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TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

m
NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

G)
i

Ring og få vor referenceliste på tlf. 5819 6005

Skælskør Planteskole ^ Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENORER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5819 6005 - Fax 5819 0081

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

Anlæg med grøn garanti

LDA

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

i

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
s- 48 18 33 18 Fax 48 18 33 98

NYANLÆG ■ VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERINGER • 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

S.W,'

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

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

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

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

BIRK

Aflæg planteskolen
et besøg

HOLM
Farremosen 4 ■ 3450 Allerod • Tit. 48 17 31 26* • Fax 48 14 09 86 • E-mail: blrk-holm@internet.dk
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PETER-JOSEPH-LENNÉ-PRISEN
1999

Senatsverwaltung fur Stadtentwick-
lung, Umweltschutz und Technologie
i Berlin har afgjort den årlige Peter-
Joseph-Lenné-prisopgave, der har
været udskrevet siden 1964.
Det er en idékonkurrence for yngre
(under 35 år) landskabsarkitekter og
planlæggere, navngivet efter den
berømte tyske landskabsarkitekt
Peter Joseph Lenné.
I tilknytning til prisen uddeles tillige
tre Karl-Foerster-Stiftung-anerken-
delser.
I dette års Peter-Joseph-Lenné-Preis
konkurrence, der omhandlede om¬

lægningen af et større parkområde i
Berlin, har landskabsarkitektstude¬
rende Elisabeth Høigaard Rasmussen
og landskabsarkitekt mdl Jacob Kamp
modtaget en 'Anerkennung'.
Forslagets overordnede idé er at
sætte stedets intense urbanitet i

perspektiv ved at skabe en roman¬
tisk park midt i Berlins historiske
centrum.

Et stort dalstrøg løber fra fjernsyns¬
tårnet ned til floden Spree. Eksiste¬
rende historiske bygninger og nyin¬
troducerede elementer - såsom en

blomsterhave og en bro - ligger
som punkter på randen af dalen.
Dele af den eksisterende træbeplant¬
ning bevares og bindes sammen af
en nyplantning af eg, pil, ceder og
tulipantræer. Under træerne løber
slyngede stier, og hele parken af¬
græsses af små, sorte får.
Information: Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie, IF 231.
Am Kollnischen Park 3,10179 Berlin.
Tel.+49 30 9025 1729,
fax +49 30 9025 1604/1104/1105

Der blev i 1998 udgivet et hæfte med
gengivelse af tidligere præmierede
forslag. Jacob Kamp fik i 1998
'Annerkung' for sit forslag til en
kvarterspark i Berlins centrum.

Forslag tildelt Annerkennung
udarbejdet af

Elisabeth Høigaard Flasmussen
og Jacob Kamp
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Ukuelig har den utrættelige redaktør, uden sit udvalgs
vidende, bedt mig fortælle om min seneste have.
Nuvel, min og min er så meget sagt. I vores familie er
det sådan, at det er mig, der er havearkitekten og min
kone, Solveig Stenholm, der er landskabsarkitekten.
Det har hun selv bestemt, fordi hun er fra en genera¬

tion som ikke fandt det passende at tegne haver. Ikke
desto mindre er hendes medansvar ganske tungt, men
af hensyn til den ligegyldige ophavsret — så er det altså
min have.

Og hvorfor fortælle om den i Landskab? Den har
været publiceret i mindre seriøse magasiner og vist på
udstillinger i ind- og udland, så det halve kunne være

nok. Men nej, den stædige redaktør insisterer, og jeg
bøjer mig så med et let skuldertræk, der giver hende
ansvaret for historien.

Haven er den syvende og foreløbig seneste til mig
selv. Jeg bliver helt svedt ved tanken om alle de kræfter,
der er lagt i hver og én af haverne. Hver gang skulle
det jo blive den ideelle have. Måske skulle man en dag
ta' og lave en sammenstilling og se, om de ligner hin¬
anden eller mig — og så berige eller belemre tidsskriftet
med en ny artikel.
Men her gælder det alene den sidste i Køge.

Landskab 8/99

Haven er 8-10 år gammel og grundarealet med hus og
garage er 1250 kvm stort. Huset, eller villaen kan man

godt kalde det, er fra 1929. Da vi overtog ejendommen
i 1987, var den i dybt forfald. Vi kom fra et øde og

idyllisk sted, hvor haven netop stod i en af sine smukke
faser. Haver har det jo ligesom mennesker med at
veksle med årene, vi er ikke lige smukke hele tiden.
Den nye have var et stort vildnis, tilgroet uden for¬

faldets ynde, men en herlig legeplads for vores dreng.
Det var svært at komme i gang med planer for den nye

have, for en ny have skulle der til - en restaurering
eller renovering var helt udelukket.
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Plan af forhave 1
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Th. Forhave med støttemur og trappe
• Right. Front garden with retaining
wall and staircase
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Der gik et par år med at gøre os fri af den gamle yndige
sag, vænne os til den nye situation, vurdere grundens
muligheder og finde ud af, hvad vi ville med den nye have.
Da vi først kom i gang, gik det forholdsvist smertefrit.
Haven næsten tegnede sig selv, styret af husets skævt-
symmetriske plan, med huset placeret ideelt på grunden.
Huset består af en fem-fags klassisk hovedform med

en lille forsat udbygning mod øst og en fritliggede
garagebygning mod vest.
Det hjalp også, at vi havde gjort os klart, at planen

skulle være enkel og formel, gerne tidløs, og i hvert
fald fri af tidens hærgende dekonstruktioner og sære
skæve indfald.

Det skulle heller ikke være en sådan rigtig hyggehave
med vandbassin, overdækket terrasse og grillplads.
Det ville vi slet ikke kunne magte at nyde eller passe.

Forhaven eller forarealet langs Åvænget blev tegnet og

anlagt et år før den store have. Det hævede terræn foran
huset er støttet af fire skifter betonplantesten, der ved
hoved- og køkkendør er trukket ud som trappetrin.
Mellem den lave støttemur og fortovet er pladsen
grusbefæstet, og som lejdere går to smalle stier hen
over grushavet mellem trappe og fortov.

Indkørsel til garage, den lille p-plads i øst og reposen
ved hoveddøren er befæstet med gule klinker, sat på
kant, i mønster som dørenes og portenes profileringer.

Gruspladsen skulle også være en lille lund, så den
blev beriget med 7 træer. Landskabsarkitekten og jeg
kunne ikke blive enige om, hvilken art det skulle være.
Hun ville ha robinier og jeg ville ha birke, fordi de
findes på vejen i forvejen. Men birk var altså endnu
dengang for eksotisk for landskabsarkitekter. Det endte
med et lykkeligt kompromis, vi plantede både og.
Den blanding har vi stadig glæde af. Tilbage står nu
to robinier og en enkelt birk efter en udtynding, som
blev nødvendig før forventet.

Plantningen på støttemuren er med årene blevet stærkt
forenjdet! Tilbage i dag står to rundklippede buksbom,
to rynkeblad, som har kvitteret helt vidunderligt efter
udtyndingen, og så fire taks. Taksbuskene holder jeg i
form og størrelse ved at klippe dem med beskærersaks,
så det fritvoksende præg bevares. Bunden er dækket af
guldjordbær med dortealiljer, narcisser og kransliljer.
Espaliererne, som erstatter de tidligere skodder, er nu
tilplantet med den stilige Lonicera henryi, stedsegrøn
kaprifolie. Det hele er blevet utilsigtet fornemt i en
sådan grad, at det slører, hvem som bor bag - og det
gasser vi os lidt ved.



Den store have kom så til året efter. Vildnisset blev

ryddet, kun to store birke, to store taks og et enkelt
pæretræ tog vi med over i den nye have. Pæretræet fik
selskab af to træmordere, og lige siden har vi med
spænding fulgt det langsomme, men tiltagende mord.
Haven har en offentlig smutsti langs vestskellet, mod
syd ligger Strandvejen og mod øst bor en åben, venlig¬
sindet nabofamilie. Mellem os naboer blev vi enige om

et lavt åbent hegn, som havearkitekten fik lov til at
tegne. Vi ville gerne nyde synet af hinandens haver, og
vi mener stadig ikke at ha' noget at skjule for hinanden.
Mod vej og sti blev plantet bøgehæk. Den endelige

højde er sat til 150 cm, (hvornår er endelig?), og den
aktuelle er omkring 125 cm. Vi giver altså plads for
indsigt i vores have - og det skulle ifølge Malene Haux-
ner være utypisk dansk. Men ikke desto mindre føler
vi os ganske danske og sjældent generet af kiggere.
Det forholdsvis store haveareal og vores plantedisposi¬
tioner gør, at vi ikke føler os overbegloede.
Al den megen sti og vej inspirerer til havelåger, så

dem lavede vi to af.

Men til det væsentlige. Hovedgrebet er en opdeling i
tre afsnit. En hævet terrassehave oppe ved huset, en
stor parabelformet græsklædt skål, og så en smal græs¬
klædt løber, flankeret af urte- og staudebede. Det blev
og er såmænd en ganske enkel haveplan, men der er
meget at fortælle om. At planen måske kan læses meta¬

forisk, som noget vist menneskeligt, er ikke tilstræbt,
men flere mener at kunne spejle husets frue i planen.

Terrassehaven er hævet en lille meter over det omgivende
terræn. Også her har vi brugt gammeldags betonplan-
testen-som støttemure. Fra hver sin side løber murene

af på to forbjerge, der flankerer den tragtformede trappe
i aksen. Selve terrassen er belagt med 50 x 50 cm beton¬
fliser, som vi fandt frem i den gamle have. På tværs

spænder terrassen ud mellem husets trappetrin og tragt¬

trappen. Trappen er bevaret fra den oprindelige have,
og de svungne vanger har i høj grad v&ret med til at be¬
stemme det kurvede formsprog. i

Fliserne er lagt med stor fuge, som er tilgroet med
Cotula og ind imellem med græs. Har man en ung
mand i huset som gerne vil låne bilen en gang imellem,
så kan det lade sig gøre at få dem luget. Ellers må
Cotula-fuger frarådes, selv om det er ret pænt og

hyggeligt.
Mod øst og vest er terrassehaven skærmet med

Nevada-roser og duftsnebolle, mens resten af haven i
dag står med salvie, lavendler og lave roser - godt nok
holdt på plads af vores uomgængelige rundklippede
buksbom, fire på hver side af aksen.

1:500 Planteplan af dec. 1990 • Planting plan, Dec. 1990

Tv. Klippede buksbom, salvie og
lave roser, Karen Blixen og Troika
• Left. Clipped .box, sage, and low
Karen Blixen and Troika roses

Uddrag af planteliste
• Excerpt of the list of plants
1. Forhave:
Betula verrucosa, birk
Robinea pseudoacacia, robinie
2. Hævet bed foran hus:
Buxus semp. arborescens, småbladet
buskbom
Mahonia aquifolium, mahonie
Prunus laur. zabeliana, kirsebærlaurbær
Taxus baccata, taks
Viburnum rhytidophyllum, rynkeblad
Clematis alpina, macropetala, viticella
og 'Jackmanii', div. klematis
.Vinca minor, vinca
Waldsteinea ternata, guldjordbær
Leucojum vernum, Dorothealilje
Narcissus 'February Gold', narcis
3. Langs garage:
Quercus petraea, vintereg
Taxus media 'Farmen', taks
4. Flæk:

Fagus silvatica, bøg
5. Brede plantning:
Juglans regia, valnød
Sorbus aucuparia, aim. røn
Tsuga canadensis, tsuga
Amelanchier laevis, bærmispel
Buxus semp. rotundifolia, storbladet
buksbom
Cornus mas, kirsebærkornel
Ligustrum ovalifolium, liguster
Philadelphus coronarius, uægte jasmin
Ribes alpinum 'Fiemus', fjeldribs
Rhododendron cataw. grandiflorum,
rhododendron
Viburnum opulus, aim. kvalkved
Diverse frugtbuske og frugttræer
Diverse skovbundsplanter
6. Terrassehave
Laburnum wat. Vossii, guldregn
Juniperus chin, pfitzeriana, ene
Thymus vulgaris, timian
Verbascum nigrum el.densifolium,
kongelys
Euo'nymus radicans og veg. 'Eve',
krybende benved
Rosa hugonis og 'Nevada', buskroser
Stephanandra incisa crispa, kranstop
Viburnum carlcephalum, dufsnebolle
Flydrangea petiolaris, klatrehortensie
Buddleia davidii 'Black Knight' og
'Ile de France', sommerfuglebusk
Buddleia alternifolia, sommerfuglebusk
Wisteria sinesis, blåregn
Buxus semp. arborescens, småbladet
buskbom

Caryopteris incana
Lavandula officinalis, lavendel
Salvia nem. 'Oestfriesland', salvie
Thymus lanuginosus og serpyllum,
timian
7. Staudegang:
Diverse stauder, urter og hindbær
Alle fotos: Bruun & Stenholm

Landskab 8/99 179



Forbjergene topper en halv meter over terrassens niveau
og hjælper meget til fornemmelsen af sluttethed på
terrassen. De er tilplantet med hver fire guldregn og
seks enebær (Juniperus chin, pfitzeriana). Guldregnene
både slører og indfatter udkigget ret pænt, Og skygger
gør de også så fint. Vi behøver ingen parasoller. Prisen
for dette er, at jeg næsten hvert år må beskære guld¬
regn for at holde dem lette og passende små. Om ene¬
bærrene er kun at sige, at de nu skal tyndes kraftigt.
I den sidste ende er der måske kun plads til et par

stykker på hvert forbjerg. Glem den art, hvis du ikke
giver den plads til udfoldelse — beskæring og indklip-
ning gør den altid grim.
De nyanlagte og tilplantede forbjerge, syntes vi,

skulle beklædes med timian ved udsæd af krydderurten
Thymus vulgaris. Vi vidste godt, at det var et hals¬
brækkende projekt, men kastede os ud i det, brugte
oceaner af tid og fik 4-5 års fryd ud af det. Nu er de
skiftet ud med citrontimian og Cotula, hvor der over¬
hovedet er plads for enebær.



Den store have omkring skålen er lidt af et gartnerisk
eksperimentarium. Den skal være frodig romantisk
dg skal kunne tåle at blive passet meget lidt, når vi
ikke gider så meget mere. Den er spredt tilplantet
med syv tsuga, syv Amelanchier, syv rhododendron,
et par bueslag af stedsegrøn liguster og storbladet
buksbom og så nogle frugttræer langs den offentlige
sti mod vest. Vi kan ikke spise al den frugt selv, så
hvorfor ikke lade det dryppe lidt på stigængerne.
Til at begynde ville jeg bare lade resten af haven gro

til og så alene ved borthakning og udtynding kompo¬
nere mellem- og underplantningen af det som måtte
indfinde sig. Men gartneren kom ret hurtigt op i mig,
så det kom til at gå helt anderledes. Med frø fra venner
og bekendte og egne impuls-indkøb blev store dele af
bunden tilsået med alle mulige slags blomster, og ved
indplantning af lidt Vinca og vedbend blev resten af
bunden hurtigt dækket. Det udviklede sig ikke særligt
pænt, og vi begyndte så at indkøbe egnede stauder og
opformere arter, som vi fandt passende. Efterhånden har
vi fået ryddet noget op i virvaret og fundet frem til de
arter, som vi vil satse på. Bl.a. hjortetrøst og storkenæb
trives godt hos os. Det har været noget værre rod, men
sjovt, og imens har de indplantede buske og træer vok¬
set sig til noget mere fyldigt. Det tegner helt fint, det
kunne godt ende med at blive en have, som ikke kræ¬
ver ret megen pasning, og som ville forfalde med ynde.

Græsgangen mellem urte- og staudebedene er helt
tydeligt en engelsk inspiration, nærmest en kalkering.

Vi har altid ønsket os sådan en staudegang i vores have,
så det var helt oplagt, at den skulle ind her og strække
sig i hele havens længde. At det ikke bliver til så meget
med urterne gør ikke noget, vi synes det er nok så
sjovt at lege med stauderne, selv om de jo også kræver
en vis indsats.

Gangen ender i en låge, som var med på udstillin¬
gen 'Strejf i dansk havekunst' på Kunstmuseet Køge
Skitsesamling i 1994. Den blev præsenteret under tit¬
len: Haven i lågen - Lågen i haven, og i kataloget med
følgende beskrivelse, som jeg vil slutte min historie med:
'Det har altid været god latin, at detaljen skal bære

helheden i sig. Det gælder musik, gastronomi og have¬
kunst. Min første oplevelse af et sådant kunstværk var
Ota-havregrynspakken med et billede af en dreng i
løb med en Ota-havregrynspakke. Mine seneste op¬
levelser af fænomenet er computer-billederne af frak¬
taler og tegningen afMandelbrot-mængden.
Havelågen i Køge udspringer af dette 'credo' på en

helt bogstavelig måde. Lågen er en let smedejernslåge
mellem to bastante murpiller. Den giver indkik og

adgang til en smal græsgang, der fører op gennem
havens urte- og staudebede. Den skulle både være der
for at hegne for hunden - og ikke være der for ikke
at lukke haven ude fra omverdenen. Derfor blev den

så transparent. En låge af glas kunne have gjort det,
men i stedet blev det en stiliseret udgave af haveplanen.
Tanken om at komme ind i haven gennem havens
plan brød igennem og blev realiseret.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt mdl, pir

Græsgang og havelåge
• Grass corridor and garden gate
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B001 I MALMØ
- KANALGATAN, STRØKSGATAN, PLASSER, INDRE STRØK
Johann Sverrisson, 13.3 landskapsarkitekter

Kanalgaten
• Canal Street

Iforsommeren 1999 blev 13.3 Landskapsarkitekter v. Terje Vedal, Oslo,
JeppeAagaardAndersens tegnestue, Helsingør, Beth Galt Studio v. Beth
Gali, Spanien, TEMA Landskapsarkitekter v. Pia Krensler, Stockholm,
samt White Arkitekter v. Anders E. Johansson, Stockholm, indbudt til —
som såkaldte 'parallella updrag - at give forslag tilpromenader, gade¬
forløb, torve og indre strøg i den sydlige del afBoOl.
13.3 Landskapsarkitekter blev valgt til at viderebearbejde den del af
deres konkurrenceforslag, der omhandler Kanalgaten, Strøksgatan, pladser
og indre strøg. JeppeAagaardAndersens Tegnestue vandt den konkurrence¬
del, der omhandler promenader og kajarealer (s. 186).
Samtidig og også som 'parallella updrag, men med andre dommere, blev
FFNSArkitekter v. Thorbjorn Andersson, Sven Hedlund og PeGe Hilinge,
Stockholm, Stig L. Anderssons tegnestue, København, B+B Bureau V.
Annikai Neuta, Holland, Snohetta Landskabsarkitekter AS v. Ragnhild
Momrak, Oslo, samt Konsult StadsutvicklingAB v. Åse Drougge, Stock¬
holm, indbudt til at give forslag til udformning afto parkstrøg i BoOl.
Stig L. And(rssons tegnestue blev valgt til at viderebearbejde Kanalparken
(s. 190), mens FFNSArkitekter skalforestå Bastionsparken (s. 194).

Utgangspunktet for prosjektet BoOl-'Framtidsstaden
er bostedet, boligen og livet i et økologisk holdbart
velferdssamfunn. Et nedlagt industriområde som skal
forvandles til et boligområde med torg, gater, plasser
og parkområder. En utfordring i denne sammenhengen
er å kombinere et moderne og humant miljø med
økologiske prinsipper på et høyt estetisk nivå.

Kanalgaten, Strøksgatan, plasser og indre strøk
Skal man oppfylle kvalitetsprogrammets hovedmål-
setting om et fungerende økologisk bysamfunn er det
avgjørende at økologisk tenkning og handlemåte
gjennomføres på alle nivåer. I oppdraget er det viktig
å håndtere vannbehandling, jord og plantesamfunn
slik at det skapes økologisk balanse uten omfattende
drift og vedlikeholdskostnader — bærekraftighet.
For de indfe strøk og plasser er den gjennomgående

ideen I forslaget å lede alt overflatevann, blant annet
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Konkurrenceforslag
til gadeforløb, torve
og indre strøg i den
sydlige del af Bo01.
Ca. 1:1750 '
• Proposal for the
layout of streets,
squares, and lanes in
the southern part of
Bo01. C. 1:1750



Åquapunkt • "Aquapoints"

Fordrøynings-/infiltrationspunkt • Retention/percolation points

Vannveier* Watercourses

Infiltrationselementer • Percolation units

takvann i åpne kanaler gjennom bydelen, med aqua-

punkter plassert på de sosiale møteplassene. Dette
ferskvannssystemet symboliserer livgivende årer ved at
vannet gjenbrukes til vegetasjon i parker og grønt-
anlegg. På denne måten blir vannet brukt som økolo¬
gisk og pedagogisk virkemiddel i sammenheng med
det sosiale liv i boligområdet.
Et åpent awanningssystem vil bli et vakkert symbol

på et økologisk bysamfunn. Synlig vann i kombina-
sjon med trær og frodig undervegetasjon vil tilføre
spennende og livfulle kvaliteter i et hårdt urbant miljø.

Vegetasjon og regnvann utnyttes i integrerte løsnin¬
ger for å utvikle områdets økologiske potensiale.
Regnvannet utnyttes til å skape frodige og artsrike

plantesamfunn gjennom fordrøyning, kanaler og in-'
filtrasjon. Vegetasjonen brukes til biologisk rensing av

regnvannet.

Kanalgaten vil fremstå som en gate med lite bil-
trafikk og fortausparkering inn til fasadene. I mellom
gaten og kanalen blir det en mer intim og grønn opp-
holdssone hvor overflatevannet renner over kanalkan¬

ten og ut i kanalen i enkelte punkter.
Plasser og indre strøk er tenkt som bilfrie soner.

Strøksgatan som er en hovedgate gjennom området
skal ha et frodig grønt uttrykk med 'grønne' fasader
og treplantinger.
I området skal det benyttes holdbare og naturlige

materialer i gulv og konstruksjoner - for eksempel
steinmaterialer, tegl tre, stål - materialer med gjen-
bruksverdi.

Medborgarplassen
Plassen rundt Medborgarhuset er foreslått med karak¬
ter av åpenhet og storslått utsikt mot strandsonen og

havet. Gulvet er foreslått i natursteinsmaterialer og
med trapper og kanter i granitt. På den sentrale plassen
ligger det et skulpturelt aquapunkt, et stort opphøyet
vannbasseng som danner et flott speil for blikk mot
havet. Fra vannspeilet renner vannet i en kaskade ned
trappeløpet mot strandsonen.
Medborgarplassen med trappeanlegget ned mot

strandsonen blir et møtested for aktiviteter som store

folkemøter, konserter mv. Området mot Strandparken
brukes til uteservering under store parasoller.

På Honnørbryggen er det foreslått en enkel møble¬
ring med kraftige steinsoffaer.
Johann Sverrisson, 13.3 landskapsarkitekter
landskabsarkitekt nla
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B001 I MALMØ-PROMENADER
JeppeAagaardAndersen

BoO 1 er placeret med en smuk udsigt over vandet og
med Danmark i horisonten. Kontakten til vandet er

attraktiv med himmelrummet, der åbner sig, og vinden,
der kommer ind fra vest. Sammenhængen mellem
Scaniaparken i nord og Ribersborg syd for området
bevares, idet bebyggelsen er placeret, så der opstår en
promenade langs vandet. Bebyggelsen er udformet, så
de højeste bygninger er placeret langs vandet, hvor¬
ved der opstår en lævirkning for bebyggelsen indenfor.

Overordnet idé

Den overordnede idé for bebyggelsen er at fremhæve
forskellen imellem at færdes inde i bebyggelsen og

uden for bebyggelsen langs vandet. Forskellen er alle¬
rede tegnet af bygningernes stigende højde, jo længe¬
re man bevæger sig fra bebyggelsens centrum. Man har
en fornemmelse af at opholde sig inden for bymuren.
Forskellen på at opholde sig uden for og inden for

bebyggelsen angiver en naturlig differentiering af det,
der er offentlig tilgængeligt, fra det, der er tilgængeligt,
men som samtidig præges af tryghed og intimitet.
Beplantningen skal give området karakter. Ved at

behandle træer på usædvanlige måder opstår et varieret
og menneskeskabt udtryk. Det sker dels ved den måde,
hvorpå træerne plantes, men også ved den måde,
hvorpå de senere beskæres og plejes.

Træer plantes ved gadernes udmundinger, hvorved
oplevelsen af at bevæge sig fra byen og ud på promena¬
den forstærkes. Belysningen placeres gruppevis i linier
parallelt med og i umiddelbar nærhed af bygningerne.
Promenaden befæstes med granitchaussésten, og et
mønster af 3 meter lange træbordursten - stænger af
træ i belægningen.

JeppeAagaardAndersens tegnestue,

Helsingør vandt og viderebearbej¬
der den del afdet her viste kon¬
kurrenceforslag, der omhandler
promenader og kajarealer

Promenaden

Et trædæk etableres hen over stensætningen langs vandet.
Som overgang fra trædækket til promenadens anden
belægning placeres trætrapper, der varieres i hele
promenadens længde. Trætrapperne vender både mod
vandet og mod byen og indbyder i deres udformning
til ophold.
Trappen ligner på afstand bolværket på en havn,

mens det at gå på et trædæk giver henvisninger til de
franske badebyer såsom Trouville og Deauville, hvor
blankslidt træ og sand sætter den uformelle stemning.

Promenaden
• The promenade
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Konkurrenceforslag
til gadeforløb, torve
og indre strøg i den
sydlige del af BoQ1.
Ca. 1:1750
• Proposal for the
layout of streets,
squares, and lanes in
the southern part of
Bo01. C. 1:1750
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Udsigt fra byen mod vandet
• View of the sea from the city

De indre torve

De indre torve er' beplantet med store træer, der alle
beskæres, klippes, så deres facon bliver speciel.
Dette giver mulighed for allerede i udstillings-

perioden at kunne præsentere et særligt udtryk, mens
de fleste andre tiltag med træer ville kræve mange
års forberedelse. Træerne er lind, og hvert torv har
sit tema.

Byens gulv er en ensartet belægning af specialind-
farvede betonsten, der spænder fra hus til hus. I hvert
torv er der en markering, et forløb i sorte teglklinker.
Gadens rum og torvenes rum er et fælles offentligt rum,
præget af intimitet.
Torvene får karakter af de træer, der i form af deres

placering eller behandling skaber rum, og de er møble¬
rede med bænke placeret i tilknytning til vandelemen¬
ter, der bevæger sig over torvet.
Den natlige iscenesættelse af bydelen skal fremhæve

torvenes rumlighed og ikke vejens forløb. Belysningen
placeres derfor enten på bygningerne eller i linier langs
bygningerne.

Det indre strøg

Gågaden tilplantes med trærækker af ask, Fraxinus i
øst-vestlig retning. Træerne plantes i store størrelser
og med varierende hældninger i øst-vestlig retning. .

Det endelige udtryk er træer placeret som et filter i
gågaden, hvor man ser de skæve stammer med en lille
krone. I fremtiden plejes træerne, så de fortsat frem¬
står helmede som koste på pladsen. Opad træerne

plantes blomstrende slyngplanter.

Pladsen

Den store plads er stedet, hvor bebyggelsen kædes
sammen med det øvrige udstillingsområde. Belægnin¬
gen på promenaden samt på pladsen består af chaussé¬
sten og et mønster af 3 meter lange bordursten, stæn¬

ger i belægningen af henholdsvis træ og granit. En
visuel linie leder fra broen, hvor man kommer ind i
området til havet. Linien tegnes af elementer fra be-
lægningsmønsteret, der hæves til plinte. Hvor der pga.
parkering ikke er plads til plinte, defineres linien af
polerede granitlinier, der adskiller sig fra de øvrige.

Trafik
Trafikken gennem bebyggelsen søges behandlet så lidt
synligt som muligt. Den daglige trafik forløber over
de indre torve, og her styres den af træer og terræn¬
forskelle. Man ledes igennem bebyggelsen ved trekan¬
tede granitpullerter, der markerer hushjørnerne. Om
natten er der lys i granitpullerterne, hvorved turen

igennem bydelen tegnes. Brandvejen gennem gågaden
er ensrettet og forløber fra nord til syd. Den er kun
synlig som en udsparing i trærækkerne.

Vand

Regnvand fra bygningerne ledes til kanaler, der løber
ude i gaderne og på torvene bliver til større vand¬
elementer såsom en dobbelt spiral, et filter afmindre
vandkanaler og bassiner. Herved bliver vandet i be¬
byggelsen, synligt, og på torvene, hvor de indgår som
væsentlige elementer opfordrer de til ophold og leg.
Jeppe AagaardAndersen, landskabsarkitekt maa, par, mdl
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Jeppe AagaardAndersen
Landskabsarkitekt, Helsingør

MedarbejdereKathrine Brandt, landskabsarkitekt mdl,
Helena Buono, landskabsarkitekt,
Karen Margrethe Krogh, landskabsarkitekt maa, mdl

Forslag til træplantninger: som tunnel eller trærække,
som tag og som pavillon eller klippet på én side
• Proposals for planting trees: as a tunnel or row of trees,
as a canopy, and as a pavilion or trimmed on one side

Konkurrenceforslag torv. 1:500 • Proposal, square. 1:500

Indre torv • Inner court
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B001 I MALMØ-KANALPARKEN

Stig L. Anderssons tegnestue,
København vandt og videre¬
bearbejder den del afdet her
viste konkurrenceforslag, der
omhandler Kanalparken

Kanalparken.
Elltræs-biotop med gummibroer
• Canal Park. An alder biotope with
rubber bridges.

Konkurrenceforslag til vandparkerne,
Kanalparken og Strandparken, i Bo01
fra Stig L. Anderssons tegnestue
• Proposal for the Canal Park and
Shore Park water parks in Bo01,
Stig L. Andersson's office

Stig L. Andersson

I 'Program for parallella uppdrag' står der i første af¬
snit om mål for opgaven: 'Gronskan har stor betydelse
for manniskors hålsa och vålbefinnande. Att vara ute

i en avstressande miljo, att se djur och vaxter från bo¬
staden ar av stor betydelse for hålsan.' Denne erken¬
delse og opfattelse har præget udviklingen af Malmøs
udemiljø gennem 1900-tallet. Det har gjort Malmø
til parkernes by.

Det grønne rum

Pildammsparken, Beijers Park og Bulltoftaparken er

eksempler på offentlige parker med mange og variere¬
de oplevelser. Pildammsparken er en romantisk park
med blomster, voliere, friluftscene, temahaver, pavilloner
og fontæner. Beijers Park og Bulltoftaparken inddrager
naturen i byen. Her er det skoven og de åbne blomster¬
enge, der er det centrale i udtrykket. Parkerne er til
opdagelse, til friluftliv og afstressning.

I Beijers Park er det særligt sanserne, der udfordres.
En sti fører de besøgende rundt mellem forskellige
biotoper — en savanne med græsser, en urskov og en

dam. Parken åbenbarer mange verdener for den nys¬

gerrige, der er på opdagelse i naturen, og som søger

ny viden om planter, dyr og sammenhænge.
Augustenborgparken og Perstoffparken er eksempler

på mindre parker i tilknytning til boligbebyggelser.
Deres primære formål er at skabe optimale betingelser
for lys, luft og fysisk velvære for beboerne. Det sker
gennem åbne rum med træer og stier, legepladser og
let kuperet terræn.

Vand og økologi
Ribersborgstranden, Bunkeflo Strandångar og Toftanas
Våtmarkspark er eksempler på offentlige parker, hvor
vandet er det væsentlige.

Ribersborgstranden er Malmøs enestående og centralt
placeret badestrand. Her er et aktivt strandliv med
sandstrande, havn til småbåde, hus til vinterbadere,
restauranter, kiosker og badehuse. -

Bunkeflo Strandångar fremviser strandens vækstzoner.
Engene har et rigt fugle- og dyreliv. Flere sjældne
sommerfuglearter har her deres lokaliteter. Det er en
strandpark for natur- og friluftsinteresserede borgere.
Toftanas våtmarkspark er en tredje form for synlig¬

gørelse og brug af vand i parkmiljøet. Toftanås er et

kunstigt skabt vådområde, hvor dagvand renses økolo-
giskt. Åbne vandløb og særlig vegetation renser vandet
for urenheder. Det er en vandpark for den miljøbe¬
vidste og naturinteresserede borgere.

Foruden vandet i parkerne gennemstrømmes Malmø
indre by af kanaler. Malmø er en kanalby.
Sammenholdes de grønne rum med vandet og den

økologiske bevidsthed i Malmø, fas de tre nøglebe¬
greber, som netop er fremhævet i indledningen og

målsætningen til opgaven.

Vandparker i BoOl
Her var oprindelig hav. Vand over det hele. En flydende
verden af fisk, tang og bløddyr, af strømme, hvirvler
og turbulenser af vand og vind. Området blev opfyldt
med jord og affald. Der blev skabt et nyt landskab og
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grobund for bosætning. Et dynamisk miljø opstod,
med industri, der både forurenede og skabte optimisme.
Mere og mere vand måtte vige pladsen for opfyldning,
byggeri, infrastruktur, produktion og nyt landskab.
Det nye landskab blev formet af opfyld, af industri¬

byggeri og af produktion. Et kunstigt og artikuleret
landskab, der adskilte sig fra det bagvedliggende
skånske morænelandskab med skove, bakker og vand¬
løb, hvor herregårdene dyrkede landskabet, for at
opfylde både æstetiske og praktiske formål. I Våstra
hamn var det industrien, der dyrkede landskabet, for
at opfylde praktiske formål. Kystlandskabet blev præ¬

get af sandstrand, natursten, græsenge og spredte træer.
Kultur- og naturhistorisk udtrykker Vastra hamn

forvandlingen af natur over industri til et stærkt ønske
om at forene den lokale kultur med det stedspecifikke
naturpotentiale. Det er grundlaget for forslaget til en
ny type parker til Våstra hamn og til Malmø.
Vi foreslår med udgangspunkt i visionen om at

skabe 'vardens forstå ekologiskt hållbara vålfardssam-
hålle', en ny type park til Malmøs øvrige parker. Det
er hensigten, at denne nye park på den ene side skal
indeholde kvaliteterne fra de eksisterende, som vand,

grønt og naturoplevelser, og på den anden side rum¬
me mulighed for at uforudsete begivenheder kan ske
og finde plads i parken.
Den nye type park kaldes Hydroglyph Park. Det er

en flydende komposition af overflader og biotoper,
der er indbyrdes forbundet ved forskellige kredsløbs¬
systemer. Forskellige strømme flyder gennem parken,
og parken når aldrig til et færdigt og afsluttende statisk
udtryk. Parken er karakteriseret ved forandring og er

således en dynamisk form, der kan optage forskellige
krav, funktioner og ønsker fra dens brugere.
Fire forhold bestemmer parkens udtryk: parkens

fysiske form er karakteriseret ved strøm, bevægelse og

forandring. De fem sanser skal stimuleres ved ophold i
parken. Parken er til socialt samvær mellem mennesker-
- til adspredelse og fordybelse; parken og dets indhold
reflekterer det lokale miljø, klima og vejr.
Hydroglyph Park-ideen bygger endvidere på tre

systemer. Disse er overflader, forbindelser og biotoper.
Overfladerne kan karakteriseres som felter, der kan

sammenlignes med det japanske begreb niwa, der
betyder 'have'. Niwa er en form for revir. Et fysisk u-

afgrænset, men klart defineret felt, hvori mennesket
befinder sig sidestillet med den natur, feltet udtrykker.
Det betyder i sammenhæng med boligområdet, men¬
neskets følelse af samhørighed med omgivelserne, med
naturen og landskabet, og med det foranderlige rum.

Forbindelserne i parken er stier, kanter, overgange og

belysning. Alt sammen det, der får parkens forskellige
dele til at hænge sammen i en samlende helhed.

Kanalparken,
projektforslag.
1:3000
• Canal Park,
project proposal.
1:3,000

«
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Kanalparken. Gangbro, plan og snit 1:200 • Canal Park, foot bridge, plan and section. 1:200

Biotoperne er forskellige økosystemer. Selvstændige
landskaber med mulighed for mange oplevelser, op¬
bygning af viden og socialt samvær.

Parkens rum og det sociale landskab
Når parkerne gennemstrømmes afliv, afmenneskelig
aktivitet, bliver de levende. Parkernes rum ligner mu¬
sikkens og danséns rum. Altså rum, der opstår i kraft
af vores aktive deltagelse. Derfor rummer parkerne
ikke alle mulige ting. Men i stedet noget særligt, der
appellerer til sanserne, og som sætter fantasien i gang.
Det er materialernes, beplantningens, vandets og be¬
lysningens primære funktioner.

Kanalparken
Kanalparken er et eksempel på en Hydroglyph Park.
Parken lægges ud som en forsænkning i terrænet i
forhold til den omgivende by.,

Overflader, felter og materialer
Vi foreslår, at der tilføres et nyt lag til de eksisterende.
Et lag af forskellige græsser, der fuldstændigt dækker
området og skjuler de underliggende lag af opfyld,
forurening mv. De nye lag af græsser udgør en kom¬
position af forskellige felter. Hvert felt har sin form,
og ikke to felter er ens. Placering og afgrænsning rela¬
terer sig direkte til de enkelte græstypers, egenskaber -
som vækst, form, farve og blomstring.
Nogle er små og tætte, nogle er høje og lette, andre

vokser i tuer, i ferskvand og atter andre i saltvand etc.
Græsserne høstes én gang om året og kan bruges af
beboerne til brændsel. Plejen af græsfelterne giver
parken sit varierede udtryk. Kun i vinterhalvåret får
parken et homogent udtryk, idet græsserne visner og
skifter farve til brune og gyldne toner.

Befæstelser er det andet lag, der tilføres. Vi foreslår
natursten og genbrugsmaterialer, til markering af stier
og kanter. Valg af materialer tager afsæt i den lokale
natur- og kulturhistorie, f.eks. industriproduktionen
med brug af stål og asfalt, pinonerlandskabet, der består
af græsser, pil og birk, undergrunden, der indeholder
kalk og vand samt fiskeriet, der gør brug af træ og tjære.
Materialerne udtrykker også nutidens økologiske

bevidsthed, idet der er tale om genbrug og miljøhen¬
syn i de konkrete valg og udformning af materialer.

Stier

Stierne udgør et netværk, der med varierende bredde
fletter sig ind og ud, over og under, mellem og udenom
parkens mange og foranderlige former og sanseligheder.
De forbinder parkens felter og biotoper med hinanden.

Platforme, kanter og broer
Der vil være flere platforme og to typer af broer i parken.
Kanten mellem parken og byen markeres af en plat¬
form i træ, der forskellige steder udformes, så den lean
bruges som bænk, bord eller terrasse. Kanten mellem
græsser og vand markeres dels ved en stensætning, dels
ved platforme, der ligger som lave gulve til ophold,
leg og betragtning af vandets strømmen, hvirvlen og
klukken.

Cykel- og gangbroerne opbygges af stålrammer, der
sammensættes af moduler. Rammerne udfyldes af træ¬
eller metallægter som f.eks. dørkplader og elefantriste.
De enkelte brostykker bæres af stålben, så broerne kan
sammensættes i et forløb. Broerne varierer i bredden.

De er særlig af betydning inde i biotoperne, hvor man
har brug for at kunne hvile og fordybe sig i livet dér.
Biotopbroerne er gummibelagte for at give ro inde
i biotopen, hår de besøgende bevæger sig rundt.
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Bilbroerne er udformet som en slags trædesten, der
er hævet ganske lidt over det strømmende vand. Mel¬
lem stenstokkene er der smalle slidser, hvorigennem
vandet risler. Når bilerne kører over, vil det rumle og

give en fornemmelse af at køre i naturen.

Beplantning
Foruden græsser foreslår vi, at der plantes mindre grup¬

per af hvidtjørn, der kan give læ og lyse op med hvide
blomster i den tidlige sommer. Dertil større massiver
af gule, røde og hvide roser, der kan dufte sommeren

igennem og tiltrække insekter og småfugle.

Pleje Qg vedligeholdelse
Parker er foranderlige. De er som tegninger i sandet
eller ringe i vandet, flygtige og modellerbare. Vi fore¬
slår et varieret drift- og plejetryk. Vi foreslår også, at
det bliver et kollektivt ansvar at holde parken i et tæt

samarbejde med kommunen. Kvaliteten i parken op¬
retholdes ved de manges indsats. Ved nedsat pleje- •

niveau vil parken ændre karakter.

De mange og særlige græsser vil blandes, og findes i
uventede former og figurer. Hvidtjørnepe vil blive
tætte og fremtræde som massive volumener på fladen.
Biotoperne vil ligge uændret i den samlede kompo¬
sition.

Det er en relativ ressourcebesparende park, der på
grund af fleksibilitet og foranderlighed er meget robust
over for svingninger i f.eks. pleje og vejr.

Biotoper
På den udstrakte overflade flyder nogle ø-lignende
figurer. De indeholder forskellige biotoper, der er af¬
grænset ved en omkransende ha-ha grav. De er selv¬
stændige økosystemer, der kan placeres frit efter ønske.
Hvor græsfelterne definerer en overflade, definerer
biotoperne et rum. Biotoperne udtrykker forskellige
svenske naturtyper, der har vand, lethed og forander¬
lighed som karakter. Således er der en goplebiotop,
en tangbiotop, en elletræsbiotop, en birkeskovsbio-
„top, en skovsøbiotop og en sommerfuglebiotop.
Stig L. Andersson Aps. Landskabsarkitekter

Kanalparken. Birketræs-biotop.
En samling af forskellige birkesorter
• Canal Park, birch biotope.
A collection of different types of birch

Kanalparken nord. Rejst plan
• Canal Park, north.
Axonometric drawing



B001 I MALMO-BASTIONPARKEN
Thorbjorn Andersson, FFNS Arkitekter

FFNSArkitekter Landskab

v. Thorbjorn Andersson,
Sven Hedlund og PeGe Hilinge,
Stockholm vandt og viderebear¬
bejder den del afderes konkur¬
renceforslag, der omhandler
Bastionparken

Nar vi arbetar med parker och stadsrum har vi en
ambition att varje plats ska få en egen karaktår, en sjal
om man så vill. De som besoker parken ska få vara

med om något och ha ett minne nar de går dårifrån.
I Bo01:s Bastionpark har vi tagit fasta på vidden,

horisonten, ljuset och den nedåtgående solen. Bastion¬
parken oppnar Malmo mot havet och varlden. Något
av den kånslan har vi forsokt regissera fram på denna
mycket speciella plats.
Bastionparken år oppen inåt, sluten utåt. Den ar

ett lek- och spelfalt som med stora mått balanserar
kvartersbebyggelsens mindre mått. Det oppna park¬
rummet har tunga, tåta och slutna våggar: bebyggelsen
mot oster och strandskoningen mot vaster. Strand¬
skoningens rumsskapande verkan forstarks genom att
den byggs på ytterligare med tjårade bryggplank så
att den blir hogre an idag. Hojde'n ar ca 1,40 meter
ovan mark, vilket innebår att man ser ut men man

ser inte over. Den blir en mur, en bastion. Så ser

många stader vid vattnet ut.

Ut genom bastionen sticker tre spejare genom sina
titthål. Spejarna vånder sig mot havet, landskapet,
vårlden. De har formen av stora tråg som tippar fram-
åt; som snickarens geringslåda; eller som de lutande
plan man sjosåtter båtar langs. Havet slår upp over

trågets botten och når in i parken, men aldrig over

trågets bakre kant.
Havet kommer in i parken. Spejarna tittar ut. Havet

i parken, parken i havet. Spejarna ar som tittskåp,
som kameralinser. Dår de år kan man trånga forbi
muren och komma ut. Man kan bada, vindsurfa, slå

sig ner på en bank, få en utsikt, kanna vinden och
vattnet. Innanfor muren år det skyddat och mera lugnt.
Nårmast muren, på insidan, finns ett brett grusat

stråk. Det har en oppen del och en skuggad del. Den
skuggade delen går under tradkronorna. Hår kan fin¬
nas foremål, kanske skulpturer. Också utrymme for
promenader, sittplatser, boule, cykling, fotboll.
Den stora, oppna gråsytan år ett lek- och spelfålt,

en samlingsplats, en evenemangsplats. Grasplanen
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ansluter mot bebyggelsen med en nivåskillnad på ett
par steg langs hela långsidan. Den blir som en inre
kaj, kanske i trå. Har finns gott och val 200 langd-
meter sittplats for soliga dagar och for publiken att
slå sig ner langs vid olika evenemang.
I norr finns den stora rampen. Med lutning 1:15

leder den upp mot Noden.
Noden år en fortifikation, ett stenbord, en kanon-

plats. Det år båsta platsen att se solnedgången ifrån.
Den ligger bara fem meter over vattenytan men i ett
så hår flackt landskap innebår den hojden åndå att

himmelskupan upplevs som mer ån 180 grader.
Platsen år oppen, platt och absolut klimatutsatt.
Vissa dagar kan man knappt gå upp hår. Andra dagar
år den fantastisk.

Stenbordet år en exakt kvadrat med meterbreda

barriårmurar runt om. På dem kan man sitta utaii att

vara rådd for att ramla over kanten. Det medfor att

platsen kan hållas helt ren från staket, bånkar och annan

moblering. Hår år man sjålv med utsikten och havet.

Landskab 8/99
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Ideskiss Bastionparken
• Concept sketch for Bastion Park
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Sektion genom spejara, 1: 200
• Section of the "spies," 1:200

ar

Mot vaster leder jåttetrappan ner mot vattnet med
50 cm:s gradangsteg. Har ar laktaren for naturens mest
spektakulåra skådespel: solnedgången. Men det finns
också en avsmalnande tunga, en stenpir som sticker
ut mot nordvast som en sista utpost mot Europa:
den så kallade utkiken.

Rampen ar i sig sjålv anvandbar som låktare, med
en scenplats lagd i stenplattor nedanfor. Rampen år

också en attraktiv solplats når dagarna år sådana,
en picknickplats, en plats for lek och skateboard.
Darfor finns på rampen sittplatser i form av fyrkants-
stockar, liknande dem man ibland ser som avbårare i

kajmiljoer.
Tborbjorn Andersson, landskapsarkitekt lar,
FFNSArkitekter
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LANDSKABET SOM BILLEDE Preben Skaarup

Danmarksbillede - landskabets

forvandling i det 20. århundrede
Udstilling i Meldahls Smedie,
Kunstakademiets Arkitektskole

27. februar til 5. april 1999
Udstillingen er tilrettelagt og
udformet afSteen Høyer,
Elisabeth Hermann og

Annelise Bramsnæs i samarbejde
medMarianne Levinsen og

Christina Capetillo.
De sort-hvide fotos er taget af
Christina Capetillo og luftfotos
afJan Kofod Winther.
Katalog til udstillingen kan
købes fra Kunstakademiets
Arkitektskoles Forlag

Vi former landskabet, og landskabet svarer igen ved
at forme os. Et billede af landskabet afsættes i vores

bevidsthed.

Dette billede af det danske landskab består afmange

lag, hvoraf nogle erkendes og accepteres, mens andre
overses eller undertrykkes, udelades og glemmes.
Der findes en indbygget modstand mod at optage

nye elementer i det gældende landskabsbillede.
Danmarksbilledet udvikles derfor betydeligt lang¬

sommere end landskabet selv.

Dette fører til en opfattelse af, at noget hører til
landskabet, men« andet er udenfor - eller ikke hører
med. Evnen til mentalt at udelukke uønskede elemen¬

ter fra det, der ses, er særdeles veludviklet.
Tekniske anlæg — eller rettere store, nye tekniske

anlæg er blandt de elementer, der kun langsomt - nød¬
tvungent optages i Danmarksbilledet. Opfattelsen af
nye tekniske anlæg som nødvendige onder, der skal
indpasses skånsomt i landskabet, er dominerende.
Men bestræbelserne på at sløre, blødgøre, neddæmpe
holder ikke, når der arbejdes med storskålaanlæg.

Med et defensivt udgangspunkt er det vanskeligt at
arbejde frit med placering, udformning og indpasning
af nye anlæg i landskabet. Æstétiske, landskabsarkitek-
toniske muligheder overses eller underspilles.
Den klare kontrast, den præcise overgang, det store

skalaspring er mangelvarer i det danske landskab.
De store broer er blandt undtagelserne i dette for¬

hold. Broerne opfattes som udtryk for fælles vilje og

formåen og optages derfor, med mere eller mindre
berettiget stolthed, hurtigt i Danmarksbilledet. Hver
stor ny bro planlægges og udformes med omhu og

opfattes som værk.
Andre anlæg opfattes stadig som nødvendige onder.

Højspændingslinier, vejanlæg, vindmøller hører til
denne kategori.
Udstillingen Danmarksbillede, som kunne ses i

Meldahls Smedie i marts i år, havde som formål at vise

eksempler på nye landskabsbilleder under udvikling.
Landskabet Danmark er et godt udtryk for udstil¬

lingens grundlæggende bestræbelse på at udvide op¬

fattelsen af landskabet til at omfatte det hele - helheden
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skabt af urbaniseringen, de store infrastrukturelle an¬

læg, kraftværker, affaldsdepoter, det industrialiserede
landbrug, naturfredningen og 'det oprindelige land¬
skab — som landskabet.

Overgangen mellem land og by, kommunikations-
landskaber, energilandskaber, råstof- og depotland¬
skaber, fritidslandskaber, jordbrugslandskaber, natur¬
landskaber, kystlandskaber og overgangen vand/land er

de temaer udstillingen behandler gennem 33 eksempler,
der er udvalgt, så de så positivt som muligt illustrerer
de voldsomme forandringer, landskabet gennemgår.
Hvert eksempel illustreres med store fornemme sort¬

hvide fotos, farveluftfotos, geodætiske kort og tekster
med poetisk styrke og kritisk bid.
Udstillingens hensigt er at vise potentialet i de store

landskabelige forandringer.
Den positive tone i udstillingen er dominerende og

en følge af denne hensigt. Derfor er den en opløftende
oplevelse og en inspiration. Men kritikken er også til
stede og må ikke overses. Der peges klart på de uud¬
nyttede muligheder og de kritisable resultater, hvor.
der ikke har været positive eksempler at finde.
Det forekommer mig, at teksterne, der følger ek¬

semplerne på naturlandskaber, til en vis grad tilslører
udstillingens klare idé, fordi de mangler den kritiske
dimension og fremhæver det selektive landskabssyn
og den mere snævre naturopfattelse, som udstillingen
prøver at nedbryde.
Om man også kan kritisere iscenesættelsen af ud¬

stillingen for at forstyrre dens hensigt må vel overvejes
i en periode, hvor forholdet mellem udstillingsarran¬
gement og den kunst, der udstilles, er til diskussion
hver gang et nyt museum tages i brug.
Denne udstilling var så forførende smukt arrangeret

i Smediens store, enkle rum, at det måske er det bil¬
lede, der står stærkest af dem alle:
De svævende, kvadratiske plancher, dannende et

plan af tynde skiver arrangeret i skarpe rækker over
gulvets grå kvadratiske fliser, hvor skyggen af plancherne
sejlede som skyggen af skyer over et landskab.

Fra indgangen oplevet som en forfinet, vægtløs
komposition af uendeligt varierende grå nuancer

(skabt ved en raffineret, men enkel lyssætning, hvor
alle billedsider er jævnt belyste med mange spots,
mens bagsiderne får meget forskelligt lys fra enkelte
modlysspots). Enkelte linier af farvede pletter, dannet
af luftfotos.

Fra billedsiden modsat indgangen en lokkende
vandring mellem smukke landskabsbilleder med hori¬
sonten i øjenhøjde.
I sig selv er udstillingen et landskab.

■Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl,
lektor vedArkitektskolen i Aarhus
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NOTER, BOGOMTALE

Hvorfor bliver det moderne umoderne?

Nu skal vi i gang med at diskutere: Hvad ønsker vi os
af fremtiden, skal vi bevare alle de gamle værdier eller
skål vi give pokker i dem, hvad kræver vi af det gode
liv, og hvordan kan friarealerne være med til at skabe
rammer om det moderne liv?

Danske Arkitekters Landsforbund og Center for
Byrenovering satte byarkitekturen i forstæderne til debat
under overskriften 'Forfald, fredning eller fornyelse'.
Det skete i den netop indviede Sorte Diamant en
torsdag i september.
Ti nøglepersoner spændende fra By- og Boligmini¬

steren, direktører og chefer til arkitekter og en enkelt
landskabsarkitekt, godt plantet i dybe bløde lænestole
af et noget umoderne tilsnit betrukket med uopskåren
mekka, drøftede strategier og holdninger, drømme og

virkelighed for gennem denne snak at tage hul på et

vigtigt og svært emne: hvad kan vi bruge fortidens
boligbyggeri til i fremtiden.
Inden snakken gik løs, blev vi underholdt af 'Det

harmoniske Selskab'. En obo, en klarinet, et horn, en

fagot og en kontrabas spillede fra Figaros Bryllup.
Fløde for ørene, den rene fornøjelse, måske blandt
andet på grund'af den fortrolige genkendelighed,
ingen grund til at rynke på næsen, skønt musikken er
et par hundrede år gammel og vel egentlig nok kunne
anses for at være lidt umoderne, næh det var dejligt at
mødes med det kendte og trygge.
Herefter viste Michael Varming sit lysbilledshow om

forstæderne med titlen 'Intet varer evigt'. Det var en
billed- og lydrejse til 50ernes og 60ernes mønsterbyg¬
gerier i Københavns forstæder, Tingbjerg, Bispebjerg,
Nordvestkvarteret, Kongens Enghave og Folehaven.
Stemninger som gedigent, afbalanceret roligt, ensfor¬

migt, ensomt og slidt meldte sig. Ikke rigtig noget at

sige det på ud over rædsomme plastikvinduer og luset
forfald nogle steder, men heller ikke alarmerende til¬
trækkende. Socialt og demokratiskt i ordenes bedste
betydning, men uden moderne mod og pågåenhed.
Journalist Pi Michael, som var eftermiddagens ord¬

styrer, kaldte det en perlerække af boligbebyggelser
uden for diamantens strålefelt (Det Kongelige Bibliotek,
hvor seminariet fandt sted). Men mon ikke glansen
er gået licjlt af en del af perlerne? De synes ikke at
stråle så fint og klart mere, eller er det indfatningen,
det er galt med? eller man kan spørge for at fastholde
billedet, om alle perlerne er helt ægte?
Funktion, trafik, arbejdspladser, arkitektur, menne¬

sker, detailhandel, drankere, netværk, multikultur;
ordene og begreberne blev mange, efterhånden som

debatten tog fat. Der blev talt beundringsværdigt lidt
om penge og markedskræfter og tilsvarende meget
om mennesker og forventninger til fremtiden.

'Bebyggelserne i forhold til menneskene' var en af
hovedoverskrifterne. Facts og holdninger i lidt spredt
fægtning blev sendt gennem mikrofonerne.
I 50erne var disse nye boligkvarterer starten på det

moderne liv i attraktive omgivelser, hvor den trygge
lille familie kunne udfolde sig i moderne hjem med
lyse stuer og grønne omgivelser. Der voksede en hel
ny type boligområder frem, række efter række, karré
efter karré af ens huse bygget i mursten, to værelser
med altan, hvad mere kunne man ønske sig, beskeden
glæde over de moderne tiders mange muligheder.
Nu bor her et par hundrede tusinde, hvoraf en stor

del hellere ville bo et andet sted. De er ikke tilfredse

med to værelser, og det grønne uden for vinduerne
lever ikke op til nutidens forventninger om dynamisk
variation og medbestemmelse. Det er ikke mere for¬
ventningsfulde børnefamilier, men forventningsløse
gamle, syge og svage, der for en stor del befolker by¬
delene. Det er gået med bebyggelserne ligesom med
de lænestole, som debatdeltagerne sad i, man sidder
såmænd meget godt, men det, der engang signalerede
tryghed og velfærd, sender nu lidt halvtriste signaler
om slid, søvnig fortid og mangel på fornyelse.
'Funktionen som gode boliger er væk, lejlighederne

er for små, trafikstøjen er for belastende, infrastruktu-
. ren er for svag', indskød en af debatørerne, og én anden
tilføjede, at arbejdspladserne, som før var med til at
skabe nærhed og dynamik, nu heller ikke er der mere.
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Kvartererne er ikke mere selvstændige funktionsenheder,
men snarere en slags hotelbebyggelser, der administre¬
res efter laveste fællesnævner. Bydelene må finde en

ny rolle, der må lægges et nyt lag oven på det gamle,
der skal skabes nye historier, gode historier som næste

kapitel i fortællingen om det moderne liv.
Der blev stillet masser af spørgsmål, og der blev

givet masser af svar, men det var som om de livløse
bydele sendte deres frustrationer ud over forsamlingen.
Det blev en søgende debat, som bevægede sig fra krea¬
tive gårdmænd til kvartersgennembrydninger. Til slut
blev tanken om at udskrive en strategikonkurence
luftet, ja det lød næsten som om at By- og Boligmini¬
steren var parat til at gå i gang, så vi virkelig grundigt
kan endevende alle problemstillingerne. Vi må finde
årsagerne til de dybtgående forandringer, vi må finde
ud af, hvordan vi egentlig skal tage fat, og hvad det er,
vi skal prøve af.
Vi skal ikke forsøge at bygge en guitar om til en

violin, men vi skal måske finde frem til et nyt harmo¬
nisk selskab, hvor det kan være; at både violinen, brat¬
schen og celloen skal spille med for igen at fa nogen
til at lytte til den gamle musik. Byplanlæggeren, arki¬
tekten og landskabsarkitekten skal måske i gang med
at snakke med geografen, skolelæreren, billedhuggeren
og filosoffen for derved at forstå fremtiden i mange
flere facetter.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, pir

Dreams - towards a multicultural society,
Oyster-seminar i Stockholm - september 1999
Et godt stykke over 100 — fortrinsvis yngre svenske
landskabsarkitekter- deltog i september i det årlige
1 -dags seminar, der arrangeres af gruppen Oyster, en
dynamisk, næsten autonom gruppe i den svenske
landskabsarkitektforening LAR. Dagens fire forelæs¬
ninger drejede sig i høj grad om inddragelse af for¬
skellige borgergrupper i planlægningsprocessen og det.
især på steder, hvis brug er kompliceret enten af for¬
skellige folkeslag, religionsopfattelser og/eller sociale
grupperinger. Man ville diskutere kulturel diversitet
og design af i dag.
I oplægget til seminariet pointerede arrangørerne,

at en udpræget urban livsstil bliver mere og mere frem¬
herskende, og at flere og flere mennesker lever uden
kontakt til natur eller landsbymiljøer. Samtidig er der
blevet behov for steder og pladser, der ikke præges af
fastlagte funktioner, men udformes, så de bevarer en
vis tomhed og åbenhed til at optage skiftende aktivite¬
ter og give mulighed for, at mennesker med mere og

mere heterogen baggrund kan mødes.
Judy Green, der er arkitekt med israelsk og ameri¬

kansk statsborgerskab, har arbejdet i Israel siden 1979,
fra 1995 med eget kontor GEO Architects i Jerusalem.
Hun forsøger at integrere arkitektur med en landskabs¬
arkitektur, der i høj grad er baseret på kulturelle eller
historiske elementer samt selve landskabet, f.eks. i

The Jerusalem Promenade.
Shlomo Aronson i samarbejde
med Lawrence Halprin
• The Jerusalem Promenade.
Shlomo Aronson in collaboration
with Lawrence Halprin

syfilis

'

'

t a.'

Landskab 8/99 201



Walter Hood
Park for an Anarchist.
Durant Park, West Oakland

Lynn Kinnear
Galaxy. Canonbury Infants and
Junior School, Islington

projekterne Peacescape - focusing on design of multi¬
cultural sites in Jerusalem og Landscape Design in the
Holy City. Judy Green underviser tillige i Haifa.
I flere af sine projekter har Judy Green, hvad der

efter sigende er meget usædvanligt i Israel, samarbejdet
med både palæstinensere og israelere, og hun forsøger
at lægge lige stor vægt på de forskellige gruppers kul¬
turelle spor i sine projekter. Dvs. hun prøver at und¬
gå at arbejde 'politisk-arkæologisk', når der blotlægges
ruiner og andre af de kulturelle spor, der er uendelige
mængder af efter 4000 års historie, utallige krige,
jordskælv m.m. Som eksempler på egne projekter viste
hun The Ophel og Mavaserret Archaelogical Park.
Judy Green var tidligere ansat hos Shlomo Aronson,

og hun fortalte også om The Jerusalem Promenade,
hvor tegnestuen samarbejdede med Lawrence Halprin.
Parkstrøget ligger op til boligområder, der bebos af
hhv. kristne, jøder og muslimer. Parkstrøget anvendes
flittigt af dem alle, men da deres ugentlige fridag lig¬
ger forskelligt, benyttes parken forskelligt hhv. fredag,
lørdag og søndag.
Judy Green fortalte både om drømme og mareridt

i Jerusalem - og.med smukke landskabsbilleder om
landskabet omkring The Judean Ridge og flere for¬
mer for konflikter, der også får betydning for land¬
skabsarkitekten.

Mange parker og landskaber i Israel er anlagt ud
fra den drømmebagage, som imigranten eller land¬
skabsarkitekten har haft med. Det kan være ønsket

om frodighed, særlige planter, vand m.m. Men de fle¬
ste store skovplantninger af fyr er rejst på konfiskeret
land, og skovene gror bogstaveligt talt oven på ruiner¬
ne af udslettede palæstinensiske landsbyer. Vand spil¬
ler en vigtig rolle i ritualer i landets tre religioner, i
Mikveh, i den kristne dåb og muslimsk renselse før
bøn, og det kan åbenbart besværliggøre anlæg af åbne
vandrender og fontæner.
Judy Greens håb er at kunne samarbejde professionelt
på tværs af religion og meget gerne med økologiske
aspekter.
Per-Markku Ristilammi er etnolog og tilknyttet

Inst, for europæisk etnologi ved Lunds Universitet
samt IMER (internationel migration and ethnic
relations) på Malmo Hogskola og Swedish Collegium
for Advanced Study in the Social Sciences i Uppsala.
Ristilammi talte indsigtsfuldt ud fra sin bog'Rosen-
gård och den svarta poesin - en studie i modem annor-
lundahet' (1994) og sin opvækst sammesteds.

Rosengården uden for Malmø kan nogenlunde
sammenlignes med Gjellerupplanen i Århus eller
Taastrupgård uden for København. Det er et stor¬
skala-boligområde, som allerede blev kraftigt 'oprustet'
omkring 1980, men fysiske forbedringer alene gør

det ikke. Området har i dag 98% beboere med ikke-
svensk baggrund og flere steder med 100% på over¬
førselsindkomst.

Walter Hood, afro-amerikansk landskabsarkitekt

og professor ved universitetet i Berkeley forsker i
tolkning og forståelse af det multikulturelle ameri¬
kanske samfund og afsmitningen heraf i det urbane
landskab. Sideløbende arbejder han engageret med
konkrete projekter. Walter Hood præsenterede sine
drømmebilleder gennem egne skitser og malerier,
derefter nogle af sine projekter: 1. Et gadestrøg i
downtown San Francisco, hvor han samarbejder med
kunstneren James Tureli om lysindfald og lysvirkninger
under gadeplan. 2. Et vinderprojekt i en konkurrence
om et bredt, torveagtigt gadeforløb i staten Georgia,
hvor hvid-whitish-sort blandingen og forskellige so¬

cialgruppers brug af området bliver hovedproblemet.
3. Et næsten 10-årigt træplantningsprojekt langs et

tidligere jernbanetracé i Oakland har givet opmun¬
trende resultater, selv om landskabsarkitekten både
måtte være med til at finde de økonomiske midler og
overbevise områdets indbyggere om ideen og de
fremtidige behov for pasning. Beboerne har delvist
selv plantet, efterplantet og rydder nu op hver anden
måned. 4. Samme inddragelse af forskellige borger¬
grupper i planlægningsprocessen er anvendt ved reno¬

vering af pladsen/parken La Fayette i Oakland. Flere
grupperinger havde stærke interesser og følelser for
stedet: En historiske forening ønskede bevaring af
historiske træk, gamle træer og særlige støbejernslam-
per, stakitter m.m., de hjemløse ønskede at bevare
deres overnatningssted samt at få 'badeværelsesmulig-
heder' (en bygning med offentlige toiletter, åbenbart
usædvanligt i USA), de omkringboende ville have
legeplads og basketballbane.
Ved at anvende en lag-på-lag metode kombineret

med forsigtig formgivning og udstrakt hensyntagen
til de mange, vidt forskellige behov når Walter Hood
langt. Hans muntre, farvestrålende plads repræsenterer
således en dagligdags, ikke elitær landskabsarkitektop¬
gave af almen interesse. Walter Hood er en landskabs¬
arkitekt med smittende optimisme og ægte engage¬
ment i de mennesker, han arbejder med - og heller
ikke selv bange for at plante lavendler eller samle
papir op med dem.

Som den sidste fortalte Lynn Kinnear, der driver
tegnestuen Kinnear Landscape Architects i London,
om sit arbejde. Også hun arbejder med brugernes ak¬
tive medvirken.

Hun tager udgangspunkt i den beskidte, forarmede
og nedslidte by, der er ikke plads til 'rus in urbe' i
hendes projekter, det hun lægger vægt på er multi¬
funktionelle og fantasifulde steder, ofte legepladser,
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opholdsområder ved skoler, pocket parks, etc. Ved
brug af gængse geometriske former og mange varierede
materialer udformer hun steder, der kan bruges intenst
og samtidig er farverige og visuelt pågående, f.eks. for¬
slaget til Helling Street Park i Wapping og Whitfield
Gardens (1995) ved Tottenham Court Road i London.
Der er orange bænke, blåglaserede tegl på mure, sære

lys og belægninger af farvet asfalt og gummi.
Svenskerne introduceredes også en ny informations¬

mulighed, et internetprojekt. Gruppen Area, også en

gruppering i LAR, arbejder med et nyt nettidsskrift,
der skal bringe aktuelle artikler samt være debatforum
- man kan skrive sammen. Area lovede, at samle semi¬

naret op og bringe interviews med de fire foredrags¬
holdere. Prøv www.area.lar.se

Oyster-gruppens årlige seminarer på Stockholms
Arkitekturmuseum er værd at opsøge. Sidste år var det
nærmest en nordisk sammenkomst, selv om alt fore¬

går på engelsk. I år var der desværre meget fa fra det
øvrige Norden, så husk nu: Oyster september 2000. AL

Planter i miljøet
Ib Asger Olsen: Planter i miljøet. Forlaget GrøntMiljø
1999. 200 sider ill.

Da bogen Planter iMiljøet udkom for 8 år siden, blev
den taget vel imod i fagkredsen — det var bogen, der
har været savnet siden Georg Boyes Anlægsgartneri fra
1959. Nu er bogen så udkommet i andet oplag, og
den skal være lige så velkommen som den første.
Udviklingen går jo stærkt, og på otte år sker der

meget nyt inden for den praktiske del af faget så vel
som i faglitteraturen. Som nyt og godt bemærkes:

DAFO planter har fået en plads i bogen. Og bogen
har fået et nyt lay-out, der er friskere og mere læse¬
venligt med kun den ene brede spalte til tekst og med
den smallere margen til den tilhørende og aktuelle
billedtekst.

Skemaerne har fået en ensartet grøn baggrund, der
giver orden og et bedre overblik.
Georg Boyes skema over 'Vedplanters egnethed til

særlige vækstvilkår' fra 1959 er helt rigtig at få med i
denne bog - vel er det gammelt, men det er baseret
på stor viden og erfaring.
Dér er kommet en del nye billeder til, og en del af

de gamle er blevet bedre i den nye udgave.
På side 57 er der to billeder af samme motiv, men

med 10 års forskel, en bedre beskrivelse af udviklingen
kan det vel dårligt være. Det er en idé, der kan være

vanskelig at planlægge og udføre, men bare ganske få
eksempler af den slags vil højne værdien afbillederne.
Efter denne positive omtale må jeg tilføje lidt kritik:

Billedmaterialet er endnu ikke godt nok, motivmæs-
sigt er det monotont til det lidt kedelige, og teknisk
er det meget usikkert i kvaliteten. Det er måske lidt
banalt, men jeg savner de ganske få billeder, der med
et brag af skønhed viser, hvad det er for et fag, vi også
arbejder med.
I første udgave manglede jeg meget et ordentligt,

omfangsrigt stikordsregister, så meget at jeg ofte måtte
ty til ældre litteratur for at samle de relevante oplys¬
ninger. Denne udgave af Planter iMiljøet har heller
ikke fået det med, så nu kan jeg kun håbe, det kom¬
mer med i næste udgave — for naturligvis kommer
der en tredje udgave, så vi på bedste vis stadigvæk bli¬
ver ført med i fagets udvikling.
Gunver Vestergaard

Fritliggende hegnsplantninger på
græsfladen mellem store byg-
ningsvolumener.
Elkrafts administrationsbygning i
Ballerup. 1981.
Landskabsarkitekter Ib Asger
Olsen & Per Stahlschmidt.

Eksempel fra bogen
• Free-standing hedges planted
on the lawn between large
building volumes.
The Elkraft administration

building in Ballerup. 1981.
Ib Asger Olsen & Per Stahlschmidt,
landscape architects
An example from the book
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Humphry Reptons visitkort
illustrerer ganske godt
landskabsgartneren i arbejde
• Humphrey Repton's calling
card gives a fairly good picture
of the landscape gardener at
work

Reptons Red Books
Humphry Repton: The Red Books for Brandsbury and
Glemham Hall. With an Introduction by Stephen Daniels.
Dumbarton Oaks Reprints and Facsimiles in Landscape
Architecture III, Washington, D.C., 1994. Indbundet, ill.
Pris: 125 $■

Englænderen Humphry Repton (1752-1818) gav den
klassiske landskabshave en ny dimension ved bl.a. at
indføre formelle elementer fra barokhaven ud fra et

krav om helhedspræg, brugbarhed og proportionering.
Hans fremgangsmåde og kunstneriske mål kendes

bedst gennem hans Red Books med 'før' og 'efter' skitser
af de anlæg, han 'forbedrede' og gennem hans bøger
om havekunst.

Repton var den første professionelle haveplanlægger, der
kaldte sig landscape gardener (ca. 1794). Han benyt¬
tede dog også ofte ordet improver som alternativ titel
- i betydningen at være én, der forbedrer eller fornyer
givne forhold. Han efterfulgte den berømte landskabs-
gartner Lancelot (Capability) Brown, som dog ikke
selv kaldte sig landskabsgartner, men a place-maker
(ca. 1760). At Brown fik tilnavnet Capability var fordi,
han altid kunne se muligheder — capabilities - i ethvert
landskab.

Idéen med making a landscape går tilbage til 1712,
hvor den engelske digter, essayist og statsmand Joseph
Addison var den første, der kom ind på begrebet,
men det var dog hans landsmand, digteren og land-
skabsteoretikeren William Shenstone, der opfandt be¬
tegnelsen landscape gardener (1754).
Repton var som landskabsgartner selvlært. Efter en

fortid som forretningsmand med manglende succes

forsøgte han sig med et mindre landbrug, hvor han i
løbet af 10 år erhvervede sig mange kundskaber, prakti¬
ske såvel som litterære. Han blev her også vejledt i
kunsten at plante, ligesom han læste vidt og bredt om
havekunst - specielt i en vens bibliotek.

Af en anden ven støttedes han i sin interesse for botanik.

Det var selvsamme ven, der i 1784, efter Linnés død,
købte dennes videnskabelige samlinger og bibliotek.
Reptons financielle problemer gjorde, at han måtte
flytte til mindre forhold - til den berømte adresse
Hare Street i Essex, og en søvnløs nat (i 1788) fik han
idéen til selv at overtage posten som landskabsplan¬
lægger efter Brown (der var død i 1783). Han gik om¬

gående i gang med sit forehavende og han fik hurtigt
succes. I 1790 havde han allerede befæstet sit ry som

sin tids førende landskabsgartner.
Stilmæssigt lå han nær Brown, hvis havekunst var

baseret på fejende flotte plæner, der gik lige op til¬
huset, bugtende søer og omhyggeligt placerede klynger
af træer, de såkaldte 'clumps'. Reptons plantninger
gik i tykkere, mere massiv retning, ligesom hans små
bygninger på grunden ofte fik en mere rustik end
klassisk karakter. Han arbejdede også med en tredeling
af landskabet ud fra maleriske principper. I sit senere
arbejdede føjede han også arkitektoniske led til haven
i form af terrasser med balustrader og trappetrin ved
huset - dannende en overgang til parken og land¬
skabet. Han kunne også formgive arkitektoniserede
elementer i form af treillage-omgivne indelukker til
blomster.

Han blandede havens billedmæssige kvalitet med
den praktiske, idet han tillagde det bekvemmelige, det
uforstyrret private og den sociale anvendelse af haven
stor vægt. Landskaber bor man i, de skal ikke kun ses.

Hans hurtige succes skyldtes for en stor del den til¬
lokkende måde, hans forslag til forbedringerne blev
præsenteret for bygherren på. Det skete i form af hans
berømte Red Books. Indbundet i rødt marocco-skind

med letaflæselige og suggestivt delikate akvareller og en

instruktiv, håndskreven tekst fik kunden noget reelt at
forholde sig til. Selv har han forklaret, hvad han ville
med disse Red Books, som han kaldte dem (selv om

nogle af dem rent faktisk fremstod i almindeligt brunt
læder): 'In every place in which I was consulted, I
found that I was gifted with the peculiar faculty of
seeing almost immediately the way in which it might
be improved and I only wanted the means ofmaking
my ideas equally visible, or intelligible to others.
This led to my delivering my reports in writing,
accompanied with maps and such sketches, as at once

showed the present, and the proposed portraits of the
various scenes capable of improvement.'
Det er lidt usikkert, hvor mange han reelt produce¬

rede af disse bøget Selv hævdede han, at det blev til
omkring fire hundrede, men kun omkring halvdelen
kendes i dag.
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Hans metode var den, først at tage det sted i øjesyn,
som skulle tages under behandling. Gerne i selskab
med ejeren, alt imens han noterede sig, hvad denne
ønskede sig. Selv fremkom han med forslag og tegne¬
de eksisterende scener med dertil hørende forslag til
forbedringer. Hjemme bearbejdede han sine notater,
rubricerede dem under forskellige overskrifter og farve¬
lagde pennetegningerne (hans karakteristiske lapper,
anvendt til åt dække over hans foreslåede forslag, er
ikke medtaget i denne publikation, til gengæld er
hans scener gengivet to gange, med og uden overdæk¬
kende lap, så vi kan situationen 'før' og 'efter').
At de skulle fremstå delikat præsentable var et helt'

bevidst træk fra Reptons side: dels skulle de tjene
som bygge- og anlægsinstruktioner, dels som reklame
for hans virksomhed. Han undlod da heller aldrig at
klistre sit meget karakteristiske visitkort ind på inder¬
siden af omslaget. Det bør tilføjes, at da Repton ikke
selv var bygmester eller entreprenør, blev de landska¬
ber, han foreslog i sine Red Books, sjældent realiseret i
virkeligheden.

Braridesbury, der udgør den ene af de to Red Books
i herværende publikation, var hans allerførste (1789).
Nok var det hans første Red Book, men det var hans
tredie opgave.

Her ser vi, hvordan hans pædagogiske præsentations¬
teknik tog sin begyndelse. Det er altid spændende at

følge en tilblivelsesproces, og det gælder også her.
Da han hurtigt formaliserede sin fremstillingsprocedure
for disse Red Books, ville det have været mere interes¬

sant for os som læsere, om man til sammenligning
havde valgt en anden, meget senere udgave af hans
Red Books end Glemham Hall, der blev til ganske få
år efter (1791), og efter at han havde produceret
mindst 50 Red Books. Vi kunne derved have fulgt •

ham i hans fortsatte proces som havekunstner og som

formidler; for selv om konceptet fra hans side lå fast,
så ændrede bøgerne efter århundredskiftet alligevel
karakter. At det netop er disse to bøger, der her gen¬
udgives, hænger sammen med, at det er de to, som

udgiveren, Dumbarton Oaks Research Library and
Collection i Washington D.C., netop er i besiddelse af.
Den nyudgivne bog er relativ tynd, i tværformat,

lærredsindbundet og præget læderagtigt på forsiden,
med guldtryk. Smudsbindet er rødt. Papiret delikat.
Det hele er gennemført sobert. Bogen er en faksimile
udgave af de to ovenfor nævnte Red Books med en
informativ introduktion af Stephen Daniels, der er
senior lektor i geografi ved universitetet i Nottingham.
I dag ville vi vel kalde disse private bøger for salgs-

mapper. De er kolossalt kostbare, hvis de en sjældent

gang udbydes til salg (vi er oppe i 12.000 £'s klassen),
hvorfor det må siges at være et fund for pengene, at
man for små tusinde kroner kan erhverve sig hele to
af slagsen gennem denne faksimile udgivelse. Ikke
alene angiver bogen principperne for den Reptonske
landskabsstil, men gennem dette virkelighedsdoku-
ment får vi et autentisk billede af, hvordan en tone¬

angivende landskabsarkitekt arbejdede for to hundre¬
de år siden. Dertil kommer også, at vi får et indblik i
fagets tidlige professionalisering.
Det er tidens stemme, som den var dengang, vi får

serveret gennem denne elegante publikation. Indholds¬
mæssigt og egentlig også udstyrsmæssigt.

Glemham Hall. De to akvareller viser
'før' og 'efter' situationen efter den
foreslåede 'improvement' - en for¬
bedring, der gik ud på radikalt at
fjerne alléens stramme linie op til
huset, ændre lidt på facaden og
åbne op til det omgivende landskabs
bølgende herligheder
• Glemham Hall. The two watercolors
show the situation "before" and
"after" the proposed "improvement."
This improvement radically eliminated
the avenue's terse line up to the
house, changed the facade slightly,
and opened up the view of the sur¬
rounding landscape's rolling beauty

Men hvad har Humphry Repton at sige os i dag udover
en almindelig historisk interesse? Han har ikke Browns
storslåede enkelthed, der som idé bærer igennem år¬
hundreder. Han indledte et nyt århundrede, hvis have¬
kunst i dagens omdømme står i et lidt sødladent skær,
der næppe står som forbillede for dem, der vil fremad.
Ikke endnu. Lulu Salto Stephensen
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Øverst. Grona Gården i Helsingborg.
Foto Michael Varming, 1969.
Th. Ulla Molin i sit hjem i Hoganås,
ca. 1990
• Top. Grona Gården in Helsingborg.
Photo: Michael Varming, 1969.
Right: Ulla Molin at home in
Hbganas, c. 1990 •

Havearkitekten Ulla Molin - et portræt
Anna-Maria Blennow: Ulla Molin — tradgårdsarkitekt,
ett portrdtt. T&M Forlag AB, Lund, Sverige 1998.
70s., ill. 178kr.

Denne bog er båret af varme, beundring og kærlighed.
Anna-Maria Blennows bog er først og fremmest en
levnedsbeskrivelse af en af Nordens store kvindelige
landskabsarkitekter og den umådelige indflydelse, hun
har haft, dels som landskabsarkitekt, dels som skribent

og redaktør, dels som butiksindehaver afGrona Gården
i Helsingborg.
Ulla Molin var funktionalist. Haverummene og deres

detaljer skulle først og fremmest være praktiske og

samtidig smukke. Der er ingen formelle ideer i hendes
haver, ingen fortænkt symbolik, ingen 'palimpcest-
planer' (:planer med skjulte aftryk af former hentet
andetsteds fra). Hun gjorde, hvad hun kunne for at
skabe forenklede planer. Men netop derfor virker
hendes haver så rige og mangfoldige i deres udtryk,
ikke mindst hendes egen i Hoganås.
Ulla Molins skribentvirksomhed knytter sig især til

Hem i Sverige, et blad, som siden 1907 var talerør for
Nationalforeningen mot Emigration. Fra 1944 og

frem til 1966 var hun bladets redaktør, som i mel¬
lemtiden var døbt om til Villa ocb Hem. Blandt bla¬

dets mange gæsteskribenter var også de fire danske,
landskabsarkitekter C.Th. Sørensen, G.N. Brandt,
Troels Erstad og Georg Boye.
Ved siden af redaktørposten udgav Ulla Molin en

række bøger fra 1939 og til 1986, hvor hendes sidste
bog udkom: Leva med triidgård.
I 1966 åbnede Ulla Molin et 'rådgivnings- og in-

spirationsværksted': Grona Gården i Helsingborg.
Mange besøgende — herunder os — betragtede Grøna

Gården både som en butik og udstilling. Vi nød det
utroligt spændende og fornyende sted med de helt
anderledes ideer om belægninger og udstyr til haven.
For os var Helsingborg ganske enkelt synonym med
Grona Gården. Der var altid myldrende fuldt af folk
lørdag formiddag, men de købte ikke meget - lige
som os selv, må vi hellere indrømme. At en butik af
denne art ikke kunne klare sig i længden er - set i
bakspejlet — ikke så sært, og efter fire år blev Grona
Gården lukket.

Bogens styrke er, at den sætter Ulla Molins virke ind
i en sammenhæng, i tiden. Den gør rede for hendes
rejser, faglige bekendtskaber og hendes formsprog og

plantevalg. Den er overordentlig smukt tilrettelagt,
stramt disciplineret som Ulla Molins egne formidealer.
Man nyder de fine sort-hvide fotografier og de vid¬
underlige tegninger, hvorafmange er af Lisa Bauer.
Bogen frister til at læse - eller genlæse - Ulla Molins

egne værker. I denne tid, hvor landskabskunsten er

inde i en krise med stor forvirring om 'Tidens ånd'
kontra 'Stedets ånd' kan Ulla Molins arbejde virke
umådelig inspirerende til at gå ud fra de stedlige be¬
tingelser for vækstmuligheder og funktion.
Bogen kan varmt anbefales. Ida Varming
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han har et stærkt personligt forhold til, har Lars-Åke
Gustavsson søgt at beskrive et repræsentativt udvalg
af de roser, der er dyrkningsegnede i det nordiske
klima. Det er blevet til ikke færre end 750 rosensorter,

hvorom der gives kort og præcis information om

afstamning, vækstform og anbefalet størrelse, blade,
blomster, torne, duft, hyben, blomstringstid, hårdfør¬
hed, modtagelighed for sygdomme, foretrukken jord¬
type og anvendelsesområde.

Begge bøger er meget indbydende, med et rent og

roligt layout og smukke billeder af de mange beskrev¬
ne rosensorter. Hovedparten af disse billeder er taget i
Norden af forfatterne selv. Der er ikke kun de sæd-

Øverst. 'Gruss an Aachen'.
Ulla Molins favoritrose.
Tv. Rosa omeiensis f. pteracantha,
pigtrådsrose eller flammetorn.
III. fra 'Rosenleksikon'.
• Top. Gruss an Aachen.
Ulla Molin's favorite rose.

Left. Rosa omeiensis f. pteracantha.
III. from Rosenleksikon

To rosenbøger
Lars-Åke Gustavsson: Rosenleksikon. Rosinante, Køben¬
havn 1999. 544 s., ill. 798 kr. indbundet, 848 kr. i
kassette.

Torben Thim: Historiske roser. Gad, København 1998.

240 s., ill. 298 kr.

Sidste år udkom Torben Thims bog 'Historiske roser',
og i september måned i år Lars-Åke Gustavssons
'Rosenleksikon'. Begge bøger behandler roserne,
elskede og forkætrede blomster, kilde til skønhed såvel
som skuffelser. Bøgerne er derfor på nogle punkter
meget ens, men de er også meget forskellige, for de

to forfatteres forskellige baggrund skinner tydeligt
igennem.
Torben Thim har en baggrund som billedkunstner

og studerede filosofi, før han endte som indehaver af
Rosenplanteskolen i Løve. Hans bog om roserne er

poetisk fortællende, springende, oplevelsesorienteret
og personlig. Han beretter om konger, korstog og

sprukne læber, og om dengang han overhørte en
kunde på hans planteskole kritisere hans elskede
'Rose de Resht', Hans bog kunne godt have heddet
'Historier om roser', og historiske roser er et begreb,
han selv har defineret som roser, der har en historie.
Lars-Åke Gustavsson er systematisk botaniker og

chef for Frederiksdal Rosarium og det øvrige park¬
anlæg ved Frederiksdal Friluftsmuseum i Helsingborg.
Hans 'Rosenleksikon' er omfangsrigt, systematisk og
vidensorienteret med formålet at gøre opmærksom på
rosenslægtens uhyre mangfoldighed, at beskrive dyrk¬
ningsegnede roser og deres anvendelse, dyrkning og

pleje. Hvor Torben Thim kun har medtaget roser,

vanlige forførende billeder af dugvåde, bristende
rosenknopper på sløret baggrund. Der er også billeder,
der viser hyben, torne eller hele planten.
Torben Thims bog er inspirerende, morsom og

spændende, men til tider også irriterende usystematisk.
t

Praktiske oplysninger og facts må vige pladsen for
den gode historie.
Lars-Åke Gustavssons bog er imponerende informa¬

tiv og omfangsrig, systematisk og præcis. Men fokus
er for meget på rosenslægtens mangfoldighed, på
forskellighederne sorterne imellem, og for lidt på
rosenslægtens egenart, på rosens særpræg i forhold til
andre planteslægter. Med 750 beskrevne rosensorter
mister man hurtigt overblikket.
Trods disse svagheder kan begge bøger imidlertid

stærkt anbefales. Mest til rosenelskeren på jagt efter
sit livs rose, måske knap så meget til den, der blot
leder efter fem ikke plejekrævende roser til det offent¬
lige anlæg.
Rune Bugge Jensen
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A garden in Køge, p. 177
Andreas Bruun

In a highly personal article, the author
describes his latest garden, designed in col¬
laboration with his wife, Solveig Stenholm.
The garden lies on a plot measuring 1,250
sq.m. with a 1929 house and a garage.
When the family bought the property in
1987, the garden was badly neglected.
Restoring or renovating it was out of the
question; a new one had to be laid out.
After a two-year interim period, work got
started on implementing a plan that was to
be simple, formal, preferably timeless, and
free of the period's deconstructions and
whims.
The front garden, along Åvænget, was

designed and laid out first. The driveway,
parking area, and entrance are paved with
yellow tiles set on edge in a pattern match¬
ing decorations on doors and gates. The
trees and shrubs originally planted in the
area have since been reduced in number
and simplified. The author keeps the yew
in shape with pruning shears, achieving an
untrimmed look.
The main garden was created the follow¬

ing year. The tangle was cleared, leaving
only a few large trees. An open, low hedge
was planted between the garden and the
neighboring plot. A beech hedge was plant¬
ed along the road on the east and the pub¬
lic path on the west. The main garden is
divided into three sections: a raised terrace

by the house, a large parabolic, grass-cov¬
ered bowl, and a narrow grass corridor,
flanked by herb and perennial beds.
The terrace is raised a meter above the

surrounding terrain. Retaining walls are
found on each side, ending in "promonto¬
ries" that flank the funnel-shaped staircase
from the old garden. Old concrete slabs
were used as paving, interspersed with
Cotula and some grass. Each "promontory"
was planted with four laburnums and four
junipers. The former provide ample shade
but must be pruned almost yearly, while
the latter must have room to spread out.
The bowl-shaped area was planted with

scattered groups of hemlock, Amelanchier,
rhododendron, etc., with a few fruit trees
along the path on the west so that others
can share in the harvest..
Initially, the rest of the garden was

allowed to grow as it liked. Then all kinds
of flowers were planted. Now it is clear
what species will remain, including hemp
agrimony and storksbill. The garden'wjll
probably not require much attention, and
will age with beauty.

BoOl in Malmo — Canal Street, the Mall,
squares, lanes, p. 182
Johann Sverrisson, 13.3 Landskapsarkitekter

This group was asked to propose plans for
streets, squares, and lanes in the southern
part ofBoOl ("the city of the future"). The
basis for the project is housing for an envi¬

ronmentally sustainable welfare society,
transforming a former industrial area into a
development with squares, streets, and
parks, all on a high aesthetic level. All run¬
offwater would flow in open channels,
with "acquapoints" located at social meet¬
ing places. Visible water combined with
trees and lush undergrowth would add an
exciting, vibrant quality to a hard urban
environment.

Canal Street would have little vehicular
traffic and parking close to the facades.
Squares and lanes would be off-bounds to
vehicular traffic. The square with the com¬

munity center would be open, with a large
fountain and a fine view of the shore and
sea. The square would be a meeting place,
suitable for concerts, etc. The area towards
the park would be used for an outdoor
restaurant. Simple furnishings with stone
sofas are envisioned for the Sentry Wharf.

BoOl in Malmo - promenades, p. 186
Jeppe Aagaard Andersen

BoOl commands a beautiful view of the
water, with Denmark visible on the hori¬
zon. The new housing development would
be placed to create a promenade along the
water, with the tallest buildings on the
shore, providing shelter for residential
buildings inland. The overall concept is to
emphasize the difference between life in the
housing development and walking along
the shore, "outside the city walls." Plantings
would give the area character, the way in
which they are planted and later the way
they are trimmed. The promenade would
be paved with granite setts and a pattern of
three-meter-long wooden "curbstones."

Squares inside the development would be
planted with large linden trees, all clipped
in special shapes from the beginning of the
exhibition period. Other plans for trees
would take many years to realize. Each
square would have its own theme. The mall
would be planted with rows of ash, with
flowering climbers. The main square would
link the housing development with the rest
of the exhibition area. It would be paved
with setts and a pattern ofwood and gran¬
ite curbstones. While traffic is visually
underplayed, rainwater would run in open
channels and provide an important element
for recreation and play.

BoOl in Malmo - Canal Park, p. 190
Stig L. Andersson

Malmo has always been a city of parks.
After giving examples of existing parks, the
author proposes that a new kind of park be
added to Malmo's list. This "hydroglyph
park" would be a flowing composition of
surfaces and biotopes linked by various cir¬
culatory systems, characterized by constant
change. The park's physical form would be
characterized by currents, movement, and
change.

It is intended to stimulate the five senses

and encourage both social interaction and
introspection. These ideals would be
embodied in Malmo's Canal Park. The
author proposes that a layer of different
grasses completely cover the area and its
underlying landfill, pollution, etc. Each seg¬
ment of grass would have its own distinc¬
tive features - growth, shape, color, flowers.
Small groups of hawthorn would be planted,
along with large blocks of yellow, red, and
white roses. Another layer would be paving
with natural stone and recycled materials.
Paths, platforms, and bridges would link
the park's segments and biotopes. The
author proposes that the park be main¬
tained collectively.

BoOl in Malmo — Bastion Park, 194
Thorbjorn Andersson

The author has an ambition to give each of
his parks its own character. BoOl's Bastion
Park is based on the horizon, sunlight, and
the setting sun. It would open Malmo to
the sea and the world. The open park
would have a dense "wall": the housing
development on the east and the revetment
on the west. A "bastion" of tarred planks
would be built to intensify the effect of the
revetment, with three "spies" looking out of
peepholes. Inside the walls we would find a
broad, graveled walk, one part open, the
other shaded by trees, perhaps used for
sculptures, but also with room for prome¬
nades, seating, games. The large open lawn
would be used for play and gatherings. The
north would have a wide ramp leading to a
"fortification," a stone table, with the best
view of the setting sun. It would be open to
the elements: impossible to visit in bad
weather, fantastic in good. On the west,
leading down to the water, an enormous
staircase would be excellent for sunbathing,
games, etc.

The landscape as an image, p. 198
Preben Skaarup

We shape the landscape, and the landscape
answers by shaping us. An image of the
landscape is imprinted in our conscious¬
ness, consisting ofmany layers. We have an
innate opposition to adding new elements
to our prevailing image of the landscape,
which is why our image ofDenmark devel¬
ops much more slowly than the landscape
itself. The author reflects on how slowly,
reluctantly technical facilities are accepted
in this image.
The exhibition "Images of Denmark,"

in March 1999, showed examples of new
images of the landscape. The author
describes this beautiful exhibition and con¬

cludes that it was a landscape in itself.
Martha Gaber Abrahamsen
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MOVIUM - THE AMERICAN WAY
Konferencen The American Way af¬
holdes 27. januar i Alnarp.
Trends fra USA plejer at komme til
Europa. Er det også sådan på have¬
siden? Seks af USA's ledende 'have¬

personligheder', forelæser.
Pris 1750 Skr.
Konferenceleder: Rune Bengtsson.
Movium, SLU.
Box 54. 230 53 Alnarp. Sverige.
Anna-CarinOlsson@movium.slu.se
www.movium.slu.se

KURSUS I 3D MODELLERING
Kursus i 3D-modellering af terræn
med Quicksurf. Kurset giver indblik i
basale 3D-funktioner som kotering,
jordberegning og udtegning af kurver
på grundlag af punktkoter. 3D-model-
lering med QuickSURF giver mulig¬
hed for kvalitetssikring af kotering
og jordberegning.
Kurset afholdes 8.-9. januar kl. 9-17.
Pris 3.200 kr. ekskl. moms
Undervisere er Søren Ross Sørensen

og Hans Kragh.
Tilmelding: Land i/s. Pakhus E Rum 32.
Dampfærgevej 29. DK-2100 Kbh 0.
Tel. 35 25 15 13. Fax 35 25 15 94.
e-mail: land@oa.dk
www.oa.dk/land

DET ANDET MEXICO
Som en opfølgning på DALs to'tidli¬
gere studierejser til Mexico, der
fulgte den traditionelle rejserute
sydøstover til Yucatån, arrangerer
DAL en rejse med udgangspunkt i
Den mexikanske dal med Mexico

City og vestover til det område, der
også kaldes 'Mexikanernes Mexico',
med besøg i staterne Michoacån og
Jalisco. Disse stater.repræsenterer i
enestående grad både det gamle og
det moderne Mexico. Områderne

byder på smukke landskaber, masser
af arkitektur og kunsthåndværk samt
indianske landsbyer, musik og en

meget varieret madkultur.
I Mexico City og omegn vil der blive
fokuseret på moderne arkitektur af
bl.a. Barragån, Legoretta, Sordo
Madaleno og Enrique Norten samt
på præcolombiansk arkitektur med
besøg til bl.a. Tula, Toltekerindianer-
nes hovedstad i det 10. århundrede.
Desuden arrangeres møde om den
aktuelle byplanlægning i Mexico City.
Derfra går. rejsen vestpå til staten
Michoacån, et af de store kulturcen¬
tre i både det gamle og det moderne
Mexico. Her vil der blive fokuseret

på kolonial arkitektur i den smukke
provinshovedstad Morelia, på indi-

. ansk arkitektur i området omkring
Patzcuarossøen samt på den righol¬
dige kunsthåndværksproduktion i de
indianske landsbyer Santa Clara del

Cobre og Tzintzunzan, hovedsæde
for den præcolombianske højkultur,
Purepechas indianerne.
Næste stop er Guadalajara, landets
næststørste by og provinshovedstad
i staten Jalisco, som er Mexicos
rigeste stat. I denne egn besøges
Barragåns tidlige byggerier samt
nyere arkitektur af Mexicos førende
arkitekter som f.eks. Dfaz Morales,
Alejandro Zohn, Aldaca m.fl.
Endelig besøges også mindre lands¬
byer, hvor der produceres gedigent
kunsthåndværk. Hjemrejse fra Puerto
Vallarta på Stillehavskysten. Rejsens
varighed er i alt 17 dage fra 8.-24.
april.
Tilmelding senest 14. januar år 2000.
Pris baseret på 25 deltagere 17.800 kr.
Prisen omfatter flyrejse og bustrans¬
port, hotelophold i delt dobbeltværelse
med morgenmad, entreer og guider
på arkæologiske områder, museer
m.v. samt afbestillingsforsikring.
Rejseleder og guider er Lotte Bech,
Charlotte Rude og Annette Rosen¬
lund, som også arrangerede DAL's
rejser til Mexico i 1994 og 1995.
Annette Rosenlund har et indgående
kendskab til Mexico City og omegn,
hvor hun har boet i 8 år og har et
netværk af arkitekter og kunstnere,
som vil være behjælpelige med
arrangementer for rejsedeltagere,
der tidligere har været i Mexico City
og som måtte have specifikke ønsker.
Charlotte Rude har boet i Guadala¬
jara, hvor hun har undervist i Design
på Arkitektskolen fra 1983-87. Hun
har et stort netværk af arkitekter,
designere og kunsthåndværkere, som
vil assistere på de faglige arrange-.
menter i Quadalajara og omegn.
Lotte Bech er rejseleder på turen. Hun
har arrangeret efteruddannelsesrej-
ser for DAL gennem de sidste 10 år.
Program og yderligere oplysninger:.
DAL, Kirsten Otterstrøm eller Annette
Blegvad på tel. 32 83 69 00
e-mail: dal-aa@dal-aa.dk.
Se programmet på www.dal-aa.dk.

MEDLEMSHÅNDBOK MNLA1999
Norske Landskapsarkitekters forening
(NLA) er foreningen af norske land¬
skabsarkitekter. Der er 4 æresmed¬
lemmer: Elise Sørdal (1983), Karen
Permin (19861, Magne Bruun (1993)
samt Morten Grindaker (1996).
MNLA 1999 giver en alfabetisk over¬
sigt over medlemmerne, hvordan de
er. fordelt fylkesvis samt en oversigt
over'laridskabsarkitek'tkontorer.
Desuden indeholder bogen oversigt
over medlemmer i NLA's bestyrelse
og udvalg samt foreningen vedtægter.
MNLA 1999.100 s. Fås fra NLA,
Kongens gate 4, N-0153 Oslo.
Tel. +47 22 42 58 50, fax 22 42 53 25
e-mail:nla@c2i.net

MODTAGNE PUBLIKATIONER

Jane Schul: Hvilken plante hvor.
Politikens haveplanteguide. Politikens
Forlag. 1999. 296 s., ill. 299 kr.
Foreningen for Kirkegårdskultur,
Anne-Louise Sommer, Gunver Vester¬
gaard og Leif Arffmann (red.):
Kirkegårdskultur 1999. Indhold:
Kirkegårdens dige er ikke bare et
dige af Gunver Vestergaard og
Mogens Andersen; Kirkedigernes
arkæologi af Birgit Als Hansen:
Lemvig kirkegård - en kulturhisto¬
risk lystvandring af Ellen Damgaard;
Kirkegård og gravminder i Tranque-
bar - realiseringen af et projekt af
Karin Kryger; Land og by af Leif Arff¬
mann. 60 s., ill. Eksp., tel. 33 21 47 81.
Byggedirektoratet: Byggedirektoratet
i 25 år. 1999. 84 s., ill.
Chris Thurlbourne og Barnabas
Thurlbourne: Inside/Out. Arkitektur¬
galleriet nr..16.1999. 32 s., ill.
Mette Eggen, Anne Katrine Geelmuy-
den og Karsten Jørgensen (red.):
Landskapetvi lever i. Norsk arkitek¬
turforlag, 1999. 294 s„ ill. 395 Nkr.

UDSTILLINGER I GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
Til 9. januar 2000: Chris Thurlbourne
og Barnabas Wetton.
Til 16. januar vises arkitektur i byom¬
dannelse 'Urban Images - billeder af
byen'med arbejder af Fingerle &
Woeste, Berlin; Baratloo-Balch
Architects, New York og West 8,
Rotterdam.
Dansk Arkitektur Center.Gammel Dok.
1401 Strandgade 27B. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

KONKURRENCE
OM LEGEPLADSUDSTYR
HAGS og IPA (International Playground
Association) har udskrevet en kon¬
kurrence, hvor der ønskes forslag til
en legeplads, der i høj grad tilgodeser
børns behov for leg. Konkurrencens
kriterier for en god legeplads er bl.a.:
- legepladsen skal varetage børns
behov for udvikling gennem leg.
- design og udstyr skal fremme
sundhed og sikkerhed.
- legepladsen skal integreres i det
omgivende miljø.
- legepladsen skal være tilgængelig
for alle uanset evt. handicap.
- legepladsen skal hjælpe børji til
at udvikle en kulturel identitet.
- legepladsen må ikke kræve for
megen pasning.
Indleveringsfrist: 31. marts 2000.
Information: IPA, PO box 219,
Huntingdon, PE18 8WE, UK.
Fax +44 14 80 38 65 10
eller Petra Bengtsson pr. e-mail:
100611.510@compuserve.com

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail; bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

fELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

A53



MODTAGNE KATALOGER
OG BROCHURER

Plantekatalog 1998/99.
Vejenbrød Planteskole A/S.
132 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne og ikke mindst rhodo¬
dendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77,
fax 48 28 01 96.

STØJSKÆRME VED
BISPEENGBUEN
I november blev de nye støjskærme
langs Bispeengbuen indviet.
Skærmene har dæmpet støjbelast¬
ningen for ca. 1000 boliger.
Bispeengbuen fører trafikken fra Hil¬
lerødmotorvejen ind til København på
en 6-sporet motorgade opført på søj¬
ler gennem et tæt bebygget bolig¬
område.

Bispeengbuen har en trafik på
46.000 biler i døgnet, hvorfor bolig¬
områderne langs vejen har været
blandt de mest støjbelastede i Dan¬
mark med et udendørs støjniveau på
56-72 dB(A) ved facaden på de nær¬
meste ejendomme.
Boliger med en trafikstøj over 65
dB(A) indgår i regeringens målsæt¬
ning om bekæmpelse af trafikstøj.
Derfor besluttede Vejdirektoratet i
1994 at sætte støjskærme op langs
begge sider af Bispeengbuen og ud¬
skrive en designkonkurrence i sam¬
arbejde med Dansk Design Center.
Konkurrencen omfattede udformning
af et generelt anvendeligt system til
støjafskærmning, som også skulle
kunne anvendes langs Bispeengbuen.
Det vindende projekt var udarbejdet
af Knud Holscher Industriel Design
og er siden blevet videreudviklet
sammen med Rambøll og Carl Bro
as - Acoustica tilknyttet som rådgi¬
vere. Det færdigt udviklede skærm¬
system indgår i vejudstyrsserien
Milewide fra GH-form.
Skærmene har en samlet længde på
1150 m, fordelt med 650 m langs
Bispeengbuens vestside og 500 m
langs østsiden. Højden er 3,5 m, og
skærmene består af gennemsigtige
polycarbonatplader.
Arbejdet med at beskytte boligerne
mod støj fortsætter i samme område
frem til foråret 2000.
Skærmene vil reducere støjniveauet
med op til 12 dB ved de nærmeste
etageboliger. Denne reduktion vil
være tydeligt hørbar.
Opsætning af støjskærmene medfører:
1) at antallet af boliger belastet
med over 65 dB(A) reduceres fra 400
til 150,
2) at antallet af boliger belastet med
55-65 dB(A) reduceres fra 750 til 475,

og 3) at støjniveauet reduceres til
under 55 dB(A| ved 525 boliger.
Vejdirektoratet vil senere tilbyde til¬
skud til facadeisolering af de boliger,
der på grund af deres beliggenhed
ikke har gavn af støjskærmene.
De samlede omkostninger udgør ca.
15 mio. kr.

Entreprenører
Jordankre: Højgaard & Schultz A/S.
Montage: LG Trafik A/S. Universal
Fastgørelse A/S (underentreprenør)
Per Aarsleff A/S (underentreprenør)

Yderligere information:
Pressechef Ole Tronhus
Tel. 33 41 30 34
e-mail: ot@vd.dk

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13. Postboks 1569
1020 København K

ZIGN
BELYSNING FRA LIGHTMAKERS

Lightmakers har introduceret lysrør¬
armaturet ZIGN, der er konstrueret
til oplysning af lodrette flader,
indendørs såvel som udendørs.
ZIGN er et lysrørsarmatur, der kan
benyttes til alle former for fladebe¬
lysning. Indendørs er det især veleg¬
net ophængt over tavler, reoler og
malerier.
ZIGN er godkendt til udendørs brug
og kan med fordel bruges til oplys¬
ning af bl.a. facader og skilte.
Armaturhuset er i extruderet alumi¬
nium, hvid eller grå.
Information: Lightmakers AS
Indiavej 1. Søndre Frihavn
2100 København 0
Tel. 35 43 70 00, fax: 35 43 54 54
e-mail: lightmakers@lpmail.com.

NYE UDENDØRS ARMATURER
FRA LOUIS POULSEN
Louis Poulsen har lanceret 13

udendørsprodukter, der alle blev en
del af virksomhedens sortiment, da
Louis Poulsen sidste år købte et

engelsk belysningsfirma med speci¬
ale i have- og parkbelysning.
Med det nye sortiment kompletterer
Louis Poulsen sit eksisterende be-

lysningsprogram. Louis Poulsen kan
tilbyde flerp nye kategorier af arma¬
turer, blandt andet nedgravnings- og
projektørbelysning, der ikke tidligere
har været i sortimentet. De nye be¬
lysninger er kendetegnet ved, at de
placeres skjult, og at udelukkende
effekten er synlig. Det nye program
indeholder desuden en række nye
pullerter og udendørs vægbelysninger.

Pharo
Pharo er et eksempel på et produkt i
kategorien nedgravningsarmaturer.

Pharo leveres enten som spot eller
som bredstrålende armatur og kan
også fås med en asymmetrisk wall-
wash reflektor. Armaturet kan derfor
løse en række forskellige opgaver
inden for facade-, effekt-; have- og
parkbelysning. Pharo er i beskyttel¬
sesklasse IP 67. Den nedgravede del
af armaturet er udført i rustfri, ano-
diseret silumin, der er påført en
teflonoverflade. Topplade er udført i
syrefast, rustfrit stål. Pharo kan
bestykkes med mange forskellige
lyskilder, bl.a. metalhalogen, kom¬
paktlysrør samt lyskilden White SON.
Pharo har en diameter på 266 mm.

Morph
Morph er en iille projektør, der er
velegnet til belysning af bl.a.
udendørs facader og indgangspartier
samt som effektbelysning på f.eks.
skiltning, statuer, vandelementer og
beplantning. Morph kan anvendes
udendørs såvel som indendørs og
leveres afhængig af funktion med
enten halogenglødelampe eller
metalhalogenlampe. Armaturet fås
med overflade i poleret aluminium
eller i sort- eller hvidlakeret. Morph
kan installeres på både vandrette og
lodrette flader og kan desuden
præcisionsindstilles efter fastgørel¬
se, idet armaturet kan vippes 135
grader op og ned samt drejes 355
grader.

Sentry og Senturion
Sentry og Senturion er at finde
blandt pullertlygterne i det nye sorti¬
ment. De to armaturer er design¬
mæssigt identisk udformet, men
varierer med hensyn til højde og lys-
mæssige egenskaber.
Sentry måler 670 mm og giver en
enkeltsidet belysning, der gør arma¬
turet velegnet som sti- og gangbe¬
lysning.
Senturion måler 900 mm og har en
lysudsendelse på 360 grader, der gør
armaturet velegnet som almen uden¬
dørs belysning, bl.a. i parker og haver.
Med deres skulpturelle udformning
og forskellige former for overflade¬
behandling er Sentry og Senturion
designet specielt med henblik på at
glide ind i de landskabelige omgivel-,
ser, hvor de placeres. Begge armatu¬
rer leveres i ubehandlet aluminium
eller sortmalet. Desuden leveres
armaturerne med en overflade som

rå eller patineret kobber. Sentry
bestykkes med kompaktlysrør eller
metalhalogenlampe. Senturion
bestykkes med metalhalogenlampe.
Information: Louis Poulsen, Belys¬
ning Danmark,
Nyhavn 11. Postboks 7.
1001 København K
Tel. 33 14 14 14 ■

SERIEN KIPP
BELYSNING FRA LOUIS POULSEN
I rækken af produktfamilier har
Louis Poulsen introduceret lygteserien
Kipp. Den velkendte Kipp lygte dan¬
ner grundlag for serien, der nu udvi¬
des med en væglampe samt en lav
og en høj pullert.
Produkterne er udviklet af designer
og arkitekt Alfred Homann i samar¬
bejde med Louis Poulsen.
Alle Kipp-seriens typer kendetegnes
ved, at den kegleformede diffusor
yder en stor spredning af lyset.
Via topskærmen udsendes et diffust,
cirkulært lys med en jævnt aftagende
lysfordeling. Derfor fremstår lygte¬
hovedet enkelt og skulpturelt uden
nogen form for blænding.
Driftsøkonomi spiller en stor rolle,
både i privat og offentligt regi. Nem
vedligeholdelse og hurtigt lyskilde¬
skift har været vigtige parametre i
forbindelse med udviklingen af Kipp-'
serien.
På Kipp lygten sker lyskildeskift ved
at tippe armaturhovedet, mens
armaturhovedet løsnes og løftes af
på Kipp pullert og væglampe. Kipp-
serien kan bl.a. bestykkes med kvik¬
sølvlampe, højtryksnatriumlampe og
keramisk metalhalogenlampe.
Alle produkterne er i vandalklasse II.
Kipp lygten er i IP66, mens Kipp
væg og pullert er i IP55.
Det enkle design kendetegner Kipp
serien, Ved at anvende de tre typer
kan skabes et sammenhængende
belysningskoncept, f.eks. på parke¬
ringspladser eller ved indgangspartier.

På Hannover-messen 1999 modtog
Kipp lygten prisen IF Award for
Excellent Design'.
Information:
Louis Poulsen, Belysning Danmark,
Nyhavn 11. Postboks 7.
1001 København K
Tel. 33 14 14 14



KLATREVÆGGE
Firmaet Abekatten/DAKC i Nørre¬
sundby, som har udviklet Freeform
klippeskulpturer, der er en blanding
af en traditionel klatrevæg og en
klippeformation fra zoologisk have.
Freeform klippeskulpturer genskaber
den naturlige klippevægs former og
struktur, men er samtidig konstrue¬
ret, så de lever op til alle sportslige
og sikkerhedsmæssige krav til en
klatrevæg. Klippeskulpturerne er
håndlavede og kan derfor designes,
så de passer optimalt til legeplad¬
sen, parken, boligområdet, mv.
Med hensyn til de sportslige udfor¬
dringer kan de opbygges med en
hvilken som helst sværhedsgrad.
Firmaet Abekatten/DAKC har udvik¬
let en række standardløsninger i
højder på op til tre meter, hvor der
ikke stilles andre sikkerhedskrav end

de, der gælder generelt for alle red¬
skaber på legepladser. Ved højder

på over tre meter er klippeskulptu¬
ren udstyret med alt det sikkerheds¬
udstyr, som kræves til klatrevægge.
Alle firmaets produkter og løsninger
lever således op til både Dansk
Standard for klatrevægge EN 12572,
Dansk Standard om legeredskaber
DS/EN 1176 og DS/EN 1177 om
faldunderlag.
Freeform klippeskulpturer er frem¬
stillet af jernarmeret beton med en
passende overfladedekoration, pas¬
sende overfladedekoration.
Holdbarheden er derfor stort set

ubegrænset, og der er ingen vedli¬
geholdelse eller miljømæssige pro¬
blemer.
Information: Direktør Jens Munk,
Abekatten/DAKC Klatrevægge ApS,
Kummerowsvej 41A.
9400 Nørresundby
Tel. 98 19 39 30

FALDSAND

Faldulykker udgør en betydelig del
af de skader, som børn får under leg
på legepladser. Derfor er det ikke
lige meget, hvad børn lander i, når
de falder ned fra gynger og stativer.
Det var baggrunden for, at Dansand
Silkeborg A/S gik i gang med at
udvikle faldsand. Det er sket i sam¬

arbejde med Dansk Teknologisk
Institut, Børne- og Ungdomspædago¬
gernes Landsorganisation, BUPL og
en række danske legepladsprodu¬
center, og produktet er godkendt af
Dansk Standard og vedtaget som
europæisk standard.
Mange tror, at sand er lig med
strandsand. Den tro kan imidlertid få

alvorlige følger for børnene.
Strandsand egner sig nemlig kun til
sandkassen, hvor det kan bruges til
byggeri af sandslotte, figurer, mv.,
fordi det bliver kompakt og hårdt,
når det bliver vådt.
Faldsand skal have de stik modsatte

egenskaber Det må aldrig kunne for¬
mes, men skal være porøst, også
selv om det bliver vådt. Det stiller

særlige krav til kornsammensætnin¬
gen, og der er gennemført hundre¬
devis af tests, før vi nåede frem til
en kornsammensætning, der kunne .

leve op til kravene, udtaler direktør
Poul K. Beck, Dansand Silkeborg A/S.
Ved såkaldte crashtests er et 'elek¬
tronisk' barnehoved i form af en

TRIAX-kugle blevet smidt ned i fald¬
sand fra forskellige højder, hvorefter
sandets blødhed er blevet aflæst på
en skala.
Resultatet'er blevet en unik sandtype,

der sikrer børnene mod skader, når
den bliver udlagt i en tykkelse på
mellem 25 og 30 centimeter.
Dansand er specialist i fremstilling
af sand med særlige egenskaber,
bl.a. kan nævnes formsand og kerne¬
sand til jern- og metalstøberier, filter¬
sand, sand til tørmørtel, til gulve,
kunststofbaner og sand til.topdres¬
sing og vækstlag.
Knowhow fra udviklingen af disse
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produkter har skabt grundlaget for
udviklingen af faldsand. Der er tale
om en højteknologisk produktion,
hvor automatisk sigteanalysudstyr
sikrer ensartet kvalitet.
Information: Direktør Poul K. Beck.

Granhøjvej 3-11. Postboks 220.
DK-8600 Silkeborg
Tel.+45 86 82 58 11,
fax +45 86 80 14 72
e-mail: info@dansand.dk
www.dansand.dk

STØJSKÆRM I FLETTET PIL,
VEDBEND OG STÅL
PileByg ApS har lanceret en støj¬
skærm i flettet pil og vedbend.
Denne støjskærm fremstår fra rnon-
teringsøjeblikket med et eksklusivt
look, skabt af tørrede, flettede pile¬
stokke i gyldne nuancer, lærketræ
og galvaniseret stål.
De flettede pileskud i rødlige, grønlige
eller brunlige nuancer skaber et
levende farvespil.
Levetiden er forventet 25 år. •

Efter en 5-10 år vil skærmen fremstå

'vejrbidt', evt. dækket af beplant¬
ning. Der kan eksempelvis plantes
humle, vedbend, hortensia eller
rådhusvin.
Pileflettet fungerer her ikke kun som
en flot facade til afdækning af sten-
uldskernen.
Pilen er også med til at skabe et
sundt og naturligt vækstklima for
slyngbeplantningen.
Den bærende konstruktion, der fun¬
deres i beton, er sammensat af
materialer i galvaniseret stål og lær¬
ketræ.
Skærmens bredde er 40 cm, og den
kan således opstilles på lokaliteter
med begrænset plads.
Den maksimale højde på den flette¬
de støjskærm er 3,5 meter.
Selve-støjskærmens kerne udgøres
af vandsugende ROCKDELTA® sten¬
uld, der i henhold til den gældende
EU-norm yder en støjreduktion i
højeste dæmpnings- og absorptions-
klasse (CEN-standard: EN1793-1 og
EN 1793-2).
Støjisolationsværdien er 31 dB.

Johannes Falk fra PileByg ApS har

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: I ■

— ToDdressinaSvær Super-Muld *
D-Gro A

[aTS*X >4 ' DANSK JORDFORBEDRING
Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene

Green-Mix Telefon 43 99 50 20 • Telefax 43 99 52 31



KAY FISKERS

•ormprincipper
Kay Fiskers legendariske forelæsningsræk¬
ke i Kunstakademiets Festsal i 50erne blev

et ideologisk og arkitektonisk grundlag for
en hel generation af arkitekter

Bogen består af 12 forelæsninger udvalgt af
Tobias Faber, og er en arkitekturhistorie
siet gennem Fiskers temperament.
Den knapt formulerede, men spillevende
tekst ledsages af mere end 600 illustratio¬

ner, som Fisker diverterede med.

Pris: 298 kr.
Send kuponen eller bestil bogen på
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41

e-mail; eksp@arkitektens-forlag.dk

Strandgade 27A 1401 København K

Fås også som en del af Anubisserien,
til under 50% af bogladeprisen.

KAY FISKERS FORELÆSNINGER

Formprincipper -
- Strejftog i den nyere arkitekturs historie
Pris 298 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Undertegnede tegner hermed abonne¬
ment på de fire første bøger i Anubisserien
(sæt kryds). Pris for 4 bøger: 470 kr. inkl. porto

Navn:
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Sendes ufrankeret
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betaler portoen
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Postnr.: By:

Underskrift

Evt. boghandler:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) VISA
( ) Mastercard ( ) Dankort

Arkitektens Forlag
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Strandgade 27 A
DK 1045 København K

forestået udviklingen af den nye
skærm. PileByg ApS har med den
nye skærm sat sig det mål, at den
skulle være så godt som vedligehol¬
delsesfri samt mulig at opstille-på
næsten alle lokaliteter og årstider.
PileByg ApS er udsprunget af virk¬
somheden Hvidsted Energiskov, der
har arbejdet med pil siden 1988.
I PileByg ApS arbejdes målrettet
med at genopdyrke en ny brug af
piletræet med inspiration i historien.
PileByg ApS har over 80 forskellige
sorter til opformering og bred erfa¬
ring med piletræer og deres anven¬
delse.
11997 lancerede PileByg ApS 'Det
grønne element! i levende pil. 'Det
grønne element' i flettet pil og ved¬
bend skal ses som en vedligeholdel¬
sesfri opfølger på den levende støj¬
skærm.
Information: PileByg ApS, .

Hvidstedgaard. DK-9830 Taars.
Tel. 45 98 66 20 71, mobil 40 37 20 73
Fax +45 98 96 23 73
e-mail: salix@post11.tele.dk

MILJØRIGTIGE RAD OM
VALG AF TRÆ
To pjecer fra Miljøstyrelsen og Træ¬
branchens Oplysningsråd kan hjælpe
til at finde holdbare og miljørigtige
løsninger i arbejdet med træ.
De to pjecer 'Havens Hegn' og 'Faca¬
der af træ', der er et led i en samlet
informationsindsats for at fremme
brugen af træ uden imprægnering,
giver miljørigtige råd om, hvordan
man vælger, opsætter og vedlige¬
holder hegn og træfacader.
Pjecerne oplyser om, hvordan man
finder alternativer til imprægnet træ,
der er miljøbelastende både ved pro¬
duktion, anvendelse og bortskaffelse..
Træbeskyttelsesmidler kan indeholde
arsen og krom. I Danmark er arsen-
behandlet træ forbudt, mens man

stadigvæk kan købe træ imprægne¬
ret med kromholdige midler. I Dan¬
mark er det kun midler uden krom,
der er godkendt: Forbrugernes
garanti er at købe imprægneret træ
med NTR-mærket - og behandlet
med midler, der er godkendt af
Miljøstyrelsen.
I de sjældne tilfælde', hvor det er
nødvendigt at bruge imprægneret
træ, er det derfor vigtigt at vælge
træ uden krom. Det kan f.eks. være,

hvor konstruktionerne er svære at
udskifte og hvor der er personrisiko.
Der eksisterer i dag en række alter¬
nativer til imprægneret træ. Naturtræ
- som for eksempel Western Red
Cedar og kernetræ af eg - kan holde
op til 25 år i jord. Følger man samtidig
de gamle principper om konstruktiv
træbeskyttelse, således at vandet
ledes væk fra træet og endefladerne

beskyttes med udhæng og afdæk¬
ning, så er det ikke nødvendigt med
imprægneret træ.
Der er tidligere udsendt to andre
pjecer i træ-serien 'Vælg træ rigtigt'
og 'Legepladser af træ'.
Pjecerne fås gratis i alle tømmer¬
handler, byggemarkeder og lign.
Herudover har Miljøstyrelsen i
samarbejde med Forbrugerstyrelsen
udgivet pjecen 'Ren besked om træ'.

FROMSSEIER RUNDSTOKKE
Fromsseier Plantage ved Vorbasse
gør noget ved de skærpede krav til
imprægneret træ. Virksomheden har
lanceret en kemikaliefri Celloc-
metode, som danner basis for en
miljørigtig produktion af rundstokke
med lang holdbarhed.
Celloc er ny teknologi, baseret på
metoder med rødder tilbage i Vikin¬
getiden. Dengang fandt vikingerne
ud af, at brændt træ havde længere
holdbarhed. Moderne produktions¬
metoder har gjort det muligt at gen¬
nemføre denne proces kontrolleret.
I Fromsseiers Celloc-anlæg opvarmes
træet i en lukket atmosfære til 230
grader, derved spaltes veddets be¬
standdele til andre molekyleformer,
så der dannes en naturlig 'harpiks¬
lås' omkring træets celler.
I sin naturlige enkelhed er det en
proces, der tilfører træet en ny hær¬
det, stabil struktur.
Uvildige test og laboratorieforsøg
dokumenterer, at den miljørigtige
proces giver træet en sådan styrke,
at nedbrydningen - afhængig af
typen af svampeangreb - tager fra
seks til 30 gange længere tid i for¬
hold til ubehandlet træ.
Dertil kommer række andre fordele:
Ingen udsivning af harpiks - tørt og
rent produkt; gotd vedhæftningsevne
for maling, kan males med det samme:
formstabile emner - deformationen
nedsat med mindst 50-90%; god
isoleringsgrad - nedsat varmeled¬
ningsevne; problemfri bortskaffelse/
afbrænding - ingen giftige dampe;
behandlingen er ensartet gennem
hele træets struktur.
Fromsseier rundstokke er primært
fremavlet i Fromsseier plantage,
hvor den sandede, næringsfattige
jordbund giver træerne langsom til¬
vækst, hvilket betyder, at træ fra
disse egne har tæt struktur og der¬
med bedre styrkeegenskaber.
Fromsseier-produkterne kan anven¬
des til en lang række formål - hegn,
klatre- og gyngestativer, sandkasser,
beklædning, palisader mm.
Fromsseier Plantage A/S
Nørrebyvej 20.
DK-6623 Vorbasse
Tel. 75 33 30 64, fax 75 33 36 64

Kortnummer: Udløbsdato:
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HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

GUIDE TIL

GUIDE TIL DANSK

HAVEKUNST
AF ANNEMARIE LUND

296 sider - 248 kroner
hundreder af illustrationer

Bestil bogen hos Arkitektens Forlag,
Strandgade 27A, 1401 København K
Tlf: 32 83 69 00, fax: 32 83 69 41,
e-mail: eksp@arkitektens-forlag.dk

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

dansk
havekunst
ftr 1000*1098
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Tildelt ID Prisen 97
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It 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



POUL KJÆ RHOLM

»Man ville gerne have kendt ham, synes man,
når man bladrer og læser i bogen.«
Poul Erik Tøjner i Weekendavisen

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer
af bogen POUL KJÆRHOLM
Forudbestillingspris indtil I. januar 2000: 378 kr.
Herefter: 465 kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.
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Møbelkunstneren og arkitekten Poul

Kjærholm var kompromisløshedens
mester. Hans arbejde danner kulmi¬
nationen på guldalderen i dansk
møbelkunst, og udtrykker en lyrisk
perfektion, som er uden sidestykke.i
dansk møbelkunsts historie,

Forudbestillingspris:
Indtil I. januar 2000: 378 kr.
Herefter: 465 kr.

sn er på 192 sider i rigest tænke¬

lige udstyr med duplex, partiel lak og
4-farve illustrationer. Indbundet. Fås

. i en tysk og en engelsk version


