betyder, at man vender hjem efter en lang
og eventyrlig færd. Ikke alene for landet som helhed,
men også for Helsingør som by har Kronborg haft
sin betydning. Byen levede af den, og'med sin selv-
groede, borgerlige bebyggelse forstærker bybilledet
den dag i dag fæstningsværkets vægtige dimensioner.
Det er vigtigt at planlægge for omgivelserne om

denne imposante bygning. Det hænger sammen med,
at værftet, som lå på Kronborgs glacis samt en del af
de tidligere fæstningsværker, lukkede i 1988. Værfts-
arealet ligger tilmed centralt i Helsingør, som en kile
mellem det historiske monument og den historiske
bydel.
En arkitektkonkurrence for området i 1988 anbe¬

falede en ganske lav udnyttelse af disse værftsgrunde.
Senere anbefalede Lone Dybkjær som miljøminister,
at hele grunden skulle åbnes - en tanke, der ikke
faldt i lokalpolitikernes smag. Der var dog noget

fremsynet i Lone Dybkjærs initiativ.

Kranborg. 1988
• Kronborg, 1988
Fotos: Lulu Salto Stephensen

Kommuneplanforslag
1995-2007

Hvad sker der, når et bygnings-
monument i verdensklasse under¬

lagges lokalpolitiske interesser?
Hvem afvejer grænserne mellem
lokale interesser, regionens inte¬
resser og den almene interesse i
at tilrettelægge omgivelserne
omkring nationaltfalleseje?

Landskab 3/96 49



Modstående side, øverst. Luftbillede
visende området Marienlyst Slots¬
have, Lappen og Grønnehave. Ca.1979
Modstående side, nederst. Kort over
Marienlysts (Lundehaves) have og
jorder. 1760
• Opposite, above: Aerial photo
showing Marienlyst Palace Garden,
the Lappen community, and Grønne¬
have (Green Garden). C. 1979
Opposite, below. A map of Marien¬
lyst (Lundehave) garden and lands.
1760

Lappen bagfra med dets frodige
nærmiljø af småhaver set op mod-
Marienlyst Slotshave med dets lin¬
dealleer, der i midten friholdes af
hensyn til udsigten mod Øresund.
1991. Højhuset Slotsgården i bag¬
grunden er en erkendt planlæg¬
ningsmæssig skandale.

Kronborg ligger på en pynt. Senere tilkomne bygnin¬
ger har sløret dette træk. Enkelte bygninger er rene
katastrofer for denne dialog mellem slot og kystnære
omgivelser. Vil man gøre noget godt for Kronborg, er
det her, der skal sættes ind: altså at understrege Kron¬
borgs placering i landskabet og i forhold til byen.
Kronborg er rettelig blevet foreslået optaget på den

internationale og yderst celebre World's Heritage List,
men er afslået optagelse, fordi slottets omgivelser ikke
forekom de besluttende organer i ICOMOS for afkla¬
rede. ICOMOS, International Council on Monuments
and Sites, er en international komité, der ser en opgave

i at redde umistelige monumenter for eftertiden -
herunder også landskaber og haver.
Men hvad vil det betyde for Helsingør som by, om

Kronborg kom med på listen? Det kan næppe overvur¬

deres. Byen spås en ny gylden 'sundtoldstid', hvor
turister i hobetal vil erlægge millioner — ikke alene på
grund af slottet selv, men også fordi, det ligger i a piece
ofDanish countryside, som tilmed er unik. Også for
danskerne selv.

• Lappen, a 16th century 'develop¬
ment', seen from the back, its lush
tiny gardens set against Marienlyst
Palace Garden with its lime avenues,

which are being left intact so as to
preserve the view towards the Sound.
1991. The Slotsgården high-rise in
the background is generally con¬
sidered a scandal in urban planning.

.Det er ikke kun et spørgsmål om Kronborgs allernær¬
meste omgivelser, men om en samlet helhedsplan -
om at se Kronborg i et større perspektiv. Området er
rigt på historiske forudsætninger for dette.
Området omkring Kronborg kan anskues på føl¬

gende måde: for det første hører Kronborg og Mari¬
enlyst Slot lidt udenfor byens centrum sammen, for
det andet hører den store landskabshave på skrænten

nordvest for slottet og arealet nedenfor til Marienlyst
Slot. Derfor kan Kronborgs omgivelser defineres som
et planlægningsområde strækkende sig fra Kronborg i
syd til Julebæk i nord, idet det forudsættes, at den
historiske bydel ligger i faste planlægningsmæssige
rammer.

At Marienlyst Slot er knyttet til Kronborg er en

kendsgerning. Det hører sammen med, at Frederik II
i sin tid, det vil sige henimod slutningen af 1500-tal-
let, ønskede sig en have ude på Kronborg. Det var
der ganske enkelt ikke plads til, men det var der til
gengæld på Skt. Anna Klosters grund lidt uden for
byen. Kronborg Lysthauge eller Lundehave, som det
også kaldtes, eksisterer endnu, men har dog under¬
gået en del forandringer i årenes løb. Det samme gæl¬
der det lysthus i tre etager, som kongen lod opføre på
stedet. Det er det, der i dag danner det centrale parti
af det nuværende Marienlyst Slot. Fra bygningens
øverste etage har der nu i 400 år været en pragtfuld
udsigt over Øresund mod den blånende svenskekyst.
Det er denne udsigt, som kommuneplanforslaget vil
slå i stykker ved at opføre en række boligbebyggelser.
Den bakke, som Marienlyst Slot er bygget ind i, er

i virkeligheden den gamle kystbrink, og haven, der er
anlagt ud for bygningen, er i virkeligheden den gam¬

le, flade havbund. På den anden side af havemuren,
ned mod den lavereliggende strand, lod Frederik II
en række købstadshuse opføre. Området kaldtes Lap¬
pen og eksisterer endnu i form at et lille, men yderst
særpræget miljø præget af småhaver, lysthuse og den
tætte beliggenhed til stranden. Der er ikke tvivl om,
at denne lavereliggende, borgerlige bebyggelse skulle
danne modsætning til den kongelige have ovenover,

og at Lappehusenes røde tegltage skulle indgå som en

væsentlig del af udsigten.
Marienlysts jorder har på et tidspunkt været betyde¬

lige, over 42 tdr. land. De udgjordes af et langstrakt
areal, der strakte sig i syd fra Claessens reberbane til
Helsingørs Overdrev i nord, mod øst afgrænsedes det
af stranden (Øresund) og mod vest af vejen til Helle¬
bæk. En plan fra 1760 viser, hvordan fladehaven foran
slottet, bakken bagved og køkkenhaven som de eneste

partier har været underlagt nøjere havekunstnerisk be¬
arbejdning. Det øvrige areal har for en mindre del væ¬

ret dækket af dyrkede marker, enge og spredt træbe¬
voksning (særligt i nord). Store dele af dette landom¬
råde blev taget ind til et nyt haveanlæg i landskabelig
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stil i 1790erne. I modsætning til den gamle fladehave
foran slottet anlagdes den oppe på den føromtalte
gamle kystbrink, der bevæger sig i nordlig retning for
slottet, ud mod Hornbæk Ås ad Julebæk til.

På trods af opførelse af en 'ferieby' med klynger af
småhuse og to store boligkomplekser Hellebo Park og
Birkebo inde i Marienlystskoven længst mod nord, så
fremtræder den gamle landskabshave på en måde in¬
takt. Det gør den, fordi hovedanslaget for anlægget
stadig lader sig aflæse i terrænet: de tre dybe kløfter,
den relativt rige træbestand, samt stierne, der for en
stor del ligger, som på anlægstidspunktet. Men de
ting, der var med til at gøre landskabshaven roman¬

tisk er forlængst forsvundet. Dog er Ophelia Kilde i
den sydligste kløft til en vis grad bevaret. Den nord¬
ligste kløft, Verdens Ende, hævder sig i dag ikke læn¬
gere ved en eremithytte og en ukendt sømands op¬

digtede gravsted, men en kæmpeantenne opsat af
Danmarks Radio fylder godt ud i den mellemste kløft.
Den fremtidige drift af dette pragtfulde område bur¬
de tage udgangspunkt i de retningslinier, der ligger til
grund for den landskabelige have, herunder oplevel¬
sen af en varieret træbestand og et afvekslende skov¬
billede.

Selv om området i dag ikke er udlagt som en erklæ¬
ret romantisk have, så kan man sagtens erkende dens
grundtræk. Landskabsæstetisk og oplevelsesmæssigt
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Laveret tegning af Lady Maria Cal-
cot visende udsigten mod Kullen og
det dybe terrænfald ud for Lappe¬
stens Batteriet og den i 1995 ned¬
brændte Sommariva villa set fra den
gamle kystbrink med Marienlyst
Slots landskabshave. Ca.1800
• Wash drawing by Lady Maria Cal-
cot showing the view from the old
bank by Marienlyst Palace Garden
towards Kulien, Sweden, the steep
slope outside Lappesten Battery,
and the Sommariva villa, which was
burnt down in 1995. C. 1800

vil den i kommuneplanen foreslåede bebyggelse — ne¬

den for dette gamle haveanlæg på det flade land - op¬
leves som en sløring af de topografisk og kulturhisto¬
risk set enestående forhold.

En række billeder efter anlæggelsen af den landska¬
belige have giver god information om, hvordan stræk¬
ningen Kronborg - Marienlyst på vandsiden tog sig
ud. Det åbne terræns bevægede dramatik udgør et
gennemgående motiv i adskillige billeder. Det er dra¬
maet mellem oppe og nede og den overdådigt frie
udsigt over sundet og mod Kronborg, der har fasci¬
neret. Man ser, hvordan Kronborg ligger mægtig på
sin lave pynt - ikke til at komme uden om. Det ses
også, hvordan havens skovmassiv med forskellige slags
træer danner en markant kontrast til det flade land

ud mod stranden. Andre billeder viser ikke alene,
hvordan skovmassivet danner en malerisk baggrunds¬
kulisse for Marienlyst Slot, men også hvordan det gi¬
ver hele området karakter.

Lappens borgerlige bebyggelse formidler en unik
overgang mellem de store topografiske forhold, den
kongelige lysthave, forstranden og udsigten mod Kron¬
borg. Noget af det væsentlige ved Kronborgs omgi¬
velser er netop de mange sammenhænge, hvorunder
Kronborg opleves i forskellige kig. Bortset fra Mari¬
enlyst Hotel, gummifabrikken Tretårn samt en række
andre bebyggelser er dette landskabelige flow i grun¬
den bevaret.

Udviklingen har sat sine slemme spor i Marienlysts
omgivelser, som engang pristes af ikke alene H.C. An¬

dersen og B.S. Ingemann, men også af en så betydelig
landskabsarkitekt som Rudolph Rothe, som slet og
ret kaldte omgivelserne 'store og kraftfulde. Højhuset
Slotsgården opført langs med slotshavens ene side er

forlængst erkendt som en skandale, fordi bygningen
er helt ude af proportioner med den øvrige bebyggel¬
se i byen - omtrent som at børste tænder med en

opvaskebørste.
Den kommende planlægning for området bør tage

udgangspunkt i de fornemme fysiske og historiske
kvaliteter for at undgå en uoprettelig, destruktiv ud¬
vikling. Kommunen har allerede en gang tidligere
fortrudt, at de bortsolgte så meget af ejendommen
Marienlyst. I borgmester Peder Christensens (Kong
Peders) tid (1919-1946) tilbagekøbtes stykker af Ma¬
rienlysts gamle jorder, fordi han havde planer for et
grønt Helsingør. Bystyret tilkendegav derved, at det
prioriterede områdets natur- og kulturhistoriske vær¬

di meget højt.

I det nye forslag til kommuneplanen ønskes de sidste
større åbne arealer nord for Kronborg bebygget. De
samme arealer som i sin tid blev opkøbt af kommu¬
nen til alment fælleseje. Målet er indtægter ved salg
og en tvivlsom forventning om gode skatteborgere.
Prisen for denne plan er endnu en sløring af den stor¬
ladne visuelle sammenhæng mellem områdets histori¬
ske monumenter samt inddragelse af alment fælleseje.

Baggrunden for artiklen 'Marienlyst - slottet og
haven', som arkitekt Steen Eiler Rasmussen skrev i

Politiken 1969, var et planlagt boligbyggeri i flere
etager på Lappen, 'hvor', som han skrev, der hidtil
kun har været haver og en \iskyldig lav bebyggelse.
Det kan med eet slag ødelægge landets ældste eksiste¬
rende haveanlæg og et af de skønneste steder i Dan¬
mark. For hele det særlige milieu, der er skabt ved
Marienlyst Slot, er formet over et bestemt motiv:
nemlig udsigten fra højden ud over Sundet, og det er
det prospekt man vil slaa i stykker'.

Selv om kommuneplanforslaget for Kronborgs om¬

givelser tilsyneladende ser ganske udskyldigt ud, så er
det de samme kvaliteter, som Steen Eiler Rasmussen i
1969 var med til at redde, der nu atter er i farezonen.
Det er den hårfine balance mellem militær fortifikati¬

on og yndefuld lysthave, borgerlig bebyggelse og stor¬
slået topografi samt udsigten over sundet, der er i fare.
Der må handles nu. Ikke bare lokalt, men af alle, for
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hvem Kronborg og Helsingør har en plads i hjertet,
eller fra myndigheder eller institutioner, der på en el¬
ler anden måde har Helsingør og Kronborg inden for
deres resortområde. Det drejer sig om at redde en

helhed.

Parkområder i bymæssige bebyggelser er et interes¬
sant fænomen. Det krisehærgede New York ville end
ikke drømme om at sælge så meget som et frimærke
af Central Park, selv om det måske ville være verdens

dyreste grund - hvis den ellers var til salg. De store

grønne parker i London som eksempelvis Kew Gar¬
dens, Regents Park og St. James' Park er hellige, selv
om de nok kunne indbringe et milliardbeløb som

byggegrunde, men nej. De er simpelthen offentlig
ejendom i ordets brede betydning - borgere og be¬
søgende ser by og park som uadskillige dele - som en
værdifuld helhed, der aldrig kan anfægtes. Områder¬
nes historiske autenticitet støtter fredningen af byer¬
nes grønne rum. Kystområdet mellem Kronborg og

Julebæk rummer så mange rigdomme af både histo¬
risk karakter som nutidige, rekreative kvaliteter, at
planlægningen i området bør tage afsæt i at forstærke
disse fremfor at skaffe financiering til bl.a. et nyt
kommunalt idrætsanlæg. Det er ganske enkelt udsalg
af ikke blot nogle lokale herligheder, men af en natio¬
nal kulturarv.

Den påtænkte bebyggelse på idrætsgrundene og

arealet bag Lappen vil dels nedbryde en historisk hel¬

hed og en unik landskabskile. Desuden vil adgangen
til kysten forringes. Kystnærhedscirkulæret eller Plan¬
lovens kapitel 2a, der pålægger kommunalbestyrelsen
at ændre kommuneplanen med henblik på at sikre
offentligheden adgang til kysten samt at tage hensyn
til bevaringsværdige helheder i bystrykturen og til
naturinteresser i de omgivende arealer, synes overset

og på det nærmeste modarbejdet i det foreliggende
kommuneplanforslag. I et af landets måske mest in¬
teressante kystlandskaber, hvor natur og kultur mødes
i en enestående helhed. Al fremtidig planlægning i
området bør tage udgangspunkt i denne helhed.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

Akvarel af O.J. Rawert. Udsigt til
Kronborg oppe fra den gamle kyst¬
brink med Marienlyst Slotshaves
landskabelige have. 1820.
• Watercolour by O.J. Rawert.
A view of Kronborg with Marienlyst
landscape garden, from the old
coast line. 1820.

Marienlyst.
Akvarel af O.J. Rawert.1820
• Marienlyst.
Watercolour by O.J. Rawert.1820
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LE BOIS DES MOUTIERS
EN HAVE I NORMANDIET Lone van Deurs

Som et glitrende smykke hæftet på Normandiets stej¬
le skrænter ned mod Den engelske Kanal ligger en
park, som forbavser og henrykker. Med sin fine, plan¬
lagte have og den næsten eksotiske park, fyldt med
fremmede planter blandet med egnens hjemmehøren¬
de træer og buske, ligger den som resultatet af en be¬
gavet og handlekraftig bygherres samarbejde med pro¬
fessionelle arkitekter, kombineret med egen indsats.

Normandiets kyst mod Den engelske
Kanal fremstår utilnærmelig med
stejle kridtskrænter og dybe dale.
• The coast of Normandy skirting
the English Channel with its steep
cliffs and deep valleys appears
unapproachable.
Foto: Lone van Deurs

* Citaterne er hentetfra Le
Potomac afJean Cocteau. Skre¬
vet i 1913-1914 efter et besøg i
Bois des Moutiers sammen med

André Gide.

Tilblivelse og ideer
Huset, haven og parken blev påbegyndt i 1898 af ste¬
dets ejer Guillaume Mallet. Han slog sig ned i Varen-
geville-sur-Mer, en afkrog langt borte fra de store by¬
er i et landskab, som i høj grad ligner det engelske på
den anden side af Kanalen.

Det blev i høj grad også engelsk bygge- og have¬
kunst, der kom til at præge stedet, idet den engelske
arkitekt Sir Edwin Lutyens tegnede huset og i samar¬
bejde med planteeksperten Gertrude Jekyll haven.
Lutyens var på det tidspunkt 29 år gammel og stærkt
optaget af Arts & Crafts-bevægelsens tanker om et

smukkere, enklere og dog raffineret liv i harmoniske,
landlige omgivelser. 'Have nothing in your house that
you do not know to be useful or believe to be beauti¬
ful' er en af grundlæggeren William Morris' bærende
tanker, en tanke som også her i Varengeville har dan¬
net forbillede for hus, have og park.

Haven

Lutyens og Jekylls have ligger som en præcist gennem-

tegnet plan, den er organiseret, så den i sine linier og
proportionering er en forlængelse, en slags udbygning
af selve huset. Mure og takshække skaber grønne rum

og perspektiver, en rytme af lys og skygge, der knyttes
sammen af pergola og portaler.
'Det var, Persicaire, et udstrakt område, i tusmør¬

ket: en nattens daggry. Man kunne ikke høre havet.
Så vidt jeg kan huske, kom man igennem fire små
klostergårde å la l'Italienne.' *
'Den hvide have', 'haven mellem murene', 'pergola¬

haven' og 'haven med soluret' er de fire originale ha¬
ver, som findes nogenlunde intakte og meget velpleje¬
de. Man genfinder stadig de for Lutyens og Jekyll så
karakteristiske detaljer i belægningernes materialevalg
og detaljering, pergolaen med sine gennemtegnede li¬
nier og skyggevirkninger og plantekompositionerne,
som er stramt styrede og dog bruser af fest og farve-
fornemmelse.

Den hvide have

Som en fortsættelse af husets musikværelse dukker den

hvide have op mellem buskbomhækkene. Hvide tuli¬
paner afløses af hortensier, heliotrop og roser. Ren u-

skyld og poesi i hvidt og lyserødt.
'Vent, man får lyst til at dreje til højre... En duft af
heliotrop. Jeg tæller syv skridt. Vi må forvente at høre
klavermusik.' *

Haven mellem murene

Denne have er egentlig planlagt som ankomsthaven.
Man føres ad en bred klinkebelagt sti frem til husets
ankomsttrappe. Hvor stien krydser aksen langs huset,
er i belægningen udformet et fint mønster i hvide
sten. En for Jekyll så typisk detalje, et af havens om¬

drejningspunkter, et dynamisk mødested både i prak¬
tisk og sanselig sammenhæng. Langs klinkestien lig¬
ger på begge sider brede blomsterrabatter, som helt
dominerer dette haverum. Beplantningsplanen er ud¬
ført af Gertrude Jekyll i starten af dette århundrede
og er omhyggelig blevet respekteret hver gang, der
har været behov for et generationsskifte i planternes
familier. Tværgående takshække skaber hovedrytme i
blomsterrabatternes komposition, hertil er føjet : Pae-
onia suffruticosa 'Joseph Rock', Rosa rugosa 'Blanc
Double de Coubert', Rosa Cornelia, Rosa Felicia
m.m. med bund af Campanula lactiflora, Anemone
japonica, Phlox paniculata etc.
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Husets hovedadgang var oprindelig
gennem haven mellem murene. En
bred klinkebelagt sti mellem blom¬
sterrabatter fører direkte til hoved¬
døren.
• The main entrance cut through
the garden between walls originally.
A wide clinkered path between
flower borders leads straight to the
front door.

A. Musikværelse. B. Dagligstue.
C. Sunken garden. D. Småbygninger.
E.,Parkering. F. Indgang.
1. Den hvide have. 2. Mødeplads.
3. Have mellem mure, staudehave.
4. Pergola. 5. Have med solur (pro¬
vencalsk have). 6. Magnoliahave.
7. Hortensiahave, terrasse mod ha¬
vet. 8. Ring af taks (port mod havet).
9. Køkkenhave. 10. Lysning. 11. Park.
Plan: Buro voor vrije ruimte.
• A. Music room. B. Living room.
C. Sunken garden. D. Country
houses. E. Car park. F. Entrance.
1. White Garden. 2. Forecourt.
3. Mixed border. 4. Pergola.
5. Provengal Garden. 6. Garden of
Magnolias. 7. Hydrangea Garden.
8. Boxwood ring; gate. 9. Vegetable
Garden. 10. Clearing. 11. Park.
Plan: Buro voor vrije ruimte.
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Arts & Crafts-bevæ-

gelsens dyrkelse af
håndværket med raffi¬
nerede detaljer, hvor
enkeltdele samarbej¬
des, udtrykkes fint i
Lutyens' pergola og
Jekylls beplantning.
• The Arts & Crafts
movement's celebra¬
tion of craftmanship
and sophisticated de¬
tail is neatly expressed
through Lutyens's
pergola and Jekyll's
planting.

*<f. ..
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Pergolaen
Her som i de fleste af Lutyens og Jekylls haver gen¬
finder man pergolaen som et vigtigt element. Den er

opbygget af lokale byggematerialer, murede søjler i
gyldne teglsten og træværk af lokalt tømmer. Som et

særligt raffinement er radierne i portbuerne fremhæ¬
vet ved hjælp af frilagte murstensskifter i de pudsede
vægge. Glæden over håndværket, genopdaget og re¬

spekteret, udtrykkes af Lutyens i disse fint gennemar¬
bejdede detaljer. 'A thing of beauty is a joy forever
som Morris fastslår. En perfekt sammenknytning mel¬
lem hus og have, som Jekyll smukt iklæder vækst og
liv, uden at konstruktionens lethed går tabt.

Haven med soluret

Som den sidste af husets engelske haver ligger haven
med soluret. En vældig taksport danner indgang til
dette haverum. I centrum er rummets vigtigste mø¬

bel, soluret på sin sandstensøjle. Fascinationen af so¬
lens bevægelse over himmelbuen og skyggens mulig¬
hed for at udmåle dagens timer har her faet sin egen

have. En attraktion, et argument for en spadseretur
og i tilgift duftende planter: rosmarin, lavendel, Rosa
'Wedding Day', Rosa 'Ballerina', etc.

De øvrige haver
Som perler på en snor ligger herefter senere tilkomne
haver: magnoliahave, rosenhave, sti fra tehuset til
køkkenhaven, terrasse mod havet og port til parken.
Som optakt til den 12 hektar store landskabelige park
ligger en stor græsfælled flankeret af en samling af øs-
triske, Pinus nigra. Den store græsflade er en fin og

nødvendig pause, en stor udånding mellem de mange

tætte og intime haverum og parkens helt anden måle¬
stok og proportionering.

Parken

Den landskabelige park fremstår som resultatet af en
genial amatørs arbejde, idet Guillaume Mallet selv
har komponeret beplantningerne med stor fornem¬
melse for årstider, vækst og drama. Den naturligt fo¬
rekommende sure jord i dette område gav ham mu¬

lighed for at introducere et utal af sjældne plantearter,
der opleves som en dynamisk kontrast til den lokale
vegetation. Som hovedudtryk dominerer skovens
mange høje træer. Man vandrer ad slyngede grusstier,
lidt ensformigt, men pludselig lyser fremmede farver
op i al det grønne. Knaldblå iris følger i brede borter
et naturligt vandløb, lette lyse astilber ligger som
pudderskyer i stærk kontrast til træernes grønne og

blå farver. Rhododendron, Azalea og Hydrangea står
som lysende farveklatter og fortæller om andre ver¬

densdele, bambuskrat rasler i vinden.

Øverst. Havens mure, pergola og takshække spiller sammen
med huset, de bliver hinandens nødvendige modspil.
Herover. Møblerne gemmes ikke beskedent væk. De præsente¬
res præcist og velovervejet midt for indgangen, sat i ramme af
den klippede takshæk.
• Top: The garden's walls, pergola, and box hedges all play
against the house.
Above: The furniture is not being modestly hidden away: rather
it is presented, precisely and deliberately, in mid entrance,
framed by the clipped box hedge.
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Øverst denne side og modstående side. Parkens beplantning byder på overraskelser og kontraster.
Eksotiske buske ligger som lyspletter i skoven, som daggry efter natten.

Nederst. Fælleden er den store udånding mellem haverne, der hører til huset og parken, der er helt sin egen.
• Top and opposite top: This combination offers surprise and contrast.
Exotic bushes, like dawn following night, are light spots in the woods.

Below: The common is like exhalation between gardens belonging to the house, and the autonomous park.
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Inden for beklædningskunsten tillader man for tiden
at blande groft lærred og silke, det provokerer og åb¬
ner nye veje. Den næsten 100 år gamle park er på
samme måde en blanding af grove, almindelige plan¬
ter og fremmede, sarte vækster, silken smyger sig op

ad træets grove bark. Det er en park, som vel kan for¬
arge den, der er grebet af ideen om hjemmehørende
planter, men kan begejstre, hvis man lukker alle mu¬

ligheder ind.
'Har du glemt denne park Persicaire? Den strakte

sig ned til kysten. Oh! Jeg husker den godt! Denne
triste bugts navn, hvor vores bøje klagede sig, gemt af
en tue blå hortensier. ...Det var, Persicaire, et ud¬
strakt område, i tusmørket, en nattens daggry, *
Lone van Deurs, landskabsarkitektMDL

I. Den hvide have. 2. Mødeplads. 3. Have mellem mure, staude¬
have. 4. Pergola. 5. Have med solur (provencalsk have). 6. Mag¬
noliahave. 7. Hortensiahave, terrasse mod havet. 8. Ring af
taks, port til parken. 9. Køkkenhave. 10. Lysning med østrisk fyr.
II. Sti rundt om fælleden. 12. Lysning med engelske kameliaer.
13. Eucryphiaslysning. 14. Firkant ved fælleden. 15. Allé med
Himalaya Rhododendron. 16. Nedgang til dalen. 17. Ariannes
sti. 18. Irisdal. 19. Darjeeling. 20. Gands lille dal. 21. Cryptome-
rialysning. 22. Udsigt til havet. 23. Yulanhøj. 24. Junglen.
25. Allé af japanske kameliaer. 26. Lille dal med hule ege.
27. Lille dal med kilde. 28. Astilbebæk. 29. Azaleasti. 30. Havet.
•1. White Garden. 2. Forecourt. 3. Mixed border. 4. Pergola.
5. Provengal Garden. 6. Garden of Magnolias. 7. Hydrangea
Garden. 8. Boxwood ring; gate. 9. Vegetable garden. 10. Clearing
with Austrian pine. 11. Path ringing the Common. 12. Clearing
with English camellias. 13. Clearing with eucryphias. 14. A space
near the Common. 15. Avenue with Himalaya rhododendron. 1
6. Descent into Valley. 17. Arianne's Pathway. 18. Valley of Irises.
19. Darjeeling. 20. Gand's Tiny Valley. 21. Clearing with Cliptome-
ria. 22. View of the ocean. 23. Yulan hillock. 24. Jungle.
25. Avenue of Japanese camellias. 26. Tiny valley with hollow
oaks. 27. Tiny valley with water spring. 28. Stream with Astilbe.
29. Path with Azalea. 30. The sea.
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LE BOIS DES MOUTIERS
- en renoveringsopgave

f1g.

I 1880-90erne var Dieppe, som Bois des Moutiers lig¬
ger nær på, et populært badested, og områdets natur
tiltrak engelske og franske kunstnere, forfattere og mu¬
sikere som Renoir, Pissaro, Beardsley og Monet, Mar¬
cel Proust, Saint Saens, Faurré, Huysmans, Beerbohm.
Da bankieren Guillaume Mallet i 1896 trak sig til¬

bage fra det franske kavalleri til Varengeville, ønskede
han at få et hus med have og park, hvor natur og ar¬
kitektur kunne danne ideale rammer om hans teoso¬

fiske livssyn. Arkitekturen på Les Moutiers er fra den
turbulente fin de siecle periode (1898). Omend klas¬
sicismen endnu ikke var helt passé, sås sideløbende
flere nye strømninger, bl.a nygotik, Arts & Crafts,
Art Nouveau, symbolisme, neo-impressionisme og
modem movement. Frank Lloyd Wright, Sullivan,
Horta, Van de Velde, Mackintosh, Baillie Scott, Mor¬

ris, Webb, Shaw var alle samtidige med arkitekten Sir
Edwin Lutyens. Han byggede et landhus for den pro¬
testantiske bankier, anglofilen og teosoffen Guillaume
Mallet, som er tydeligt kendetegnet afArts & Crafts,
men også vidner om indflydelse fra Japan. Stedet er
nu fredet og bygningen i store træk bevaret.
Det oprindelige hus havde en have ved husets sym¬

metriakse. Lutyens' om- og tilbygning forskød aksen
mod venstre ved den nye hovedindgang, og de nye,
formelle haver, 'architectural gardening', viser en stærk
relation mellem haver og bygningens disponering.
Basislinier fra bygningens enkeltdele og rum blev vi¬
dereført i havernes diposition for at skabe et helheds¬
billede. To akser kan ses parallelt med husets længde¬
retning, den ene løber midt gennem terrassehaven,
den anden accentueres af pergolaen og ender ved et
tehus. Foran huset markeres linierne afmure eller

klippede hække, som omgiver de enkelte haver. Den¬
ne rumlige inddeling gav mulighed for, at hver have
fik sin identitet, skabt afGertrude Jekyll og Lutyens.
Den blomstrende, hvide have (1, se plan s. 55), der

formentlig er skabt som et negativt volumen til mu¬
sikrummet, har kvadratiske bede med lave buksbom¬
hække. Her er især indplantet Rosa 'Iceberg', hvide
tulipaner 'White Triumphator', klatrehortensier og
snebollebuske.

I de fire hjørner ved den kvadratiske plads (2) stod
tidligere fire cypresser, som understøttede bygningens
vertikale linier. Her er for at forlænge staudehavens
perpektiv placeret storblomstrende, hvide hortensier
'Mme Mouilliere' i kraftige lerpotter.
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Gertrude Jekylls indsats ses bedst i de store rabatstau¬
debede, mixed borders (3). Hendes filosofi og anvis¬
ninger er fulgt nøje ved genplantning, dog med en

vis tilpasning til enklere pleje. Rabatterne giver blom¬
string over hele vækstsæsonen og i forskellige farver.

Pergolaen (4) er bevokset med klatrende roser i
hvide til røde farver, og grænser på den ene side op til
en kvadratisk have, nu med provencalsk karakter (5).
Oprindelig var her en rosenhave, opbygget omkring
soluret. Den oprindelige, formelle rosenhave blev ef¬
terhånden mindre frodig, og den provencalske have
anlagdes - med forbindelse til magnoliahaven, idet
takshækken blev gennembrudt, og der blev plantet
nye kulisser.

På bygningens anden side, på et højereliggende pla¬
teau findes en terrassehave med mange hortensia-va¬
rieteter (7). Taks, Taxus baccata, (8) plantet i en ring,
der er blevet formklippet som en kuppel, giver udsig¬
ten mod parken og havet ekstra dimension, og skyg¬
gen omkring de mørke taks forstærker virkningen af
den lavereliggende parkdel.
Denne parkdel er blevet modelleret, så terrænets

reliefvirkning mod havet forstærkes. Skrænter, dal¬
sænkninger og vandløb er blevet tilført planter, ud¬
valgt med særlige farver eller bladformer. I disse dale
finder vi grupper af bambus, vekslende med meter¬

høje rhododendron eller grupper af astilbe. Denne
naturlignende parkdel er udformet af familien Mallet
selv.

Fornyelsen af haven har strakt sig over de sidste 20
år. Barnebarnet Mme Mary Mallet begyndte at be¬
skære, tynde ud m.m., hendes søn og datter, Robert
og Cloire Mallet, fortsatte og indplantede flere nye
sorter af Rhododendron, Magnolia, Acer, Hydrangea
etc. I 1984 arbejdede den flamske tegnestue 'Buro
voor vrije ruimte' på stedet sammen med arkitekter,
landinspektører. De tog sig af opmåling og registre¬
ring, forslag til fremtidigt udseende, anlæg af stier, ud¬
tynding og beskæring, nyplantninger samt åbning af
udsigter mod Nordsøen. Bl.a. nyplantedes af taksku¬
lisser flere steder og eksisterende taks blev formklip¬
pet som trianon efter Lutyens ideer.
Christian Vermander, landskabsarkitekt BVTL, med

tegnestuen Buro voor vrije ruimte i Gent.

Landskabsarkitekt: Buro voor vrije ruimte v. Christian
Vermander, Tom VanMol ogpartnere
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EGEBJERGGÅRD
— det kulturskabte landskab omkring og i et bykvarter Peter Friis

Egebjerggård bykvarter grænser op
til Hjortespringkilen, hvoraf dele
drives som kommunalt landbrug.
• The Egebjerggård development
borders the Hjortespring wedge,

part of which is farmland
owned by the council.

Foto: Peter Friis,
hvor intet andet er nævnt

I Ballerup præsenteres iperioden 24. maj til 23. juni
udstillingen 'bo i by' som et budpå, hvordan et bykvar¬
ter kan tage sig ud i 1996. Arrangementet indgår som
en del afKulturby 96 og danner ajslutningen på 10 års
planlægnings- og byggeproces.

Området, som er valgt til placering af bykvarteret, var
et af få tilbageværende områder, hvor der kunne pla¬
ceres et sammenhængende boligområde ud fra den
eksisterende infrastruktur: skole, veje, afvanding etc.

Kommunen var ejer og havde således mulighed for at
bestemme udformning, boligtypefordeling, udbyg-
ningstakt osv.
Man valgte, efter en borgerhøring, at satse på et so¬

cialt miljø, hvor høj og lav, butikker, erhverv og kul¬
tur danner en integreret helhed. Efter en arkitektkon¬
kurrence valgtes et forholdsvist almindeligt, men ud
fra et landskabsarkitektonisk synspunkt, ordentligt
forslag som udgangspunkt for den videre planlæg¬
ning.

P m

r--\ / AUW!
Jonstrupvang statsskov

Egebjerggård bykvarter

/ U \\ t

Hjortespringkilen
-

t ^
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Egebjerggård bykvarter. 1. Egebjergskolen. 2. Gennemgående
parkbånd med kiler. 3. Tårnsøen. 4. Teglværkssøen. 5. Hjorte¬
springkilen. 6. Jonstrupvang.
• Egebjerggård bykvarter. 1. Egebjergskolen. 2. Gennemgående
parkbånd med kiler. 3. Tårnsøen. 4. Teglværkssøen. 5. Hjorte¬
springkilen. 6. Jonstrupvang.

Byggekrisen i 80erne og begyndelsen af 90erne er den
direkte årsag til, at bykvarteret har været så længe un¬

dervejs.
Idealerne er tillempede som det muliges kunst. Der

er overvægt af socialt boligbyggeri, butikkerne er ble¬
vet til et Netto-supermarked, et pizzeria og en døg¬
ner, vel i grunden godt nok, vanskelighederne taget i
betragtning.

Relationerne til det åbne land - Hjortespringkilen
Bykvarterets sydlige flanke grænser til Hjortespringki¬
len, som på dette sted er ca. 1 km bred. Landskabet
er et småskalalandskab, en blanding af dødishuller,
små landbrug, herunder en planteskole, et fritidshus¬
område under afvikling, samt tidligere fyldpladser.
Kommunen har igennem en årrække opkøbt arealer i
landzone med henblik på at kunne disponere friarea¬
lerne til glæde for borgerne.
Arealerne dyrkes nu økologisk af det kommunale

landbrug Grantoftegård, som samtidig er et beskæfti¬
gelsesprojekt. Arealerne dyrkes i almindelig veksel¬
drift, kombineret med områder med vedvarende
græs, som afgræsses med far og kvæg, eller afslås en

gang årligt. Det er målet at skabe åbenhed på tværs i
Hjortespringkilen i takt med opkøb af ejendomme i
området omkring Skovvej.
Der er oprettet en institution på et af de tidligere

landbrug med henblik på at arbejde med økologi som
et pædagogisk udgangspunkt: recirkulation af brugs¬
vand igennem rodzoneanlæg, pasning af dyr og kom¬
postering af husdyrgødning til brug for havebrug, ud¬
nyttelse af solvarme etc. Der er ikke megen skønvirke
her, men børnene har det uden tvivl pragtfuldt.

Bykvarterets sidste etape er udformet efter nyere,
klassiske arkitekturstrømninger, hvilket medførte, at
det blev nødvendigt at lave store terrænreguleringer
for at fa den symmetriske byplan på plads. Vi søgte at

gøre en dyd af nødvendigheden ved at forme terrænet
indadtil mod bykvarteret som et præcist bølget for¬
løb, pudsigt nok inspireret af det bølgede forløb af
højspændingsmaster på stedet. Disse skal heldigvis
nedlægges inden udgangen af 1998.
Udadtil er terrænet formet som en naturlig tilføjel¬

se til det eksisterende landskab.

Bykvarteret kommer herved til at putte sig bag
bakkekammen, og landskabet kommer til at hvile i
sig selv uden overflødig indpakning.

Indadtil mod bykvarteret er terrænet formet som et præcist bølget landskab.
• The terrain adjoining the Egebjerggård quarter is a precisely undulating landscape.
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Øverst. Tårnsøen udgør sammen med områdets anden sø,

Teglværkssøen, et yndet fiskevand for bykvarterets børn.
Herover. Større fælles friareal ved Teglværkssøen

• Top: Tårnsøen lake, together with
Teglværkssøen, is popular fishing water.

Above: Communal open space near Teglværkssøen lake.

Bykvarterets falles friarealer
Det var fra starten tanken at skabe en friarealmæssig
sammenhæng mellem to dele af Hjortespringkilen
igennem Egebjerggård. Fra denne hovedstreng udgår
mindre kiler som pauser mellem boliggrupperne.
Kilerne indeholder de faciliteter, som de tætte bo¬

liggrupper iklke indeholder: bakker til leg, boldarealer
og søer. Bakkerne er oplagt af overskudsjord fra byg¬
gerierne og fungerer også som støjværn mod Skovvej,
der er relativt stærkt befærdet. Egebjerggård lå indtil
for 4 år siden i den gennemgående kile, men ned¬
brændte. Vi besluttede at videreføre støjvolden ud for
stedet, hvor gården lå. Voldene fremtræder forholds¬
vist åbne med terrænformen, som det vigtigste ele¬
ment.

I erkendelse af at alle drenge spiller bold, er bold¬
arealer indpasset mellem boliggrupperne i den ud¬
strækning, det kan lade sig gøre terrænmæssigt.
Alt overfladevand løber igennem olieudskillere til

åbne vandflader. Tårnsøen er ren underholdning, idet
tilløbet fra tage og belægninger ikke formår at holde
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vandspejlet i sommerperioden, og det er derfor nød¬
vendigt at tilpumpe vand fra områdets anden sø ad
en lille vandrende. Vandspejlet ligger meget højt, 10
cm under belagte arealer langs søen: vandet kan nås,
når man sidder på hug, og vandspejlet er langs bred¬
derne så lavt, at børn trygt kan lege. Selvgroede tag¬
rør er et problem, men holdes i ave ved slåning i juni
måned. Tårnsøen udgør sammen med områdets an¬

den sø, Teglværkssøen, et yndet fiskevand for bykvar-
terets børn.

Øverst. Egebjerg Bygade.
Nederst. Søtorvet med gruppe af tjørn, Crataegus lavallei,
og stort platantræ. Granitskulptur af Eigil Westergaard.
• Above: Egebjerg Bygade
Below: Søtorvet with a group of hawthorn, Crataegus Lavallei,
and a large plane. Granite sculpture by Eigil Westergaard.

Gaderne

Det var allerede fra starten i 1986 et ønske, at Ege¬
bjerg Bygade skulle være en rigtig gade, med blan¬
ding af blød og hård trafik. I princippet skulle gulvet
spænde mellem husene, og træerne stå i dette gulv og

understrege gadens forløb.
Men det er svært i vore dage - der findes regler for

snart sagt al gøren og laden i byrummet, så såre der
ikke er klar adskillelse mellem trafikarterne. Resulta¬

tet er blevet hæderligt, men med lidt for mange for¬
skellige belægninger.

Ligeledes er brugen af snart sagt alle mulige figurer
og belægningstyper et udtryk for, at det er interessant
at afsøge grænser. I nogle tilfælde har roen indfundet
sig, i andre tilfælde er man blevet en erfaring rigere.
§om gennemgående gadetræ forlangte beboerne

stilkeg, Quercus robur. Det går endnu fint,og heldig¬
vis tåler egetræet beskæring, og udtynding, når den
tid kommer, hvor det blir for stort.
I sidegader er anvendt andre arter. Kommunen har

stået for nogle plantninger, private bygherrer for and¬
re. Mindre træer, som jeg synes gør sig godt, er Robi-
nia pseudoacacia 'Bessoniana', Crataegus prunifolia,
Crataegus lavallei og Fraxinus ang. 'Raywood', som er

helt vidunderlig.

Boligernes friarealer
Boligernes friarealer er jævnt hen ikke noget at skrive
om. Dog har Dansk Boligselskab med i Egebjergha¬
ven afsat de fornødne midler, og friarealerne er udført
med frodighed og tilstrækkelighed.
Der har i årene været unødigt meget arbejde med

at lappe på utilstrækkelige og uløste overgange mel¬
lem boligernes friarealer og det offentlige rum.
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Tv. Friarealer mellem og omkring Per Kirkebys mure
Th. Belægningskunst ved Agernskrænten. Torben Ebbesen. 1996

• Left: Open space between and around Per Kirkeby's walls
Right: Paving as an artform. Agernskrænten. Torben Ebbesen. 1996

Friarealer ved institutioner

I princippet har Egebjerggård bykvarteret været over
20 år undervejs. Skolen har ligget der lige så længe, i
starten i barakker og senere som åben-plan-skole med
flade tage og disses problemer. Friarealerne var ligeså
.kortsigtet beplantet: pil, pil og pil.

Friarealmæssigt er skolen dog givende i bykvarte¬
ret: en central bygningskrop med omgivende friarea¬
ler. Den centrale placering har givet den en ny status,
som leverandør af opholds- og legearealer for hele
kvarteret. Det har været nødvendigt med ændringer i
forhold til det nye naboskab — ikke mindst området
ved Egebjerghallen, hvor tre mure af Per Kirkeby gri¬
ber ind i skolens friarealer, men også tilfører en ny

rumlig dimension.
De øvrige institutionsfriarealer er generelt nedslid¬

te, men er forbedrede ved mindre indgreb.

Bomesse - Kulturby 96-arrangement
Med afholdelse af 'bo i by' forventes et besøgsantal på
ca. 150.000. En stor del af de besøgende kommer i
bil. Der anlægges derfor parkeringsarealer til 3.000 bi¬
ler ad gangen på de nærliggende åbne arealer i Hjorte¬
springkilen. Parkeringen foregår på græs, der er etab¬
leret i 1994.

Som en velkomstshilsen og dekoration er der an¬
lagt ellipseformede bede: blå (med honningurt), røde
(med blodkløver og valmue) og gule (med raps og

sennep). Vinteren har været hård, og foråret har været

længe undervejs.- Honningurt gik ud, og vinterraps
fik en hård medfart. Maj måned er meget tidligt på
sommeren, så der skal et ekstraordinært held og må¬
ske lidt teknologi til at opnå blomstring til bomessen.
Peter Friis, landskabsarkitektMDL
i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har ståetforprojekteringpå alle
offentlige friarealer, de respektive bygherrer for friarea¬
lerne i de forskellige bebyggelser.
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Plan over parkering og ellipseformede bede. 1. Ellipseformede bede. 2. Parkeringsfelter i græs. 3. Dyrefold med halmskulpturer. 4. Egebjerggård bykvarter.
• Plan of parking and elliptical beds. 1. Elliptical beds. 2. Parking spaces set in grass. 3. Animal pen with straw sculptures. 4. Egebjerggård quarter.
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RETHINKING THE ARCHITECTURE/
LANDSCAPE RELATIONSHIP

Yderst th. Donnell Garden, Sonoma,
1948. Garrett Eckbo
• Right: Donnell Garden, Sonoma,
1948. Garrett Eckbo

Gårdhave, Yeale University, 1963.
Isamu Noguchi
• Sunken Court, Yeale University,
1963. Isamu Noguchi

Unesco Gardens, Paris, 1970.
Isamu Noguchi

Hospital Sul-America,
Rio de Janeiro, 1955.
Arkitekt Oscar Niemeyer og land¬
skabsarkitekt Roberto Burle Marx
• Hospital Sul-America, Rio de
Janeiro, 1955.
Architect Oscar Niemeyer and land¬
scape architect Roberto Burle Marx
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AfAnnemarie Lund

School ofArchitecture, University of East London af¬
holdt 29. - 31. marts konferencen: Rethinking the ar¬

chitecture/landscape relationship. Der deltog omkring
100 arkitekter og landskabsarkitekter, overvejende fra
Storbritannien. Forelæserne havde alle fået til opgave
at belyse forholdet arkitektur/landskabsarkitektur i en
specifik relation.
Men som Marc Treib sagde, da han forsøgte at op¬

summere konferencen: Jeg er overmæt, vi har fået en
intellektuel tradition for at snakke, det er som en ana¬

lyse-lammelse. Her er givet eksempler fra fuldstændig
sammensmeltning og overensstemmelse mellem arki¬
tektur/landskab til det diametralt modsatte, kontrast
eller adskillelse mellem arkitektur/landskab. Der har

været eksempler på, at arkitekt og landskabsarkitekt,
hhv. kunstner og landskabsarkitekt er én og samme

person og eksempler, hvor arkitektens bygninger eller
bebyggelser modspilles af landskabsarkitekturen.

Arkitektur og landskab forenet
Til denne kategori hørte flere foredrag. Prof., arkitekt
Marc Treib, Berkeley er ved at skrive en bog om den
amerikansk-japanske billedhugger Isamu Noguchi, og
Treib eksemplificerede i sit foredrag, hvordan Nogu¬
chi tog udgangspunkt i såvel japansk havekunst som
moderne kunst, bl.a i Unesco Garden, Paris og skulp¬
turhaven ved Israel Museum.

Ligeledes beskrev prof. Caroline Constant, Florida,
hvordan Plecnik i sine rekonstruktioner af borgene i
Prag og Ljubljana bearbejdede arkitektur og landskabs¬
arkitektur som en uadskillelig enhed.

Arkitektur contra landskab

Samarbejdet mellem Roberto Burle Marx og arkitek¬
ten Oscar Niemeyer kendes bl.a. fra Hospital Sul-
America, Rio de Janeiro, 1955. Filosof og sociolog

Jacques Leenhardt, Paris fremhævede, hvordan Burle
Marx' modernistiske landskabsbegreb tog udgangs¬
punkt i, men også kontrasterede bygningerne.
Jacques Leenhardt har skrevet bogen Dans les Jardins
de Roberto Burle Marx'.

Landskabsarkitekturpå ligefod med arkitektur
Landskabsarkitekt Dorothé Imbert, Berkeley, der for
ikke så længe siden skrev bogen 'The Modernist Gar¬
den in France', forelæste om pioneren i moderne ame¬

rikansk landskabsarkitektur, Garrett Eckbo (f. 1910),
og specielt om hans arbejder ved de sociale boligbebyg¬
gelser New Deal Farm Security i 1930rne. Eckbo inte¬
grerer her det lille private havelod, halvfælles arealer
og det offentlige rum til til fine bebyggelsesplaner, hvor
rumlige som formale ideer får et stærkt og enkelt ud¬
tryk, hvor eucalyptus danner skyggegivende lunde el¬
ler alleer af poppel og palmer bliver strukturerende
elementer. Eckbo er ellers hyppigst kendt for sine pri¬
vathaver for de velhavende, f.eks. Donnell Garden.

Arkitekt og landskabsarkitekt Ivor Cunningham, Eng¬
land viste eksempler på landskabsbearbejdning ved
Span Housing, sobre og uprætentiøse eksempler på
boligbebyggelser, hvor landskabsarkitekturen var både
funktionel, smuk og poetisk.
Prof. Sven-Ingvar Andersson begræd i sin forelæs¬

ning, at landskabsarkitektur i dag er ved at miste sin
Uskyld, faget lider under for store ambitioner, kunst¬
nernykker og yderligere også af urimelig videnskabe¬
liggørelse. Et vigtigt træk er, at man synes at foretræk¬
ke spektakulære, visuelt 'interessante' projekter og
bortglemmer en vigtig dansk tradition, den sociale
ambition, at skabe rum for folk.
En noget fladere forelæsning, men i samme katego¬

ri, var beretningen om samarbejdet mellem arkitekten
Hans Sharoun og landskabsarkitekten Hermann Mat-
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tern, et 'happy meeting ofminds'. Mattern var land¬
skabsarkitekt fra gruppen omkring Karl Foerster og
arbejdede i en uformel havestil. Prof. i arkitektur ved
Scheffield University, Peter Blundeli Jones belyste
samarbejdet ved flere villaer med tilhørende haver,
men især gennem et konkurrenceprojekt i Kassel til
teaterhus og haveanlæg.

Arkitektur i samklang med landskab
Den spansk-amerikanske arkitekt José Luis Serts' ar¬
bejder og parken omkring Fondation Maeght i Syd¬
frankrig blev af lektor Jan Birksted, University of East
London fremhævet som et alternativ til den moderni¬

stiske - især til Le Corbusiers — landskabsopfattelse.
Fondation Maeght er formet som et forenet design
mellem arkitektur og landskab. Med udgangspunkt i
dette specielle sted er der skabt komplekse rumlige
strukturer til skulpturer af Braque, Miro og Giacometti.

Arkitektur installeret i landskab

Arkitekt, prof. Peter Salter, London præsenterede eg¬

ne arbejder fra Japan som en kunstnerisk søgen ind i
landskabet. Han har arbejdet med at finde 'stedet' til
placering af sine små bygningskonstruktioner, f.eks.
Asakre Foly. Hans intention er ikke at bygge poesi,
men at sætte bygninger op, som lader poesien udfol¬
de sig'.

Kunst i landskab

Thomas Deckker, University of East London beskrev
den amerikanske objektkunstner Donald Judd (f. 1928)
som eksponent for minimal art. Hans værker giver,
ved deres placering i det øde Texas-landskab, intense
fysiske oplevelser af skala, form, lys og topografi. Do¬
nald Judd er med kunstnere som Carl André, Dan
Flavin og Sol Lewitt repræsentant for den såkaldte
minimal art, der opstod i USA i begyndelsen af
60erne. Det kunstneriske udtryk forenkles til et mi¬
nimum, til nogle fa elementære former og uden hen¬
visninger til noget uden for værket. Danske ekspo¬
nenter for denne retning blev bl.a. Kasper Heiberg,
Peter Bonnén, Mogens Møller, Hein Heinsen, Steen
Høyer.

Landskabsarkitektur som kunst

Kunsthistoriker, prof. Stephen Bann, Canterbury
viste arbejder af Bernard Lassus, fransk landskabsarki¬

tekt, arkitekt eller billedkunstner. Hans værker base¬
rer sig på en idé, et koncept, som man må kende for
at fa den rette forståelse af værket. Bernard Lassus er

bl.a. uddannet hos Fernand Léger i 1950erne, i 60erne
arbejdede han kubistisk og begyndte senere at arbejde
med farvesætning og reliefvirkning på facader. Han
arbejder ofte med subtile forandringer, taktile effekter
eller dulgte antydninger. Kendte værker er sommer¬
fuglebroen ved Istres, parafrasen over Tours Magne
ved Nimes og den botaniske gendigning Jardin des
Retours ved Corderie Royal, Rochefort. Men land¬
skabsoplevelsen baserer sig på, om man fatter kon¬
ceptet.

Sommerfuglebro, Istres, 1981.
Bernard Lassus
• The butterflies' footbridge, Istres,
1981. Bernard Lassus

I periferien af disse ret konkrete forelæsninger hørte
vi andre, ofte for ordrige og temmelig udflydende be¬
retninger. Således forelæste Augustin Berque, Paris
om den japanske opfattelse af relationen landskab og

arkitektur; Mara Miller fra Yeale, Boston og forfatter
til 'The Garden as an Art' uddybede i tempoet viva-
cissimo, hvordan begreberne tid og rum har en særlig
betydning i den japanske arkitektur eller landskabsar¬
kitektur. Arkitekt og redaktør Yorgos Simeoforidis,
Athen belyste i sin forelæsning, hvordan det græske
landskab øver stor indflydelse på arkitekter som Pi-
kionis, Zenetos og Konstantinidis.
Den engelske-hollandske landskabsarkitekt Jan

Woudstra, Sheffield viste i eksempler indflydelsen fra
Skandinavien på arkitektur og landskabsarkitektur i
England. Der er kedeligt, at vi skal fejlfortolkes så ba¬
stant udenlands.

Ved den afsluttende diskussion fik man en overvæl¬

dende følelse af, at landskabet ikke har en chance.

Og at designerens udspekulerede leg med konceptuel¬
le landskaber meget nemt kan blive et flop. AL

Facademønster, 1971-1978.
Bernard Lassus
• Concrete patterns, 1971-1978.
Bernard Lassus

Uden titel, 1974. Donald Judd
• Untitled,'1974. Donald Judd
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BOGOMTALE

Guide til Dansk Arkitektur, 1+2

Jørgen Sestofi ogJørgen Hegner Christiansen: Dansk Ar¬
kitektur, guide 1: 1000-1960. Kim Dirckinck-Holmfeld:
Dansk Arkitektur, guide 2: 1960-1995. Arkitektens For-
lag. 1995. 270 s. og 390 sider, ill., med kort. Pris 278
kr. enkeltvis, 498 kr. for både 1+2 samlet i kassette.
Findes også i engelsk udgave.

Opslag fra
Guide til Dansk Arkitektur, bind 2:
Bybåndet i Herning
• Opening from
Guide to Danish Architecture, vol. 2:
Urban Complex in Herning

Arkitektens Forlag har for nylig udsendt et to-binds-
værk om dansk arkitektur. Bind 1 dækker tidsrummet

fra år 1000 til 1960, mens bind 2 blot tegner kontu¬
ren af de sidste 30-40 års byggeri.
De to guider indeholder hver ca 300 bygningsvær¬

ker, hvilket gør denne udgivelse til den mest omfatten¬
de af sin art herhjemme. Den tilsyneladende skæve
fordeling af tidsperioderne mellem de to bind (960 år
ctr. 35 år) virker ved nøjere eftersyn ganske fornuftig,
idet byggeriet reelt skifter produktionsvilkår netop
omkring 1960.

1960-90 BYBÅNDET I HERNING

Allerede fra midien afMierne havde skjoriefabrikuiiteu Aage
Damgaaid samarbejdet med havearkitekten G.TIt. Surciucn
om haveanlæg i Herning ved fabrikken Angli IV, hvor er pro¬
jekt afSørensen oprindelig foicsllei til Vims Derings Park i
Horsens. 'De Musikalske Haver. blev virkeliggjort. Fi Ir se¬
nere skulle Angli V bygges i Birk i Hernings ildkant,'og ogsi
her blev Sørensen den skabende kraft ikke blol afden stort

cirkulere skulpiurpark. men ogsl af den spiralformede eneta¬

ges fabrik (tegning dateret 1963). OK Mullen Tegnestue fo¬
restod realiseringen, men C.'ITi. Sørensen konciperede dette
gesanitkunstvxrk, der blev afrundet afmaleren Carl-Henning
Pedersens kolossale keramiske relief, som pryder fabrikkens
indre cirkel (diameter (iO meter). Damgaard var overbevist
om billedkunstens positive indflydelse pi arbejdsmiljøet tig
udstillede sin store samling af dansk samtidskunst i fabrikken.
Sven-lngvar Andemon forestod i CTh. Sørensens ind en

fortsættelse af den cirkulære haveplan med en oval, hvori 'De
Musikalske Haver' efter ødelæggelsen ved Angli IV genskab-
tes. Kfterhinden har CF. Møllers Tegnestue udfyldt det byg-
uingsbliid, som er placeret I landskabsstrukturen vest tor
Angli-tabrikken, og Henning tarsen afslutter strukturen tilod
syd ined en handels- og ingeniørhøjskole, vundet i konkur¬
rence, 1993.

(Mtl'Hfnning Prr/men og FAtAI/ilu mwrwii.

Man kan sige, at 1. bind er håndværkets (måske
kunsthåndværkets byggeri), mens 2. del i hovedsagen
rummer det industrialiserede byggeri. Set i forhold til
den samlede byggeproduktion i landet og gennem

tiden, er vægtningen mellem de to bind også ganske
optimal.

Så vidt jeg ved, er der bygget lige så meget i de sidste
30-40 år, som i århundrederne før
- desværre, har man lyst til at tilføje.
Men foruden at være en guide for 600 betydnings¬

fulde danske bygningsværker, omend nogen er mere
unikke ned andre, er begge bind forsynet med en in¬
troduktion til hver af tidsperioderne. Disse indleden¬
de kapitler gør samtidig guiden til en kortfattet, men
velformuleret dansk arkitekturhistorie i 'lommeformat'.

Hvor introkapitlet i bind 1 er strengt kronologisk
og i sagens natur helt overvejende omfatter kirker,
slotte og store borgerhuse, så er det tilsvarende kapi¬
tel i bind 2 opbygget i 10-årsperioder, hvor det har
været nødvendigt at tematisere byggeriet efter anven¬
delse, f.eks. skoler, erhvervsbyggeri, etagehuse osv.

Begge introduktionskapitlerne giver en fin baggrunds-
forståelse for såvel udvælgelsen som beskrivelsen af de
over 600 bygninger.
Guiden er selvsagt meget knap i form og sprogbrug,

men alle de mest nødvendige oplysninger er med:
sted, byggeår, arkitekt, landskabsarkitekt, reference og
som oftest en planskitse foruden fotos naturligvis.
Desuden indeholder begge guider et velfungerende
stedregister, navneregister, emneregister samt over¬
sigtskort. Mere kan man vel ikke ønske sig.
Lay out og tilrettelæggelse er sobert gennemført

med over 1800 illustrationer. Hvert opslag er en selv¬
stændig komposition af tekst, fotos og planer, alt i
sort/hvidt og uden krukkerier.
Min eneste kritiske bemærkning til et på mange

måder ret lydefrit arkitekturværk er, at det byggeri,
som mere end 1/2 mio. familier godt, anonymt og
sageløst bor i: parcelhuset, kun i introduktionen om¬

tales i et par sætninger. Jeg skal gerne indrømme, at
der er langt mellem de arkitektoniske oplevelser i dis¬
se amorfe bykvarterer, som omslutter alle større dan¬
ske byer, men alene boligformens kvantitet, dens
tyngde i samfundsøkonomien, og den kendsgerning,
at der også findes gode eksempler af slagsen, beretti¬
ger til en lidt mere indgående behandling.
Men en sådan hører måske mere hjemme i en gui¬

de over dansk byplanlægning? Den vil vi også glæde
os til!

Dennis Lund
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Arkitektur Guide København

OlafLind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide Kø¬
benhavn. Arkitektens Forlag. 1996. 384 s., ill. Pris 228
kr., efter 1. juni 278 kr. Findes også i en tysk og en en¬

gelsk udgave.

Får vi som københavnere ikke en rådhusplads, som vi
kunne ønske os, så giver kulturbyåret os en række an¬
dre små og større gaderum, som i renoveret tilstand
tager sig ganske nydelige ud her i forårssolen. Og i be¬
stræbelserne på at understøtte denne byoplevelsen og

kulturbylivet i det hele taget, har Arkitektens Forlag
for nylig udsendt en arkitekturguide for København.
300 emner, som spænder fra enkeltbygninger over

samlede bebyggelser til by-, have- og landskabsrum,
er bundet sammen af et indledende kapitel, hvor by¬
ens historie, dens storværker og skiftende tidsidealer
resumeres.

Guiden er let at finde rundt i: Byen er inddelt i 10
kortfelter med tydelig angivelse af hver eneste emnes

geografiske placering. Det tilhørende sted- og navne¬

register fungerer også tilfredsstillende. På mange må¬
der minder tilrettelæggelsen og lay out om samme

forlags guide til Dansk Arkitektur. Men denne udgi¬
velse er éfter min mening strammere i opsætningen.
Typografi, planillustrationer og de mange farvefotos
passer fortrinligt sammen. Især planmaterialet bør
fremhæves. Brødteksten er også en kende længere end
i 'Dansk Arkitektur', hvilket helt klart er en fordel.

Endelig bør og kan man ikke overse Nils-Ole Lunds
omslagscollage, der som vanlig er en fornøjelse og

blikfanger.
Set over tværs er det en fortrinlig guide, gennem¬

tænkt og professionelt udført. Men mere vil jo have
mere. Derfor nogle spørgsmål.
Eftersom forfatterne tydeligvis har bestræbt sig på

at give fremstillingen en forholdsvis neutral tone ved
omtalen af de enkelte bygninger og bebyggelser, hav¬
de det måske været på sin plads at komme med en
mere personlig vurdering og problemindkredsende
beskrivelse i det lidt for kortfattede introduktionska-

pitel. Selv om utak er verdens løn, og forfatteren til¬
stræber 'at holde den københavnske tone' i ø beskri¬

velse, så havde'det været modigt at melde klarere ud
om arkitekturidealerne. Det havde muligvis også
givet en bedre forståelse for udvælgelsen af guidens
eksempler.

Storo Vojlédnlon with Kongsholmspnrken,
V II I k Moso, oml Herstedvester Bndesn
Albertslund
1808-79

Client: Albtirislund. Huju Tiiastfup, Vallunstiwk und Isliuj
municipalities. I/S Vallensbæk Mose
Town Plan: Peter Bredsdorlf, Knud Svensson, Olu Nurgflid
and municipal engineer Chr. Heerjh
landscape' archiloct: Edith .ind Ole NergSrd with thA Staie
VejleA committee (Store VejleAdal), NniyJrd, Ginmari und
Haitian with engineer Olu Mortensen, sculptor Knud Bio«,lid
und Albertslund municipal engineering department
IKonoshnlmpailtiin. Vallensbæk Muse)

Alun« tlw Storo Vejlo A stream, a enntinunus landscape belt
tuns Irnm Herstedvester to the Kugu Bugt buy. und buildings,
highways und other technical facilities hnvo been orated by
landscape semens. When the highly concentrated Albert¬
slund Syd new town was built. Albertslund Municipality
acflulied a number ol largo areas, some ol which were zoned
as recreational areas A number of grarfd scenic features
were established with surplus eaitli, building activity, rain-
watoi, agricultural grass and small forestry plants. A long
depression in tho terrain, the StoreVejleådal dale, is the
basis lor this pruiact. Ihe dale is coveiod with expansive
grassy meadows and ponds. The wooded areas, primarily
mixed oak forests, lie at (he tup ol the dale slopes ami visu¬
ally accent the gentle bowl shape. In somo areas, wattled
wedges prnjoci into the area forming pockets for playing
fields, scnut cabins, tiding schools, etc.
At Kongsliulm Pink, the surplus earth was used to form n
thirty motor high hill in the shape of a truncated cone
marked by precise hells of pine. Hamwuter from tliu housing
area is collected m delay poods and led from tho town hall
pond by a t SflO motor long and 6 meter wide canal through
terraced pools at the end. on to two large ponds Sice
VejleAdal's water system has two. 35 acre delaying ponds
Ihnv are located on each side ol the southern highway Ihe
pond on Ihe north is lormud with a number of small coves
and points lor dinghies and fishing. The other pond is deeper

hawthorn, willows and poplar.
Bibliography: Landskap 1969.21 and 1976.121. Landskab
1992.172

Som byplanlægger savner jeg en mere samfundsmæs¬
sig beskrivelse af byens strukturelle udvikling, en ud¬
vikling som forlængst har fjernet sig totalt fra Finger¬
plan og slumstormere. Havde indledningen været

knap så nærsynet, var logikken i en række af eksem¬
plerne også faldet bedre på plads.
A propos logik. Det undrer mig at Frederiksberg¬

området er så beskedent repræsenteret i guiden, selv
om det er en københavnerguide. Jeg kan ikke se, hvor¬
for Frederiksberg Allé ikke er selvstændig omtalt, lige¬
som Femte Juni Plads med Emanuel Olsens Vej og
bebyggelsen Ringparken f.eks. ikke er medtaget.
Men det siger måske også noget om Frederiksberg

Kommune, der jo alle dage har levet tilbagetrukket
rent arkitektionisk og landskabsmæssige. Desuden
savner jeg udpræget 'tekstilbyen' på Lersø Park Allé
og det ganske store erhvervsområde Lautrupgård i
Ballerup. Dette blot for at nævne nogle enkelte områ¬
der og bebyggelser, som hver for sig har været bane¬
brydende eller arkitektonisk outstanding.
Men valget er truffet, og mine præferencer bør på

ingen måde forklejne helhedsindtrykket af en rigtig
god guide.
Dennis Lund

Opslag fra
Arkitektur Guide København:
Store Vejleådalen med Kongs-
holmparken, Vallensbæk Mose
og Herstedvester Badesø
• Opening from Copenhagen
Architecture Guide:
Store Vejleådalen with Kongs-
holmparken, Vallensbæk Mose,
and Herstedvester Badesø
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Kronborgs Surroundings Endangered,
p. 73
Lulu Salto Stephensen
Kronborg may well be the most distinct
Renaissance monument in Northern Europe.
This edifice, unique both nationally and
worldwide, is known virtually all over the
globe. The honour should not go to the
edifice alone. The literary setting that
accompanies the building on its solitary
promontory plays a great part. Old Elsinore
and the topography comprising a flat beach
that rises towards the south at Flynderborg
and the high former coastline along the
north coast both serve to underscore

Kronborgs monumental effect.
After some shipyard buildings have been

torn down, the old giant asserts itself even
better in midst of the old fortifications. It
has become all the more obvious how pow¬
erful the building seemed, not only in a
naval defence perspective, but also generally
throughout the golden age of the Sound
Toll (1429-1857), where the castle stood
menacingly strategic, demanding tollage.
It is of the utmost importance to plan

how to renovate this impressive building's
setting, all the more so because the shipyard
that used to occupy Kronborgs glacis and
part of the old fortification closed in 1988.
Moreover, the shipyard area is wedged
between the historic monument and the
historic part of town, right in central Elsi¬
nore. Kronborg stands on a promontory.
Buildings added in later times have tended
to slur this fact, some of them being dele¬
terious to the dialogue between the castle
and surroundings skirting the coast. If the
plan is for Kronborg to benefit, then what
needs to be done is to underscore Kron¬

borgs position, both in the landscape and
vis-å-vis the town.

It has been suggested, and rightly so, that
Kronborg ought to be included in the pre¬
stigious international World's Heritage List;
acceptance has been denied, however,
because the ICOMOS Board deemed the
castle's surroundings less satisfactory. ICO¬
MOS, the International Council on Monu¬
ments and Sites, is a body whose task is to
save valuable monuments, including land¬
scapes and gardens, for posterity. The issue
here is not only Kronborgs immediate sur¬
roundings but an overall plan, alarger per¬
spective. The area's history offers rich
opportunities.
A recent set ofmunicipal plans has the

area north of the castle developed. Seem¬
ingly innocent, these plans contain notions
that endanger the very qualities that Steen
Eiler Rasmussen in 1969 helped to save.
The nature of these qualities? A fine bal¬
ance between military fortification and
graceful garden, civic development and
gradiose topography, and, in addition,
views of the Sound.

Le Bois des Moutiers, p. 54
Lone van Deurs
A glistening piece of jewelry hangs on the
steep slopes of Normandy facing the Eng¬

lish Channel, a park which surprises and
delights. With its neatly planned garden
and almost exotic park filled with alien
plants joining local trees and bushes, it is
the result of a gifted and enterprising
householder's collaboration with profession¬
al architects combined with his own work.
Work on the house, garden, and park

was initiated in 1898 by the owner, Guil-
laume Mallet. He settled in Varengeville-
sur-Mer, a backwater far from large cities,
in a landscape which is much like that on
the other side of the Channel.

English styles in building and garden lay¬
out greatly influenced the place, in that the
British architect Sir Edwin Lutyens
designed the house and, with plant expert
Gertrude Jekyll, also the garden. Lutyens's
and Jekyll's garden is a precisely constructed
plan organised so that lines and proportions
lengthen, indeed extend, those of the house
itself. Walls and box hedges create green
spaces and perspectives, a rhythm of light
and shadow joined together by pergola and
portals. 'The White Garden', 'Garden
Between Walls', 'Pergola Garden', and
'Garden With Sundial' are the four original
ones which are still reasonably intact, and
very neatly tended. The details in paving,
materials, and design that Lutyens and Jek¬
yll so favoured, the pergola with its exqui¬
site lines and shades, and the blend of plant
species, all are kept firmly reined and yet
bustle with festivity and colour.
The landscape park is the result of the

work of a brilliant amateur, Guillaume
Mallet having himself composed the plant¬
ings with a highly developed feel for sea¬
sons, growth, and drama. The area's natu¬
rally acidic soil made it possible for him to
introduce countless rare species which are
still felt to be in dynamic contrast with the
local vegetation. The compound's main
expression is dominated by the many tall
trees. It is possible to walk along meander¬
ing paths, a little monotonous it is, but all
of a sudden there will be strange colours
lightening the greenery. Starkly blue irises
broadly border a natural stream, light
astilbes like powder clouds contrast with
the green and blue colours of trees. Rhodo¬
dendron, azalea, and hydrangea like colour¬
ful spots bear Witness to the existence of
other continents; bamboo shrubbery rattles
in the wind.

Le Bois des Moutiers, p. 60
Christian Vernander
Innovation of the garden has been going on
for ten years. A report has been produced
on its origins, on measurement and regis¬
tration, with suggestions for future appear-
ence, for path layout, for thinning and
cutting, and for the'opening of vistas
towards the sea.

Landscape Planning at Egebjergård, p. 62
Peter Friis
From May 24 to June 23 an exhibition, Bo
i By,('To Live in a Town') will be held in
Ballerup west of Copenhagen. The arrange¬

ment, being part of the Cultural Capital of
1996 scheme, put an end to ten years of
planning and building. The selection of
areas for the development of new urban
quarters has made it possible to place a resi¬
dential development according to the exist¬
ing infrastructure, school, roads, draining,
etc. The council owned the area and were

able to determine designs, types of housing,
rate of development and so on. After a pub¬
lic hearing it was decided to create an envi¬
ronment in which high and low construc¬
tions, shops, businesses, and cultural
facilities form an integrated whole. Follow¬
ing an architects' competition a relatively
conventional entry was chosen which, from
a landscape point of view however, was
highly suitable.
The quarters south side borders with

Hjortespringskilen, a wedge whose width
near the quarter is 1 km. The landscape is a
small-scale one. The council for a number
of years has been buying farmland in order
to provide citizens with amenities. These
areas are now partly under the plow, crop
rotation by ecological standards combining
with permanently grassy fields that are
being 'kept' by sheep and cattle, or cut
once a year.
The quarter's final stage has been shaped

according to new, classic architectural
trends, which meant that extensive terrain

regulations were necessary in order to build
symmetrically. We attempted to make a vir¬
tue of necessity by having the terrain skirt¬
ing the quarter undulate precisely. Seen
from the outside, the terrain is a natural
addition to the existing landscape. The
community thus huddles behind a ridge,
and the landscape appears autonomous,
with no unnecessary wrapping.
The original idea was to create coherence

in terms of open spaces between two parts
of the wedge cutting through Egebjerggård.
Minor wedges, like breaks between residen¬
tial subsets, originate in this main string.
The wedges contain the amenities that resi¬
dential clusters leave no room for, such as

knolls to play on, lakes, and playing-fields.
The knolls have been made with excess soil
from construction work and also serve in
noise abatement. The twin lakes of Tårn¬
søen and Teglværkssøen are the children's
favourite fishing-grounds.

Egebjerg main street from the onset was
planned to be a real street with a mixture of
fast and slow traffic. On principle, the
street was to span the entire width between
houses, and trees stand on this floor to
underline the sequentiality.
Around 150,000 people are expected to

visit Bo i By, a large number arriving by
car. Parking spaces accommodating 3,000
cars at one time are therefore being laid out
in adjacent open areas. Parking will be
admitted on grassy space created in 1994.
Ellen Miriam Pedersen
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ARKITEKTUR
KRITIK
Poul Henningsen var levende og
til tider bidende optaget af arki¬
tekturens samfundsmæssige opga¬
ver og indhold og bidrog uaflade¬
ligt med kritik og korrektioner af
bygningskunstens udvikling.
Men hvad var hans kritiske ud¬

gangspunkt?
I »PHs Arkitekturkritik« påvi¬

ser Neel Pørn, at Poul Henning¬
sens kritikbegreb ikke udgår fra
funktionalismen eller modernite¬

ten, som mange måske tror, men
fra kulturradikalismen.
Gennem hele sin karriere be¬

varer han således sit udgangs¬
punkt i kulturradikalismens fri¬
sindede program for individets ret
til selvudfoldelse.

ARKITEKTENS FORLAG

»PHs Arkitekturkritik« er illustre¬

ret med originaltegninger af de fle¬
ste af Poul Henningens arbejder
som praktiserende arkitekt.

170 x 245 mm, 128 sider i
sort/hvid, Pris: 178 kr.



Gadeinventar i støbejern

GH form
Lundemarksvej 22 4300 Holbæk
Tlf. +45 53 43 04 14 • Fax +45 53 43 22 21

PRODANA

HjrfunE
PLÆNEBLANDINGER

Professionelle græsblandinger
og græstørv til sport, erhverv og privat brug.
Dækafgrøder (færdigblandinger og rene arter)

samt vilde blomster.

PRODANA
Prodana Seeds A/S • Fåborgvej 248 Box 84 ■ 5250 Odense SV

Tlf. 6617 0024 Fax 6617 6969

forts, fra. s. 19

Mennesket, det grønne og sammen¬
hænge mellem dem er klart formllle-
ret.

Forslagsstilleren har på en pædago¬
gisk måde opdelt sin emnebehand¬
ling i tre centrale indsatsområder:
- Trafik- og bystruktur
- Hverdagens vaner
- Byens huse, og inden for disse
indsatsområder udpeget fire miljø¬
mæssige hovedproblemstillinger,
som er: Fossil energi, farlige stoffer,
biologiske ressourcer og vandfor¬
brug/vandafledning.Emnerne er be¬
handlet på en relevant og debatte¬
rende måde.
To 2. præmier på hver 150.000 kr.
uddeltes til hhv. Jan W Hansen ApS,
Bæk Simonsen ApS, Birk Nielsens
Tegnestue, Lemming & Eriksen med-
LN Entreprise samt til Jarle Haugs-
rud, Hellen Elisabeth Jansen, Lone
Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf,
Camilla Stegsted Rasmussen og
Arne André Søreide.
3. præmie på 100.000 kr. gik til
ARK0S, arkitekter MAA, Dybbro og
Haastrup, byplanlæggere og arkitek¬
ter og Anders Nyvig, trafik- og by¬
planlæggere, rådgivende ingeniører
FRI samt AS Wissenberg, rådgiven¬
de ingeniører FRI.
4. præmie på 80.000 kr. gik til Ulla
Falck, arkitekt MAA og Permakultur
Danmark, arkitekt Tonny Andersen
samt konsulent Preben Balle.
Tre indkøb på hver 50.000 kr gik til
hhv. landskabsarkitektfirmaet Peter
Sørensen ApS og arkitekt MAA
Mads Østergaard Andersen med
ingeniørfirmaet Birch & Krogboe
A/S som konsulent; til landskabsar¬
kitekt MDL Lea Nørgaard og arkitekt
Anna Galster samt til Korn og Eriksen.
Fire indkøb på 30.000 kr. gik til hhv.
BBP Arkitekter ApS, landskabsarki¬
tekter Uffe Wainøe & Marie Thing,
Dominia A/S, rådgivende ingeniører:
til arkitekt Lena Jarlov, Dalarnas
forskningsråd i Falun; til landskabs¬
arkitekt Maria Miret og stud.mag.
Sophie Pucill samt til The Green
Team v. Ove Loland, Cårsten Loland
og Anders Henriksen.

Bedre landsbyer - nye tider.
Bogen er udarbejdet på baggrund af
forslag til idékurrencen med samme
titel, som Vejle Amts Udviklingsråd
gennemførte i foråret 1995.
Formålet med konkurrencen var at

tilvejebringe flest mulige ideer og
forslag til landsbyfornyelse, hvilket
skulle ske med udgangspunkt i de
fire landsbyer: Andkær, Gludsted,
Klovborg og Randbøldal.
Konkurrenceforslagene til de fire
landsbyer har en generel værdi til
inspiration for andre landsbyer, og
derfor formidles disse ideer til

landsbyer i hele Danmark. Bogen
omhandler idekonkurrencens mange
forslag til emnerne: Bybygning, lo¬
kalt liv, erhverv og service samt mil¬
jø, og indeholder desuden en op¬
slagsdel samt oversigt over støtte-
og finansieringsmuligheder. Bogen
er udarbejdet som en håndbog for
landsbybeboere og kommuner, som
ønsker udvikling i landsbyen.
Bedre landsbyer - nye tider kan re¬
kvireres hos Vejle Amts Udviklings¬
råds sekretariat, Damhaven 12,
7100 Vejle. Tlf.: 75 83 53 33. lokal
388/3590 eller pr. fax: 75 82 56 78.

Forslag af landskabsarkitekt Ulrik
Kuggas Pedersen med landskabsar¬
kitekter Jacob Fischer og Marie
Thing, journalist Per Michael Jen¬
sen og landmand Jørgen Nissen

Ny skov, nyt landskab
Skovtilplantninger kan berige land¬
skabet, det areal, der skal tilplantes,
samt det omliggende landskab stu¬
deres, og man gør sig bevidst om,
hvordan skoven skal spille sammen
med landskabet. Skovplantning kan
også bruges til at fremhæve terræn¬
forskelle, friholde dalstrøg og til¬
plante højderygge.
Variation er et nøgleord, når der skal
planlægges ny skov. Variation skær¬
per vores sanser, og derved forøges
oplevelsen af landskabet. Variation
kan opnås ved naturnære driftsfor¬
mer, friere blanding af træarter, ind-
plantning af løvtræer i nåleskov, ved
at tilplante over en længere periode,
så der både er unge og gamle træer
i skoven og ved at undlade at til¬
plante hele arealet, så der også
opstår variation mellem åbne og luk¬
kede områder i skoven. Plantning af
enkeltstående træer, der med tiden
kan udvikle sig til krukker, dvs.
meget forgrenede og skæve træer
med lav produktionsværdi, er guld
værd for øjet og ynglested for spæt¬
ter, ugler og insekter.
Hæftet oplyser også om de forskelli¬
ge muligheder for at få tilskud til at
plante skov.
Skov- og Naturstyrelsen: Ny skov,
nyt landskab. Landskabelige hensyn
ved skovtilplantning. Skov-info nr. IB.
1995. 20 s., ill. 25 kr.
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Kulturstart i løvtræ
Hæftet informerer om anlæg og ple¬
je af løvtræskulturer. Af emner der
omtales kan stikordvis nævnes: Valg
af løvtræart, kulturmetoder, forbere¬
delse af arealet til plantning, plante¬
tal, plantning, skadevoldere og be¬
skyttelse mod disse, renholdelse og
efterbedring. Desuden er der en om¬
tale af hver af de vigtigste løvtræar¬
ter: bøg, eg, ask og ær.
Skov- og Naturstyrelsen: Kulturstart
i løvtræ. Skov-info nr. 15. 1995.
28 s., ill. 25 kr.

Den svenske skovkirkegård
Skovkirkegårde i Sverige er udfor¬
met på forskellig vis, med fjeldbirke-
skov i Karesuando i nord og med
løvtræslunde i Karlshamn i syd. De
fleste af dem stammer fra den nati¬
onalromantiske periode ved århun¬
dredeskiftet. Bogen 'Den svenska
skogskyrkogården' søger at skabe
interesse herfor, men rådgiver også
om skovkirkegårdenes bevaring og
udvikling.
Stad & Land nr. 136. 124 s. 200 Skr.

plus moms og porto.
Movium. Tlf+46 40 41 51 64.

Grønnere tage
Sverige har en lang tradition for ta¬
ge med græstørv, idet tørven skulle
beskytte og tætne taget. Nutidens
tynde 'grønne tage' er udviklet i
Tyskland i 1980erne for at få mere
grønt i byen. Bogen, der er en eksa¬
mensopgave i landskabsarkitektur,
videregiver teoretiske som praktiske
erfaringer fra Tyskland og Sverige.
Stad & Land nr. 134. 72 s. 150 Skr.

plus moms og porto.
Movium. Tlf+46 40 41 5164.

Byggeprocessen forringer
plantevækst i nybyggeriets
grønne områder
Landskabsarkitekt Thomas Randrup
har i februar forsvaret sin Ph.D.-af¬

handling 'Plantevækst i forbindelse
med byggeri' ved Den Kgl. Veteri¬
nær- og Landbohøjskole, og afhand¬
lingen er nu udkommet ved Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab i
Hørsholm.

Ph.D.-afhandlingen dokumenterer, at
byggeprocessen i dag foregår på en
sådan måde, at det går ud over jor¬
den. Når byggeriet er færdigt, er jor¬
den nemlig blevet så hård, at træer
og anden beplantning har svært ved
at gro.
Den sammentrykkede jord skyldes
først og fremmest færdsel med tun¬
ge maskiner-og manglende forebyg¬
gelse af komprimering. Mere end
1200 målinger af jordens tæthed i
plantebede ved nybyggeri viser, at

jorden her er markant hårdere end
den omliggende landbrugsjord, og
det helt ned i 80 centimeters dybde.
Resultaterne bekræfter en mange¬
årig antagelse af, at det er kompri¬
meret jord, der forringer vækstvilkår
for træer og anden beplantning, idet
den hårde jord vanskeliggør vand-
og næringsstofforsyning. Især træer
gror dårligt og bliver ikke ret store,
hvilket tydeligt kan ses i de grønne
områder, der 10-20 år efter anlæg
stadig er bare og forblæste.
Nogle steder løsner man ikke jorden
efter den tunge arbejdskørsel på de
arealer, der senere skal beplantes.
Andre steder forsøger man, men
med ringe resultat. Det skyldes, at
de anvendte metoder til løsning ikke
er gode nok, og at forholdene ikke
er optimale, når arbejdet udføres.
Desuden kører man mange steder
på jorden, efter den er løsnet, også
selv om arbejdsbeskrivelsen fore¬
skriver det modsatte. Og så er arbej¬
det spildt.
Afhandlingen viser, at det er uden
betydning for komprimeringen, hvor¬
dan byggeprocessen er organiseret,
og hvilke faggrupper der er involve¬
ret. Selv om der er udarbejdet en
detaljeret arbejdsbeskrivelse af,
hvordan jorden skal behandles, er
det ikke sikkert, den følges. Det sker
bl.a., fordi tidspresset i den moder¬
ne byggeproces er stort.
En inddeling af byggepladsen i en
byggezone, en arbejdszone og en
beskyttelseszone kan være med til
at forebygge utilsigtet komprime¬
ring. En beskyttelseszone, som
omfatter de vigtigste af de arealer,
der senere skal beplantes, indheg¬
nes og friholdes for enhver byggeak¬
tivitet. Desuden bør arbejdsbeskri¬
velserne være korte og præcise, og
der bør være mulighed for at udsæt¬
te jordarbejdet til resten af bygge¬
processen er helt afsluttet.
'Plantevækst i forbindelse med byg¬
geri' kan bestilles fra Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab.
Tlf. 45 76 32 00.

Grodan Green støjskærm
Grodan Green producerer en grøn
støjskærm, der udgøres af en enkel,
max. 60 cm bred konstruktion, op¬

bygget med en kerne af stenuld,
Grodan. Grodan Green findes i 2 for¬
mer, én hvor der kan plantes direkte
i væggen og drypvandes, og én hvor
der plantes i jorden ved foden af
skærmen.

Støjskærmen opbygges ikke på ste¬
det, idet støjskærmselementerne
præfabrikeres og samles i en mon¬

tagehal. Derefter fragtes de til byg¬
gepladsen, hvor de monteres på
nedstøbte fundamentssøjler.
Støjskærmen fra Grodan Green er
blevet testet i det tyske lydlaborato¬
rium ITA i Wiesbaden for evne til

støjabsorption og støjdæmpning og
ved Teknisk Universitet, Wiesbaden
for udbøjning under vindbelastning
m.v., og støjskærmen er godkendt i
henhold til de tyske normer.

Beskrivelse af skærm, testresultater
m.m. kan rekvireres fra Grodania a/s.
Hovedgaden 501. 2640 Hedehusene.
Tlf. 46 56 04 00, fax 46 56 12 11

Vanding af bytræer med MPS
kapillær vandingssystem
Under uhensigtsmæssige forhold i
bymiljøer er det nødvendigt, at der
kan etableres kontrollerede van-

dingsforhold, så der kan tilføres
vand og gødning. MPS kapillær van¬
dingssystem tilfører vand og gød¬
ning netop der, hvor træets rødder
skal udvikle sig.
MPS virker som jordens eget grund-
vandssystem med en kapillær sug¬
ning fra vandbeholdere nedgravet
omkring rodklumpen. Der tilføres
kun det vand, som træet har brug
for, og ved hver vanding trykkes luft
op til træets rødder gennem et ven¬
tilsystem fra beholderen.
MPS kapillærvanding betyder be¬
sparelser på vandforbrug, service og
vandingstid på op til 50%. Danske
erfaringer for 1994-95 haves fra Vor¬
dingborg Kommune, hvor samtlige
blomsterarrangementer og nogle
gadetræer har været vandet med
MPS. Der er op til 18 års erfaringer
fra Sverige og USA. I Stockholm
passes 300-400 store plantekummer,
forsynet med MPS, af kun en mand.
Kilde: J.P. Agency, Sjællandsbroen 2,
2450 København SV. Tlf. 36 44 52 22,
fax 36 44 00 83

ZZ7I

Vedligehold

movering
V

Vi har været i
branchen siden 1921
- og vi dækker hele

området.

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13

2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655 - Fax. 3968 1127

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

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

GÅRDANLÆG
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ACO Brickslot
ACO Brickslot er det mest diskrete

produkt i ACO's brede program. Den
ACO drænrist, man normalt ser ned¬
fældet i pladsbelægninger, er i det
nye produkt ACO Brickslot afløst en
ganske smal sprække, hvor vandet
løber ned igennem til den underlig¬
gende rende.
Den belægning, der omgiver spræk¬
ken, kan vælges frit. Den kan f.eks.
bestå af granitblokke, som vist på
billedet, eller man kan vælge at la¬
de pladsbelægningen gå helt tæt til
den stålramme, der danner spræk¬
ken. ACO Brickslot giver mulighed
for at designe en funktionel plads¬
belægning med forenklede faldfor¬
hold på grund af linieafvandings-
princippet, og den giver samtidig
nye æstetiske muligheder.

ACO Drain råder over et bredt pro¬
gram inden for linieafvanding:
ACO Self er et afvandingssystem til
brug ved den private bolig. Belast-
ningskfasse A.
ACO Gaia er et afvandingssystem til
brug i friarealer og ved privat bolig.
Belastningsklasse A + B.
ACO N 100K og H100K anvendes,
når der stilles stigende krav til udfø¬
relse og kvalitet. Renden bruges,
hvor der forekommer trafik af bl.a.

biler, lastbiler, små trucks m.m. Ty¬
perne fås med forskellige karme og
riste i galvaniseret stål, rustfrit stål,
kobber og messing. Ristene løsnes
ved hjælp af den specielle Quick-
lock. Belastningsklasse A-E.
S100K, S150K, S200K og S300K er
afvandingssystemer til brug ved in¬
dustrigrunde, havneanlæg og fly¬
startbaner. Ristene er i GGG50

støbejern og forsynet med det boltfri
Powerlock system. Belastningsklas¬
se A-F.
Beskrivelse af belastningsklasser er
efter DIN 19850 fra A15 til F900.
Kilde: ACO Drain A/S. L. Frandsens-
vej 4. Faaborg.
Tlf. 62 61 73 11, fax 62 61 73 22.

Skov- og landskabskonference
1996

Sneen væltede ned over Fyn, da den
årlige Skov & Landskabskonference

løb af stabelen den 25. januar på
Hotel Nyborg Strand. Det forhindre¬
de dog ikke over 600 deltagere fra
hele landet i at nå frem til arrange¬
mentet, for at stifte bekendtskab
med de nyeste forsknings- og udvik¬
lingsresultater inden for skovbrug,
pyntegrønt, landskab, bymiljø og
parker og udveksle erfaringer med
kollegaer.
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab og Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole står bag arrange¬
mentet, der er en årligt tilbageven¬
dende begivenhed og det største af
sin art i Danmark.
Efter et fælles formiddagsprogram
bød fire parallelle sessioner i løbet
af eftermiddagen på i alt 24 ind¬
læg, der spændte vidt.
Blandt flere indlæg på sessionen
for landskab præsenterede forsker
Frank Søndergaard Jensen resulta¬
ter fra undersøgelsen Friluftsliv '95,
der viser, at skovene stadig ligger
foran både biblioteker og biografer,
målt som antal besøg. Der bliver af¬
lagt flere, men kortere besøg i sko¬
vene, og tendensen går mod flere
små og store grupper, på bekost¬
ning af familiegrupper på 3-6 perso¬
ner, fastslog han.
Landskabsarkitekt Berit Kaae kon¬
staterede på baggrund af undersø¬
gelser på Rømø, at både lokale be¬
boere og turister finder, at antallet
af besøgende er for højt og påvirker
ferieoplevelserne negativt. Præfe¬
renceundersøgelser af denne art
kan bruges som grundlag for at
planlægge en bæredygtig udvikling
af turismen på lang sigt med balan¬
ce mellem turisme og naturpåvirk¬
ning.
På sessionen for bymiljø og parker
fremlagde landskabsarkitekt Palle
Kristoffersen resultater af forsøg
med rodvenlige bærelag. Denne
helt nye metode vil give bytræernes
rødder meget mere plads og gøre
det lettere at få træer til at gro
under de vanskelige forhold i bymil¬
jøet.
Landskabsarkitekt Thomas B. Rand¬

rup præsenterede resultater fra sit
Ph.D.-studium af plantevækst i for¬
bindelse med byggeri. Resultaterne
bekræfter, at jorden bliver så mar¬
kant komprimeret i løbet af bygge¬
processen, at plantevækst vanske¬
liggøres. Den hårde jord i
plantebedene skyldes både kørsel
med tunge maskiner og utilstrække¬
lige metoder til jordløsning.

Forskningens åbne vindue
De mange konferencedeltagere
kom bl.a. fra kommunale parkafde¬
linger, amternes landskabskontorer
og skovdistrikterne.
Forskningscentret for Skov & Land¬

skab bruger i høj grad arrangemen¬
tet til at skabe en direkte kontakt
mellem forskerne og brugerne af
skov-, park- og landskabsforsknin¬
gen fortæller direktør Niels Elers
Koch.
Desuden fungerer konferencen som
et fagligt mødested for deltagerne
indbyrdes. Derfor var der også sat
god tid at til både at tale med kol¬
legaer og studere de posters, som
var udstillet. Mange benyttede sig
af muligheden for en længere snak
med forskerne end programmet for
sessionerne gav lejlighed til.
Bestyrelsesformand Vilhelm Bruun
de Neergaard kunne allerede i sin
velkomst annoncere næste års kon¬
ference, der finder sted den 29. ja¬
nuar 1997.
Tilde Tvedt

Center for Bymiljø
og Planlægning
Et nyt 'Center for Bymiljø og Plan¬
lægning' er en realitet fra 1. januar
1996. Formålet er at styrke forsk- .

ningen inden for bymiljø og planlæg¬
ning og at etablere et nationalt
kompetencecenter, der kan sikre ko¬
ordinering af forskningen inden for
området. Målgruppen er de ansvar¬
lige for planlægningen i henhold til
planloven. Det vil sige Landsplan

PENXA
TRAVEL

REJS MED TOBIAS FABER TIL KINA
- specialrejse for arkitekter og byplanlæggere

• Unik grottbebyggelse i Nordkinas løssjordsom-
råde

,

• Traditionel kinesisk arkitektur og eksplosiv
byfornyelse i millionbyerne Beijing ogXian

• Den forbudte By, Den kinesiske Mur, Terra¬
kottahæren og meget, meget mere

15. - 29. oktober 1996

Tilmeldingsfrist: 16. august

Pris: 16.380,- Dkr

For tilmelding og yderligere information, kontakt:

Penta Travel ApS, Frederiksborggade 3, 1360 København K
Tel 33 15 29 11 Fax 33 15 84 11

E-mail pentatrc@inet.uni-c.dk

afdelingen, Skov- og Naturstyrel¬
sen, amter og kommuner.
Vi har et stort videnbehov på områ¬
det. Derfor har vi taget initiativ til op¬
rettelsen af det nye center, fortæller
landsplanchef Niels Østergård fra
Landsplanafdelingen.
I perioden 1996-1999 er der afsat 3
mio. kr. om året til etablering af
Center for Bymiljø og Planlægning
ved Forskningscentret for Skov &
Landskab (FSL). Afdelingsleder Kjell
Nilsson vil indtil videre lede centret.

Det nye center vil medføre en bedre
integration af skov-, park- og land¬
skabsforskningen med den øvrige
planlægningsforskning, vurderer
direktør Niels Elers Koch, FSL.
Kilde: Skov & Landskab Nyt. Nr.3.

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

Redskaber m.m.

jSSt jSSi iSSSH
AAar
AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Undervisning afamerikanske
universitetsstuderende
- Landscape Architecture

DiS, Denmark's International Study Program søger til
spændende undervisningsopgave i internationalt miljø med
højt motiverede udenlandske, fortrinsvis amerikanske, uni¬
versitetsstuderende lektor til følgende fag:

Landscape Architecture Studio. (Fra efteråret
1996.) Tegnebordsundervisning for landskabs¬
arkitektstuderende. 2 eftermiddage ugentligt i 11
uger pr. semester, plus projektbedømmelse og
faglige ekskursioner, samt enkeltstående fore¬
læsninger om skandinavisk landskabsarkitektur.

Undervisningen
• foregår på engelsk
• aflønnes som ekstern lektor efter overenskomst med AC
• finder sted i DiS' bygning i den indre by
Dine kvalifikationer omfatter
• relevant faglig ekspertise
• afsluttet akademisk uddannelse
• undervisningserfaring, gode formidlingsevner
• ubesværet beherskelse af engelsk, også fagligt
• evne til at motivere og engagere
• gerne kendskab til udenlandske universitetsforhold

Yderligere oplysninger om ovenstående stillinger kan fås
hos Erik Skoven på telefon 3311 0144. Kortfattet ansøgning
bilagt relevant dokumentation samt tydelig angivelse af hvil¬
ket fag der søges på bedes være os ihænde helst inden ons¬
dag den 22. maj 1996.

Denmark's • • •
International
Study Program

Vestergade 7, 1456 København K
DiS, Denmark's International Study Program, er en selvejende
uddannelsesinstitution tilknyttet Københavns Universitet. DiS yder
meritgivende, godkendt undervisning på engelsk til ca. 450 tredie-
og fjerdeårs universitetsstuderende om året inden for samfunds¬
videnskab, humaniora, arkitektur, biologi, handelshøjskolefag og
ingeniørfag (på DTU). De studerende, der læser et eller to semestre
hos DiS, kommer fra faste udenlandske samarbejdsuniversiteter,
hovedsagelig i USA, men ogsåfeks. Canada, Australien, Østeuropa
og Rusland. DiS har 15 administrativt heltidsansatte og ca. 40 del¬
tidsansatte lektorer.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

By & Parkinventar

■i Skiltestandere ■i Affaldsstativer w*

■ Infohuse ■ Rækværk

■ Pullerter ■i Bænke m.m.

RIBE
Bjerrumvej 14 • 6760 Ribe

TIf. 75 41 19 71 • Fax 75 41 19 72



ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

GennemillustreretifarverIndb. 47-5kr.
Hft. 395kr.

FantasiensHavehandler omdet moderne gennembrud i havekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen omhavekunstensudviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdansk havekunst i en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan etændret livs-, skønheds- ognatursyn
afbildes i denmodernehave,hvis pioneriDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen erpå360 siderogbeskriverdenmoderne have, som
den formedes imellemkrigsårene, udvikledeogkonsoliderede sigunder
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHavekasternyt lys overdetkompleksafændringer i
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismen ihavekunsten
- menden er også et forsøgpå at rehabiliteremodernismens have,
der imidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuost gennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG


