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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 København K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Grøn bydel ved Kolding
Kolding kommune har i samar¬
bejde med DAL udskrevet en
arkitektkonkurrence om ud¬

formning af en landskabs- og
bebyggelsesplan i Bramdrup,
nord for Kolding.
»Kommunen ønsker samvir¬

ke med verden omkring. Der¬
for er det vigtigt, at virksomhe¬
der og den enkelte får et miljø
at trives i, der er grønt, åbent
og foranderligt« hedder det i
konkurrencens program.
Det kan antages, at ældre

beboere i området i dag efter¬
spørger nye muligheder at bo
og være sammen på, at børn i
området i højere grad ønsker
mulighed for fællesskab i akti¬
vitet med ligesindede i direkte
tilk'nytning til boligen, og for¬
mentlig drømmer også områ¬
dets voksne om andre måder at
bo på, hvis de fandtes i nær¬
heden.
Konkurrencen er åben for

alle. Præmiesummen er på kr.
500.000,-, hvoraf der uddeles
en 1. præmie på mindst kr.
150.000,-.
Forslag skal afleveres senest

den 24. april næste år, og vil
blive bedømt af repræsentanter
fra Kolding kommunes Plan-
og Miljøudvalg samt arkitek¬
terne MAA Jeppe Aagaard
Andersen, MDL, Jørn Boldsen
og Lene Tranberg,

Fredensborg bymidte
Arkitekterne MAA Niels Bryde
Hansen og Peter Thorsen fra
København, som tidligere har
gjort sig gældende i andre kon¬
kurrencer, vandt konkurrencen
om Fredensborg bymidte. 1.
præmien blev belønnet med
175.000 kr.
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Konkurrencen i Fredensborg
havde til formål at give kom¬
munen nye men realistiske
ideer til bymidtens udvikling.
Ideer, som kan give Fredens¬
borg et alsidigt og nuanceret
miljø til gavn for byliv og han¬
del. Der blev ønsket forslag til
løsning af de trafikale proble¬
mer, ideer der kan skabe plads
til handelslivet, til bibliotek
m.m. og forslag til en smuk¬
kere udformning af gaderum
og de grønne områder.
Konkurrencen havde samti¬

dig til formål at anvise place¬
ring og udformning af nyt byg¬
geri, et byggeri der naturligt
kan afrunde byen og supplere
de eksisterende bygninger her.
Vinderforslaget har på en

overbevisende måde besvaret
konkurrencens spørgsmål.
Styrkelse af byens kvaliteter,
opstramning af de landskabe¬
lige muligheder, løsninger til
pladser og gader, renovering af
facader samt placering og ud¬
formning af nybyggeri er løst
på en god, poetisk og realistisk
måde, der svarer godt til by¬
midtens eksisterende størrelse,
udseende og topografi.
Sammenfattende har dom¬

merkomiteen enstemmigt fun¬
det, at vinderforslaget på en
smuk og overbevisende måde
har løst den stillede opgave i
overensstemmelse med Fre¬

densborgs behov og mulighe¬
der og hermed vil kunne danne
grundlag for det videre plan¬
lægningsarbejde.
Den samlede præmiesum var

der kr. 500.000, og udover 1.
præmien blev der uddelt føl¬
gende præmier og indkøb.

2. præmie på kr. 125.000 til
arkitekterne MAA Erik By-
strup, Eva Jarl Hansen og arki¬
tektstuderende Helle Brum-

merstedt, København. Land¬
skab: Ib Asger Olsen,
landskabsarkitekt MDL.

3. præmie på kr. 100.000 til
arkitekterne MAA Thure Niel¬
sen & Rubow, København.
Der blev indkøbt 4 forslag •

på hver kr. 25.000 til
Arkitektfirma Fogh & Følner

og Cowiconsult, Rådgivende
ingeniører, København. Land¬
skab: Svend Kierkegård.

Per Feldthaus, Peter Dahl
Larsen, Thomas Carstens,
Århus.
Arkitekt Dan Reese, Køben¬

havn.

Elizabeth 0. Balsborg og

Flemming Ibsen, København.

Nordisk landskabsarkitekt¬

kongres 1991
Den 24. nordiske landskabsar¬

kitektkongres »Gotland, det
annorlunda Sverige« afholdes
5.-7. juni i Visby.
Programmet omfatter fore¬

læsninger og eskursioner, bl.a.:
Statens synspunkter på plane¬
ring och riksinteressen på Got¬
land v. lånsarkitekt Peter Ring¬
borg, Gotlands natur v. biolog
Stelian Hedgren; Gotland,
några aktuella planeringspro-
blem v. stadsarkitekt Ulf Jo¬

hansson; Visbys parker v. tråd-
gårdsingenjor Gorel Ridne;
Konstnåren, ljuset och land-
skapet v. Matts Jungstedt,
Infor 90-talet v. Agneta Lind¬
mark; Lekplatsen v. Sven A.
Sjostam; E-planta v. land-
skapsarkitekt Rune Bengtsson;
rundvandring i Visby; rundtur
på Nordgotland med besøg på
Mura Maris, Kraftodlingsan-
låggning, Bro Kyrka, Cementa,
Slite Stenhuggeri.
Kongressens kontaktperso¬

ner: Jan Lindqvist, ordf i
LAR: tlf 46-0755-23139 (arb),
46-0755-1196 (pr), Martin Mi¬
chel: tlf. 46-08-7021430 (arb)
46-08-7605303 (pr).
Arrangør: LAR, Land-

skapsarkitekternas Riksfor-
bund.

Kongresgebyr incl. 2 hhv. 3
overnatninger, morgenmad,
rundture: På hotel: 3350/2300
skr. Privatrum i Visby:
1245/1045 skr.
Frist for tilmelding: 2. maj

91.

Gammel Dok
Fra 21.3. til 14.4. udstilles pro¬

jekter fra en arkitektkonkur¬
rence om boliger for fremti¬
dens ældre.
Fra 16.4. til 28.4. præsente¬

res en udstilling »Le Danemark
- L'art de batir« om dansk ar¬

kitektur og bygningskunst.
Udstillingen har været vist i
Sydfrankrig og skal senere vi¬
dere til Spanien og Portugal.
Fra 5.5. til 26.5. viser Mø¬

belgruppen af 83 prototyper af
møbler.
Fra 2.6. til 25.8. Udstillingen

»Arne Jacobsen 1902-71« er

arrangeret af Arkitektskolen i
Århus med tegninger, modeller
og interiører. Der suppleres
med en designudstilling arran¬

geret af Dansk Design Center.
Dansk Arkitektur- og Bygge¬

eksportcenter, Strandgade 27,
København. Tirsdag-søndag
10-17, onsdag 10-22.

Forskerseminarer vedrørende

miljø
Miljøværnscentret afholder fra
7.3.1991 7 seminarer vedrø¬
rende miljøforskning på KVL
bl.a. for at præsentere miljø¬
relaterede projekter med titel,
formål, data, resultater, aspek¬
ter, og specielt problemer af te¬
oretisk og praktisk art i forbin¬
delse med gennemførelse af
miljøforskning.
Tid: Torsdag eftermiddage

kl. 14.15-16.00.
Sted: Auditorium 3-21,

KVL, Thorvaldsensvej 29, Fre¬
deriksberg.

4.4.91:

Planlægning og strukturudvik¬
ling i landbruget.
Lektor, landsk.ark. Annelise

Bramsnæs, Kunstakademiet:
Landskab og ressourceplan¬
lægning.
Docent Poul E. Stryg, Øko¬

nomi, Skov og Landskab (Øko¬
nomi): Strukturudvikling i
Landbruget.

18.4.91:

Det åbne land og land¬
skabspleje.
Lektor Jørgen Primdahl.

Økonomi, Skov og landskab
(Land- og Byplanlægning):
Areal- og ressourceplanlæg¬
ning som forskningsfelt.
Lektor, dr. met. vet. Rolf

Jess Jørgensen, adjunkt Stig
Thamsborg, Klinisk Institut
(Intern Medicin): Afgrænsning
i landskabsplejen.



Nyt fra DL's styrelse

Dødsfald
Landskabsarkitekt Ronald

Lund, Birkerød, er efter lang
tids sygdom død søndag den 3.
marts 1991.

Sekretariatsbistand
På grund af et betydeligt antal
overarbejdstimer og efterføl¬
gende afspadsering er DL's og
SK's fagsekretær periodevis
vanskelig at træffe i sekretaria¬
tet i første halvdel af 1991.

Afspadseringen fordeles lige¬
ligt mellem Dansk Hortonom¬
forening, Foreningen af Dan¬
ske Landskabsarkitekter og
Stads- og Kommunegartnerfor¬
eningen, hvis sekretariatsbi¬
stand er Anker Madsens ar¬

bejdsområde.

En grøn paraplyorganisation
På et ordinært plenarmøde i
slutningen af januar 1991 skete
der en omstrukturering af Fæl¬
lesrådet for Havekultur og
Landskabspleje.
Have- og Landskabsrådet,

der er den grønne paraplyorga¬
nisations navn, har til formål
via oplysning, debat og PR
virksomhed at gavne ude¬
miljøet ud fra et rekreativt ud¬
gangspunkt med fagligt funde¬
rede aktiviteter og råd til sam¬
fundets almene gavn,
herunder:
- at sikre befolkningen til¬
strækkelige egentlige friare¬
aler,

- at sikre de bevaringsværdige
kulturhistoriske værdier,
som er bundet i udemiljøet,

- at sikre et funktionelt, til¬
gængeligt, smukt og frodigt
udemiljø,

- at være med til at løse brede¬
re miljøproblemer i form af
forurening, affald og natur¬
beskyttelse for så vidt som
dette virke integreres med
det rekreative udgangspunkt.

Rådets første store synlige
projekt bliver udstillingen
»Have og Landskab 92«, som
skal arrangeres i samarbejde
med Parkteknisk Institut i
Gram i Sønderjylland.
Men der er andre opgaver på

bedding:
- en udstilling i Haveselska¬

bets Have i forbindelse med
København som EF-kulturby
i 1996,

- uddeling af en fælles grøn
pris

- arrangement i forbindelse
med Tivolis jubilæum.
For at holde et sådant ar¬

bejde igang er det nødvendigt
at have økonomien i orden og
et velfungerende sekretariat at
trække på. Indtil videre, mens
pengene er små, må sekreta¬
riatet fungere som et koordine¬
rende og initiativtagende led,
hvorefter arbejdet eksempelvis
lægges ud til selvfinansierende
projektgrupper, medlemsorga¬
nisationernes sekretariater etc.

To samarbejdsaftaler
DL-DDH

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter indgik i 1985
en samarbejdsaftale med De
Danske Haveselskaber. Målet
var »at støtte hinanden i be¬
stræbelserne på at fremme for¬
ståelsen for en faglig behand¬
ling af vort ydre miljø«.
Parterne var enige om, at

rådgivning for andre end pri¬
vate haveejere, skulle ske efter
ensartede honorarregler, såle¬
des som disse fremgår af Spe-
cialnorm for have- og land-
skabsarbejder.
I et 3-punkts notat er der

mere udførligt redegjort for
rådgivningens omfang og be¬
grænsninger.

ØH-LDA

Med det formål »at øge inter¬
essen og forståelsen for fri¬
arealplanlægning i bred for¬
stand, samt at sikre et forret¬
ningsmæssigt grundlag for
såvel Østifternes Haveselskab
som anlægsgartnervirksomhe¬
der organiseret i Landsforenin¬
gen Danske Anlægsgartnerme¬
stre« har de to organisationer -

Fortsættes s. A 10

Gør udemiljøet mere spændende
Igennem 40 år har Veksø fremstillet produkter til udemiljøet. Den
særdeles robuste udførelse og meget høje kvalitet, giver sikker¬
hed for lang tids holdbarhed og minimal mulighed for hærværk.
Designet er udført i samarbejde med landskendte arkitekter og
landskabsarkitekter, som sikrer gode funktionelle produkter.
Veksø har landsdækkende konsulenttjeneste, egne montører,
hurtig levering og egen distribuering.
Vi tilsender Dem gerne vort omfattende katalogmateriale, lige¬
som vi selvfølgelig står til rådighed med løsning af specialopgaver.

Veksø-Taulov a/s • Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia • Tlf. 75 56 22 99
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Biografi om arkitekten Mogens Lassen fra Arkitektens Forlag
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»£■« mageløst flot bog«, skrev Nils Frederiksen i Land & Folk.
»... Mogens Lassens arbejde havde det betagende 'noget mere' og en original indsigt i stoflighed og
materialekarakter. Man bliver rigere afat kende hans resultater«, skrev Henrik Steen Møller i Politiken.

Arkitekten Mogens Lassen var blandt pionererne i den danske funktionalisme og
introducerede allerede i 30'erne den hvide stil, der gik som et sug gennem Europa.
Mogens Lassens huse blev hovedværker i dansk arkitektur, og selv om inspi¬

rationen tydeligvis stammer fra Le Corbusier, viser de den personlighed, udstråling
og nærvær, som karakteriserer stor arkitektur.
For mange er Mogens Lassen og den hvide funktionalisme uløseligt forbundne.

Og det er også rigtigt, hvad angår hans tidlige arbejder, men Lassen tillod sig den
frihed at vælge en stil og et arkitektonisk udtryk, der bedst besvarede en given
opgave. Han tillod aldrig, at de åndelige værdier i husene blev reduceret til teknik.
Som sådan står han som en af de store humanister i dansk arkitektur.
Lisbet Balslev Jørgensen har i flere år arbejdet med bogen. I den første tid i et samarbejde med Mogens

Lassen, og manuskriptet er færdiggjort ca. 2 år efter hans død. Dette arbejde har fremdraget meget nyt materiale,
der beriger billedet af en arkitekt, der holdt sig fri af modestrømninger og fastholdt sin kunstneriske integritet.

Lisbet Balslev Jørgensen: Bogen om Mogens Lassen. Pris: 365 kr.
Bogen er på 180 sider, format 25 x30 cm, flere end 500 illustrationer, hvorafmange i farver. Indbundet i helshirting.

ARKITEKTENS FORLAG



DDR var en drøm

Af John Jedbo

Medmurensfald er der åbnetfor kig ind i - og hurtigforandring af- et landskab, der viserglimt afbyer og veje, som kun deældre blandt os husker dem.
Her er det den brolagte landevej med den ene række lindetræer bevaret gennem Elmenhorst-Lichtenhagen mod Rostock. Stråtagene minder om, at der
er nært tilfjorde og enge. At vandre her ersom at blade i et gammelt album. Som at bevæge sig gennem en drøm, der kræver at tydes. Foruroligende sindbil¬
leder.

■ With the demise of the wall, a landscapeshowing glimpses of towns and roads which only the elderly remember, lends itself to view -and to fast change.
This is the paved highway with one row of linden preserved, running through Elmenhorst-Lichtenhagen towards Rostock. The thatch is a reminder that
inlets andmeadows are near. To wander here is like leafing through an old album. Likemoving through a dream demanding to be read. Disturbing images.
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På klare dage såman fra Gedser et højdedrag hæve sig overØstersøen i syd bag jerntæppet. Det er den kalkholdige randmoræneDieKiihlung, som stedvis
minder om det bakkede Sydsjælland. Kun er sognevejene her uden asfalt. Og de ligger dybt som hulveje, ellerslynger sig i nænsomme kurver over højene,
hvor det nu har ligget for i gammel tid. Vejtræer og telefonpæle står der, som jeg husker sognevejene i Jylland som dreng i 1940erne. Her er det udsigten
fra WichmannsdorfmodN ad vejen op over Zimmerberg, 111 m, mod Østersøen.
■ On a clear day a range of hills was visible from Gedser in Falster, south across the Baltic behind the Iron Curtain. This is Die Kiihlung, a chalcarous
morainic ridge. The main difference between this and Southern Zealand is the lack ofasphalted village roads. And roads are placed in hollows, or they
wind gently across the hills as best they could in the old days. Trees and poles stand along the road as, growing up in Jutland in the 1940s, the author
remembers village roads. Here: the view from Wichmannsdorf towards the Baltic along the road across Zimmerberg, 111 m.

Kun deældre huskerfra rejsergennem Tyskland de gamle lande¬
veje med en stribe brosten og en bred ubefæstet stribe jordvej
langs hermed: sommervejen! Om vinteren et opkørt søle og et
elendigt vigespor, som i sin tid må have kostet megen strid.
Hvem skulle vigefor hvem? Gjaldt færdselsreglerne eller etiket¬
ten? Om sommeren et dejligt jævnt og tyst underlag for vogn¬
hjul. Her er det vejen en vinterdag over engene øst for Berlin:
fra Marzahn mod Falkenberg.
■ Only elderly people remember, from journeys through Ger¬
many, the old highways with a strip ofsettpaving and, alongside
it, a broad, unprotected earthy strip: the road in summer. In
winter, a slushy rut and a miserable side road which must, in its
time, have caused much strife. Who was to give way to whom?
Did rules of traffic apply, or did decency? In summer, a wonder¬
fully quiet and even surface under wheels. Here: on a winters'
day, the road running across the meadows from Marzahn
towards Falkenberg, east ofBerlin.
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Landevejen fra Heiligendamm mod Bad Doberan. Her har det ikke været nødvendigt at fælde vej¬
træer. Endnu. Kun af og til rullede der en totakter gennem den lange grønne katedral. Fornuftige
hastighedsgrænser 50-80-100 som hos os. Efter murens fald er dødsulykkernes antal fordoblet, da
mange vestbilister ignorerer såvel hastighedsgrænser som vejenes beskaffenhed. Så nu ligger øksen
ved foden af landsbyernes lindetræer og landevejenes alleer.
■ The highwayfrom Heiligendamm towards Bad Doberan. Felling trees along this road has not been
neccessary. Not yet. Only occasionally did a two-stroke vehicle roll through the long green cathedral.
Sensible speed limits of50, 80, and 100 km/h, as in Denmark. After the fall of the wall, the number
offata! accidents has been doubled, since manymotorists from the West ignore both speed limits and
the state of the roads. So now the axe lies at the foot of village lindens and of those that line country
roads.
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I Tyskland, hvor gårdene ligger samlet i landsbyer, breder der sig et net affællesveje udmellem agrene. Her adgangfor alle vandrere og cyklister. Ikke som
iDanmark, hvor der gælder en mark- og vejfredslovfor markveje, og der ofte er skiltet med »Adgang forbudt«. I Vesttyskland erfællesvejene imidlertid
asfalterede eller befæstet med beton. I øst harmangel på materialer og maskiner bevaret jordvejene. De erfremragende vandreveje og leder til guldalder¬
motiver som denne udsigt mod Haarhausen i Thiiringen. Men der er hurtigt bevilget tomilliarderD-Mark til»modernisering af landbrugets infrastruktur
i de fem nye forbundslande«.
»In Germany, wherefarms lie close together in villages, a network ofcommunal roads is spread between fields. UnlikeDenmark, which has laws against
trespassing on field roads, there are no signs saying »No entry«, but general admittance to hikers and cyclists. In West Germany, communal roads are
asphalted orfortified with concrete. In the east, however, the permanent lack ofmaterials and machines has helped preserve the earthy roads. They are
exquisite roads for hikers, and will leadyou to Golden Age motives such as this view towards Haarhausen, Thiiringen. But, by fast initiative, two billion
Deutschmark have been appropriatedfor »modernisation of the agricultural infrastructure of the five new Bundeslånder«.
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Slkvitfitø .'i' .

IGotha gav IMark og30 Pfennig i deforkætrede østmark en hel
times kørselmed linje 4 ud i landskabet gennem flere landsbyer
og op i Thiiringerwald til Tabarz, hvorfra man kan vandre til
Inselsberg. Her har der kørt elektrisk sporvogn siden 1929. Tæt
på naturen. Roligt glidendemed udsigt gennem panoramaruder.
Ved Leina er der fra sporvognen udsigt til motorvejen mellem
Frankfurt a.M. og Dresden, hvor flertallet allerede er hurtige
vestbiler. De er letteat kende. Degiverpokker i hastighedsgræn¬
sen på 100 km/t. Freden er brudt ud. Fredningen er ophævet,
m In Gotha, 1.30 ofthemuch denouncedEastMarks wouldpro¬
vide a one hour ride on Line 4 through several villages into
Thiiringerwald and Tabarz, whence you can walk to Inselsberg.
An electrical tram has served this area since 1929. Close to

nature, calmly gliding, with a view through panorama windows.
At Leina, the tram offers a view ofthemotorway between Frank¬
furt a.M. and Dresden, where the majority of cars are fast
Westautos. Theseareeasily recognisable. They ignore the 100 km
speed limit. Peace has broken out. Preservation is over.

John Jedbo, fotograt' og kulturgeograf

28



Den politiske have
Russisk nationalisme i det grønne

AfMargrethe Floryan

Peter den Store lagde grunden til Ruslands po¬
litiske haver. I Peterhofs fontæner lod han sig
forherlige som Imperiets grundlægger, havets
behersker og militær sejrherre. Her Den Store
Kaskade.

m Peter the Great founded the Political Gardens
ofRussia. Through thefountainsatPeterhofout¬
side Leningrad he let himself be glorified as the
FounderoftheEmpire, theMasterofthe Sea, and
a victorious general. Here, The Great Cascade.

På øverste officielle plan har der i Sovjet¬
unionen i årevis været planer om at lade de
talrige krigsmonumenter, som overalt domi¬
nerer by- og landskabsbilledet, få følgeskab
af et såkaldt Sejrsmonument til minde om
Anden Verdenskrig. Eller Den Store Fædre¬
landskrig, som krigen officielt stadig kaldes.
Det har været tanken at placere det i

Moskva, i Aleksanderhaven ved Kremls røde
mure eller som del af en større sejrspark ude
i en af millionforstæderne.
Men nu er projektet pludselig blevet af¬

blæst. Tiden er ikke til historiske monu¬

menter viet Sovjetæraen, nu da de mange
nationale bevægelser rører stadig mere på
sig.
Vel har statsmagten overalt og til alle tider

vidst at lade sig selv og sit verdensbillede
spejle i haven. Versailles og Stowe hører i
hver sin genre til klassikerne, også på det

punkt. Mere hjemlige eksempler er Nord-
mandsdalen på Fredensborg og Jægerspris.
Selv noget så konkret som de danske vikin¬
gers erobringstogter har, i dette tilfælde dog
hos fjenden, fået en havekunstnerisk fod¬
note: Alfreds Tårn (1762) på Stourhead.
Men som ingen andre steder har der på

tværs af århundrederne og ideologierne i
Rusland og siden Sovjetunionen været tradi¬
tion for at gøre haven til et politisk rum. I
zartiden skete det i nationalpatriotismens
navn, under Stalin i sovjetideolologiens.
Der er i sjælden grad også tale også om en

dyrkelse af det militære. Længe før den mo¬
derne Sovjetstat bekostede gigantiske sum¬
mer på at forherlige hæren og dens bedrifter,
lod flere generationer af russiske zarer sejr¬
monumenter og -emblemer udføre til de
prægtige slots- og haveanlæg ved Skt. Pe¬
tersborg og Moskva.

Ud fra denne synsvinkel lader den russisk-
Sovjetiske have sig da betragte som en suite
af nationalpolitiske tableauer, og her skal et
par af dem præsenteres.

Ruslands Versailles
Før Peter den Store (1672-1725) havde de kej¬
serlige haveanlægs primære funktion været
at byde hoffet på frugt og grønt. Det viser de
historiske kilder om f.eks. Kolomenskoje og

Izmajlovo ved Moskva. Men Peter I havde
anderledes blik for havens repræsentative og
rekreative værdier.
Under sin store europæiske dannelsesrejse

havde han i 1717 bl.a. besøgt Ludvig XIVs
Versailles. Netop det anlæg skulle danne for¬
billede for Peter Is sommerslot ved den nye

hovedstad, Skt. Petersborg.
Petershof blev majestætisk placeret på et

plateau ved Finske Bugt, og netop vand blev
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Et af hovedstykkerne
på Katharina Ils som¬
merslot, Tsarskoje
Selo, ved Skt. Peters¬
borg er Tjesma-søj-
len, rejst til minde om
russernes sejr i Den
Første Tyrkiske Krig.
* One of the main att¬
ractions of Tsarskoye
Selo, Catherine U's
summer residence at

St Petersburg is the
Chesma Column,
erected in memory of
the Russian victory in
the First Russo-IUr-
kish War (1852).

havens grundelement, da Zaren i egen per¬
son fandt de nødvendige kilder. Overalt an¬
lagdes fontæner, kaskader og bassiner, alle
med bibelske, mytologiske og i sidste ende
politiske symboler.
Adam og Eva er hovedfigurer i to af fon¬

tænerne, som symboler på Peter I og hans
hustru Katharina I, grundlæggere af Det
Russiske Imperium. Den store fontæne i den
øvre haves parterre viser Neptun, havets gud
i antik mytologi, for Peter I havde grundlagt
den russiske flåde og betragtede derfor sig
selv som en havets behersker.
Havens hovedstykke er imidlertid Den

StoreKaskade, der som det førstemøder gæ¬
sten, der kommer sejlende ind fra Finske
Bugt ad den smalle kanal i anlæggets midter¬
akse. Midt i dette festopbud af vand og guld
ses den bibelske heltefigur, Samson, i kamp
med en løve.

Baggrunden for netop dette motiv var, at
Peter I, kort efter Slaget ved Poltava (1709) i
Store Nordiske Krig, hvor han besejrede Sve¬
riges Karl XII, i en kirkeprædiken var blevet
hyldet som en anden Samson. At slaget ved
Poltava netop fandt sted på Den Hellige
Samsons dag, retfærdiggjorde yderligere
denne sammenligning. Løvens tilstedevæ¬
relse skyldes, at den indgår i det svenske kon¬
gevåben.
Som sådan kom Samson-fontænen, med

inspiration fra europæiske fremstillinger af
Herkules i kamp med løven, til at fremstå
som en allegori over den største af Peter Is
militære triumfer. Og den første russiske va¬
riation overmotivet, den politiske have, eller
hortuspoliticus, var en realitet.

Militær mani
Ruslands næste store monark, Katharina II
(1762-96), videreførte på talrige områder
den petrinske arv. Men når det gjaldt have¬
kunst, var hun dybt fascineret af den engel¬
ske landskabshave, oversatte selv William
Chambers' haveteori og kaldte udenlandske
kunstnere til for at anlægge haver i den mo¬

derigtige stil. »Min anglomani bestemmer
ganske min plantemani«, skrev hun til den
franske filosof Voltaire.
Politisk var hun i begyndelsen mest opta¬

get af indenrigs anliggender, men med Tyrki¬
ets krigserklæring i 1768 ændredes situatio¬
nen. Rusland klarede sig godt, og Katharina
II tøvede ikke med at fejre sin succes »Hvis
denne krig (: Første Tyrkiske Krig) fortsæt¬
ter«, betroede hun Voltaire, »kommer min
have på Tsarskoje Selo snart til at ligne et spil
kegler, thi for hvert slag lader jeg et monu¬
ment opføre«.
Anlægget gik tilbage til Peter Is tid, men

Katharina lod både slot og haveændre under
engelsk påvirkning. Hele suiter af arki¬
tektur- og skulpturmonumenter fandt plads
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i landskabshaven, og promenaden fik karak¬
ter af en visuel opdagelsesfærd blandt mo¬
ralske, eksotiske og politiske motiver.
Det blev til hele fire tableauer til minde om

Ruslands sejre over tyrkerne: Ruintårnet,
Kagul-obelisken og Tjesma-søjlerne. De er
alle interessante monumenter, men alene
Tjesma-søjlen hæver sig op blandt Tsarskoje
Selos ypperste. Slaget ved Tjesma foregik til
søs, og derfor blev søjlen symbolsk placeret
midt ude i havens store sø og udformet som
en rostralsøjle (rostrum: latinsk for skibs-
snabel). Og fremfor at bruge den i have¬
kunsten så hyppigt sete Herkules-figur lod
Katharina II Tjesma-søjlen krone af den kej¬
serlige, russiske ørn.

Senere zarer tilførte Tsarskoje Selo-haven
endnu to militærpolitisk betingede tableau¬
er. Til minde om krigen mod Napoleon, kal¬
det Fædrelandskrigen, rejstes en stor port,
og ikke langt fra Tjesma-søjlen opførtes De
Tyrkiske Bade til minde om Tredje Tyrkiske
Krig. I andre haveanlæg gav også Krim-kri¬
gen anledning til nye, politisk-militære have¬
tableauer.

Nationale emblemer
Under Katharina II koncentreredes dog ikke
alle kræfter om Skt. Petersborg.
Den gamle hovedstad, Moskva, genvandt

noget af sin politiske og kulturelle betydning
fra tiden før Peter I. For mens Skt. Peters¬

borg forblev Imperiets vindue mod vest, lå
Moskva bekvemt på rejseturen sydpå mod
de landområder, Rusland havde erobret i
krigene mod tyrkerne.
Efter den første fredsslutning lod Kathari¬

na II, foruden to triumfbuer og fjorten obe¬
lisker, de to slotte Tsaritsyno og Petrofskij
opføre ved Moskva. Især Tsaritsynos arki¬
tektur og flora prægedes af en gennemført
nationalpatriotisk symbolverden: borg-,
tårn- og portkonstruktioner der var som
hentet ud af Ruslands middelalderlige byg¬
getradition; historisk-politiske emblemer
som dobbeltørnen og Georgs-korset og bir¬
ken som symbol på Ruslands nationalflora.
Ruslands første egentlige haveteoretiker,

A. T. Bolotov propaganderede også stærkt
for brugen af russiske symboler i haven. Som
redaktør af det for land- og havebrug norm¬
givende tidsskrift »Det Økonomiske Maga¬
sin« talte han fra 1780erne vedholdende om

sit ideal: »haver, der hverken er engelske eller
franske, men helt vore egne og anlagt af os
selv«. Og skulle idealet blive virkelighed, til¬
føjede Bolotov, »vil vi kalde dem russiske«
(1786).
Ironisk nok blev det dog ikke en russer,

men en italiener, der udformede det mest
storslåede af sådanne birkelandskaber, nem¬
lig på det kejserlige sommerslot Pavlovsk
ved Skt. Petersborg.

Ruslands krig mod
tyrkerne gav også an¬
ledning til opførelse
afRuintårnet, hvisstil
går tilbage til mo-
skovittisk middelal¬
derarkitektur. Efter
engelsk forbillede
blev sådanne ruin¬

stykker Ganskepopu¬
lære i den russiske
landskabshave.

■ Russia's war aga¬
inst the Turks also oc¬

casioned the erection

of another tower,
whose style goes back
to medieval Moscow
architecture. Such
constructed ruins,
originally an English
idea, became quite
popular in the Russi¬
an landscape garden.
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På Katharina Ils aldrig fuldførte sommerresidens, Tsaritsyno, vedMoskva domineres slots- og have¬
arkitekturen afnationalpolitiske emblemer, som herDen Store Bromed kejserindenssoltegn, Georgs-
korset, m. v.
u At Tsaritsyno, Catherine II's secondsummer residence, which was never completed, the architecture
.ofboth main building andgarden is dominated by national emblems; here, e.g., The Great Bridge with
the solar emblem of the Empress, St George's Cross, etc.

Ligesom Tsarskoje Selo-havens kinesiske moti¬
ver vidner De Tyrkiske Bade om smagen for det
eksotiske, men Tredje Tyrkiske Krig var den
direkte anledning til, at badene blev opført.
* The TUrkish Baths, like the Chinese motives of
the garden at Tsarskoye Selo, bear witness to a

tastefor exoticism, but the Third Russo-Yurkish
War occasioned their construction.

Folkeparker i femårsplanen
Russiske i Bolotovs forstand, eller snarere

sovjetiske, blev haverne først, da by- og land¬
skabsplanlægning blev gjort til et program¬
punkt i den nye Sovjetstats femårsplaner.

Så nær den totalitære stats magttinde som

på centralkomité-niveau blev skabelsen af de
såkaldte folke- og kulturparker besluttet.
De skulle fungere som en slags kulisser for

de sovjetkommunistiske utopier om paradis
på jord. Postulatet om, at der med Sovjet¬
æraen var indtruffet en ny tid, og videre at et
nyt menneske kunne skabes, dannede såle¬
des den idémæssige baggrund for at udvide
og omforme byens grønne zoner. Under de
forudsætninger ville Moskva, skrev en af ar¬
kitekterne bag Gorkiparken, A. V. Blasov, i
tidsskriftet »USSRs arkitektur« i 1935,
»blive en by med lykkelige mennesker, et sted
man tidligere kun kunne finde i utopiske ro¬
maner«.

Denne utopiske dimension står i modsæt¬
ning til den stærke vægtning af fortiden, der
er karakteristisk for zarernes haver med
deres monumenter for egne eller forgænger¬
nes politiske eller militære triumfer.
I de sovjetiske parker var alene de, der i Re¬

volutionens sag havde mistet livet, anledning
til, at der blev rejst historiske monumenter.
Tilsvarendemonumenter rejstes for øvrigt

også i de tidligere kejserlige haver. Mange af
disse havde allerede under zarerne været

åbne for offentligheden, men snart efter
1917 blev de gjort til en slags moralsk for¬
dømmende lærestykker i de gamle magtha¬
veres levevis og smag.

Parterret som politisk platform
Gorki-parken (1928), »Det proletariske
Moskvas stolthed«, var den første i rækken
af folke- og kulturparker.
Indgangspartiet, det store parterre, pro¬

menaden ved Moskvafloden, sports- og for-
lystelsesfaciliteterne skyldes en række af Sta¬
lin-tidens berømte arkitekter. Derimod går
det fjernereliggende parti med skovlignende
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Birken blevfra 1780erne i havekunsten brugtsom
symbol på Ruslands nationalflora, her på som¬
merslottet Pavtovsk ved Skt. Petersborg, opkaldt
efter Katharina Ils søn Pavel,
m Birch, from the 1780s, was used as a symbol of
Russian nationalflora in creative gardening, here
at the summer residence ofPavlovsk at St Peters¬
burg, named after Catherine's son Pavel.

bevoksning, snoede stier og pavilloner helt
tilbage til 1700-tallets slutning. To fornem¬
me, førrevolutionære haveanlæg i engelsk
stil blev således beslaglagt og integreret i
parken.
Parterret var parkens politiske platform

par excellence.
Her var der plads til mange tusind menne¬

sker, samt tribuneanlæg og tekniske installa¬
tioner, hvorfra stats- og partipropagandaen
vældede masserne i møde i form af taler, spil
og sange. Planerne for et Glædens palads
med plads til 40.000 mennesker og De store
personligheders allé forblev dog på tegne¬
bordet.
Som på Peterhof stod selveste Ludvig XIV

og hans havearkitekt, Le Notre, nok engang
i kulissen og scenograferede. Den lige vej,
der førte fra Paris og ud til Versailles, helt
frem til Solkongens pompøse sove- og mod-
tagelsesgemak, havde på Peterhof dannet
forbillede for havens disposition og det så¬
kaldte Peterhofperspektiv. Finske Bugts
kystlinie tillod dog ikke det strenge, akse¬
faste forløb for Peter den Stores placering af
det ene pragtslot efter det andet langs rejse¬
ruten fra Skt. Petersborg over de baltiske lan¬
de til Europa, men begrebet perspektiv blev
stædigt fastholdt.
Absolutismens havekunstneriske formel

videreførtes i Gorkiparkens aksefaste dispo¬
sition, i samspillet mellem parterre, fontæ¬
ner og busketter og ikke mindst i et gigantisk
perspektiv, der ifølge Stalin egne visioner
skulle forløbe fra Sovjetternes Palads i
Moskvas centrum (aldrig opført) over
Gorki-parken og Lusjniki-stadionet ud til
Leninhøjene.
I dag er statens politiske anvendelse af

Gorki-parken stærkt aftagende. Men L maj
er stadig en af de store dage, og hvert år for¬
samles veteraner fra 2. verdenskrig også her.
Samtidig tjener parken som udgangspunkt
.for demonstrationer organiseret af nye, al¬
ternative politiske bevægelser. For byens
kulisser består, mens ideologierne forgår.

LANDSKAB 2 -1991

Parterret iGorki-parken iMoskva sompropagandapolitiskplatform, samt komponent i Stalins aldrig
virkeliggjorte vision for et gigantisk akseforløbfra Moskvas centrum til de skovklædte Lenin-høje.
■ The parterre at the Moscow Gorky Park as a propagandicplatform, and as a component ofStalin's
vision of an axis extending from the centre ofMoscow to the Wood-covered Lenin mounds.
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Fontænen Folkenes venskab i VDNH-parken iMoskva, rigtforgyldt og oversåetmedfrugtbarhedssymboler, fremstår som et tomtpostulatfraStalin-tiden
om fred mellem Sovjetunionens femten republikker.
■ The fountain known as Friendship of the Peoples at the VDNHPark in Moscow, abundantly gilt and covered with symbols offertility, now seems an
empty Stalinian postulate about peace reigning throughout the fifteen republics that make up the USSR.

En sovjetisk utopi
Samme kontrast mellem Stalin-tidens grøn¬
ne flora og de nye politiske vinde præger
VDNH-parken, Udstillingen af Sovjetunio¬
nens Samfundsøkonomiske Resultater

(1939). I et halvt århundrede har parken fun¬
geret som et samfundspolitisk mikrokos¬
mos, et idealbillede på Sovjetunionens fem¬
ten republikker og deres landbrugsmæssige,
industrielle og kulturelle udvikling.
Også VDNH-parkens disposition bestem¬

mes af brede, aksefaste veje, brudt af pladser
med kolossale bede eller fontæner, som nu
Folkenes Venskab med femten forgyldte
kvindefigurer der symboliserer Sovjetrepu¬
blikkerne, omgivet af kornaks, vinranker og
andre frugtbarhedssymboler. Disse er ikke
alene en slags klicheer i Stalin-arkitekturen,
men genfindes i omtrent samme udformning
i bl.a. Katharina Ils havepavilloner.

Stalin-arkitekturen har generelt set over¬
taget talrige stilistiske og emblematiske træk
fra 1700-tallets russiske barok og klassicis¬
me. Hverken den traditionelle, russisk-by¬
zantinskeæstetik eller den modernisme, som
i Vesten står som indbegrebet af russisk¬
sovjetisk avantgarde, lod sig forbinde med
de samme stærke nationale værdier som

Peter Is og Katharina Ils arkitektur.
VDNH-parkens udstillingspavilloner le¬

verer i den henseende det bedst tænkelige
studiemateriale.

National nostalgi
I lyset af den nye, nationale selvbevidsthed
synes der i Sovjetunionen at være lige så lidt
brug for VDNH-parkens rigdom på sovjet¬
politiske symboler som for et Sejrsmonu-
ment for Anden Verdenskrig. Hverken mas¬
serne eller de nye, folkevalgte politikere kan

vindes for sådanne konstruktioner. Og ingen
vil betale.
I desperation over mere end syv årtiers løf¬

ter om skabelsen af paradis på jord udviser
folk en kolossal åbenhed over for det natio¬
nale arvegods.
Til dette hører zarernes slotte og haver.

Bekostelige restaureringsprojekter er igang
stadig flere steder. På denne måde sætter
Rusland indirekte et mindesmærke over nu¬
tidens form for nationalisme.

Margrethe Floryan, kunsthistoriker,
p.t. bosat i Moskva.

Fotos: Anatolij Kovtun
The translator wishes to thank Mr Esben Skytte
Christiansen of the Landsforeningen Danmark-
Sovjetunionen for his kind assistance with Ms
Floryan's material.
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Renovering af Gram Slotspark, en park i byen
AfPaul le Fevre Jacobsen og
Jette Mouritzen

Herregårdsmiljøerne er i forfald. Årsagerne
er mange og forskelligartede. Argumenterne
for, at man for eksempel af økonomiske
grunde lader en kulturarv og noget smukt gå
i forfald, kan ikke tælle.
Fantasi og alternativer skal der til for at

bevare og forstærke disse bygningsmæssige
og landskabelige værdier. En mindre investe¬
ring i en parkrenovering kan på langt sigt
blive en god og givtig forretning, - for
eksempel set i lyset af, at turisme i år 2000 vil
blive landets næststørste indtægtskilde.
Renoveringen af Gram Slotspark er på

baggrund heraf en enestående og spæn¬
dende opgave, som kunne have afsmittende
virkninger såvel fagligt som økonomisk for
lignende herregårdsmiljøer.
Gram Slot, der oprindeligt har hørt under

Schackenborg, ligger i udkanten af Gram by,
- midt mellem Ribe og Haderslev. Slottet

hører til adelsslægten Brockenhuus-Schack.
Blandt andet i kraft af sin beliggenhed

fungerer parken som en meget benyttet by¬
park, ligesom den også er et yndet udflugts¬
mål for mange turister.
Som følge af den intensive offentlige be¬

nyttelse af parken og skoven har Gram
Kommune tilbudt at vedligeholde parken
fremover, mens Sønderjyllands amt, der er
ansvarlig for plejen af den fredede park, vil
foretage en istandsættelse af parken med
henblik på at omlægge den i en mere vedlige¬
holdelsesvenlig standard.
Derfor blev vort firma af landskabsarki¬

tekt Aase Østergaard, Sønderjyllands amt,
bedt om at komme med forslag til en be¬
grænset renovering af parken.

Træk af Gram Slotshaves historie
Gram Slots historie går tilbage til middel¬

alderen. På gruftd af gårdens strategiske be¬
liggenhed ved et vigtigt overgangssted ved
åløbet blev den på et meget tidligt tidspunkt
befæstet. Borgen opførtes som fæstning
med voldgrav i 1314.
Da Rigsfeltherre Hans Schack til Møgel¬

tønder i 1664 overtog ejendommen, foretog
han en ombygning af slottet. Fra dette tids¬
punkt blev Gram Slot en eftertragtet bolig
for lensgreverne og deres familie.
Den energiske enke efter lensgreve Otto

Didrik Schack, Sofie Dorthea Schack, le¬
vede fra 1683-1704 på Gram Slot.

1 denne periode udvidede og omlagde hun
haven med »Alleer, Terrasseanlæg og Vand¬
kunster af alle Slags, ja et helt Vandfald i
flere Afsæt i tidens Smag. For enden afMid¬
teralleen byggede hun »paa italiensk Vis« en
Salon med tilhørende Grotte. Til venstre for
Indgangen til Haven; laa Køkkenhaven,
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igennem denne førte en Allé til en lille Lund
med herlige Spadseregange.«
Fra 1719-1760 boede lensgreve Hans

Schacks enke, Anna Sofie Schack, på slottet.
I 1736 skilte hun Gram fra Schackenborg.
I 1750'erne byggede hun hovedbygningen

om, og det var sikkert også hende, der byg¬
gede ladegården, ligesom hun lod haven om¬

lægge i fransk stil af en gartner fra Holsten.
Slottet blev restaureret i 1905-1906, og

slotsholmen blev omlagt af landskabsgart-
ner E. Glæsel. I 1924 og 1925 blev anlagt
stauderabatter og rosenhave, som stadig
eksisterer.
I 1938 blev slottet, søen, haven og en del

af skoven fredet ved fredning af Greve A.
Brockenhuus-Schack.

Gram Slot i dag
Gram Slots hovedbygninger (20) ligger på en
holm i slotssøen. Et stykke derfra på den
anden side af søen ligger avlsgården (23).
Parken ligger i »land« med en, i bogstave¬

ligste forstand, spinkel forbindelse til slots¬
øen i form af en sammenbrudt, simpel
træbro.
I forlængelse af slottets linier findes en

stor plæne med rester af 2 bassiner (2) samt
store stauderabatter, som stammer fra have¬
omlægningen i 1924-25.
På tværs af denne hovedakse ligger én el¬

ler to tværakser, som til den ene side har for¬
bindelse til Gram by (7) og til den anden side
når lystskoven (22).
Parallelt med disse tværakser ligger ud for

slotssøen et terrasseanlæg af græsterrasser.
(14).
Én terrassering nærmest søen er helt mar¬

kant, mens en anden terrasse ses svagere i

terrænet. Området består generelt af fint
passede græsplæner med de omtalte staude¬
rabatter, samt en del busketter af blandede
prydbuske af ganske ny dato.

Renoveringsforslag
Da vi blev anmodet om at renovere denne

park, var det klart for os, at følgende bag¬
grund skulle studeres og vurderes nøje:
- Havens historie.
- Havens funktion.
- Havens vedligeholdelse.

Havens historie
Umiddelbart tilgængelige kilder til havens
historie er nemt overset. Der findes stort set
kun det foran refererede, hvoraf enkeltele¬
menterne er ganske vanskelige at stedfæste.
Der findes ingen ældre plan af haven. Det vil
sige, at der i virkeligheden ikke er meget at
holde sig til.

Ved at studere luftfotos og niveauplaner
nøje afsløres dog tilsyneladende detaljer fra
en forlængst forsvunden have.
En udvisket halvcirkulær form i terrænet,

rester af en gammel allé skjult i buskads, re¬
ster af en rund, muret »beholder« ved kilde¬
vældet, en underlig markant terrænform
bevokset med kæmperhododendron lige i
hovedaksen. Altsammen fragmenter af et
haveanlæg, vi kun ved meget lidt om.
Men ét er sikkert. Der er rester efter flere

tidsepokers omlægninger af haven.
Oprindeligt har haven sikkert været re¬

næssanceinspireret. Den må have ligget ad¬
skilt fra slottet, på en del af det, vi har valgt
at kalde hovedaksen, idet overgangen fra
slottet til haven ikke er særligt elegant løst,
og aldrig har kunnet være det.

Havens funktioner
Haven har jo i dag mistet sin oprindelige
funktion. Det er først og fremmest en park
for byens beboere og tilrejsende turister til
spadsereture, ophold og forskellige arrange¬
menter. Da hovedbygningens funktioner er
løsrevet fra haven, skal havens sideindgange
og tværakser opprioriteres, således at besø¬
gende ikke får fornemmelsen af at snige sig
ind ad bagvejen.

Havens vedligeholdelse
Vedligeholdelsens omfang skal reduceres.
Det var et af programmets opgaver.
Hvordan gør man det uden at ødelægge en

sådan haves mangfoldighed.
De fleste herregårdshaver må restaureres

ved at de mest markante hovedelementer
bevares, mens resten sløjfes. Måske kan an¬
vendelsen af forårsløg og blomstrende buske
give lidt af fortidens stemning i denne have.

Renoveringsprincipper
Med det uhyre spinkle kildemateriale, der er
til rådighed, er det klart, at vi ikke kan rekon¬
struere en tidligere tidsepokes have.
Vi kan ikke lave en efterligning af en

barok- eller renæssancehave. Det ville være

en helt uoverkommelig anlægs- og vedlige¬
holdelsesmæssig opgave. Det ville også være
en misforståelse, bl.a. fordi haven er præget
af flere tidsaldre.
Kunne man lave en helt moderne park. Jo,

såmænd. Men det historiske miljø findes
her, slottet eksisterer, og der er tydelige rester
af et gammelt haveanlæg. Så hvorfor ikke
forsøge at bringe disse enkeltelementer ind i
en helhed, som fremhæver forståelsen og
funktionen af parken.

Udsigt over Slotssøen til avlsgården m View across lake towards home farm Eksisterende forhold ■ Thepark as is
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Plan for renovering afGram Slotspark. Numre i
tekst refererer også hertil.
1. Løgplæne. 2. Bassin. 3. Apotekerhaven. 4.
Eksisterende rhododendron. 5. Lindepladsen.
6. Azaleahave. 7. Indgang fra Slotsvej. 8. Ind¬
gang til museum og park. 9. Indgang fra Øster¬
vej. 10. 'De 12 apostle'. 11. Gammel allé. 12. Ny
rhododendronplantning. 13. Blomstereng. 14.
Græsterrasser. 15 + 16. Kildesø. 17. Linde¬
rotunde og springvand. 18. Pavillon. 19. Hassel¬
rotunde. 20. Gram Slot. 21. Gram Slotssø. 22.

Lystskoven. 23. Avlsgården.

■ Planfor the renovation ofGram palacegarden
I. Lawn with bulbs. 2. Basins. 3. Apothecary's
garden. 4. Rhododendron, presently existing. 5.
Space with lindens. 6. Garden ofazaleas. 7. The
Slotsvej entrance. 8. Entrance to museum and
park. 9. Østervej entrance. 10. »The 12Apostles«.
II. Old avenue. 12. New beds of rhododendron.
13. »Meadow« with flowers. 14. Grassy terraces.
15.+16. Wellspring. 17. Rotunda with lindens and
fountain. 18. Pavilion. 19. Rotunda with hazel.
20. Manor house. 21. Palace lake. 22. Wood. 23.
Home farm.
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Parkens elementer
Hovedaksen
Hovedaksen anlægges som et moderne
parterre. Aksen føres igennem skoven til en
afslutning i form af en stammehækomgivet
plads ved indgangen ved parkeringspladsen
ved Østervej (9).
Pladsen er med til at opprioritere denne

tidligere bagindgang til parken. Parterret
består nærmest slottet af en plæne med
forårsløg (1), hvide, blå og gule krokus samt
pinseliljer. Bassinerne (2) reguleres, gives en
kantbegrænsning og fyldes med vand.
Apotekerhaven, der er udformet som 4

kvadratiske særhaver (3) ligger i krydsnings¬
punktet mellem slottets hovedakse og have¬
anlæggets hovedakse. Anlægget og pasnin¬
gen af apotekerhaven har vi forhåbninger
om, at egnsmuseet, der har til huse i slottets
sidefløj, med tiden får mulighed for at fore¬
stå. En god og meget heldig chance for at få
blomster og urter i haven.
Fra apotekerhaven stiger terrænet nu op

til et skovbevokset plateau.
På skråningen, ligemidt i hovedaksen står

en kæmpestor rhododendron. Omkring
denne anlægger vi en buet sti med to store
trapper. Nu nærmer vi os den før omtalte
lindeplads. På dette sted er i dag en idyllisk
plæne som en lysning i skoven, hvor der
åbenbart tidligere har været et eller andet
haveanlæg, måske en køkkenhave eller en

skærehave.
Stedet er ganske vist idyllisk, men temme¬

lig «uforståeligt». Vi har valgt at plante stør¬
stedelen til i skov. Det skulle da på langt sigt
reducere vedligeholdelsen, - om ikke andet.

Tværakserne
Ved indgangen fra Slotsvej (7) starter havens
tværakse til skoven.
Denne indgang har vi markeret ved også

her at plante en stammehæk. Til venstre for
indgangen anlægges azaleahaven (6), fra
hvis midte endnu en paralleltløbende akse
har sit udgangspunkt. Denne linie, som

langs søen omgives af en ikke særligt ensar¬
tet allé (11), har sandsynligvis været den op¬
rindelige tværakse. Aksen fra Slotsvej, tror
vi, er af nyere dato. I denne linie findes paral¬
lelt med og lige over for den gamle allé en
trærække af 12 stynede træer (10). De virker
temmelig umotiverede, fordi de dels står
meget tæt på de gamle træer, og dels står
midt på en flade. De danner med andre ord
ikke overgangen fra et element til et andet.
Vi havde gerne fældet dem og plantet en

ny række på den bagvedliggende skrånings-
krone; men de ønskedes alle bevaret.

Terrasserne
Græsterrasserne (14) ud for slotssøen beva¬
res, men frilægges for nyere beplantning af
diverse prydbuske. Den øverste skråning til¬
plantes i rhododendron, der dog har måttet
gennemskæres to steder for at give plads, da
stedet også er byens kælkebakke.
Det åbne areal syd for rhododendron-

plantningen ændres nu fra den fintklippede
plæne til en mere ekstensivt vedligeholdt
blomstereng.

Kildevældene
I parken findes 2 kildevæld (15,16). De har
efter sigende forsynet haven med diverse

springvand og vandkunster. De gamle led¬
ninger er ikke intakte. Det er en fristende,
men uoverkommelig opgave at genoplive
ideen med vandkunster i haven. I stedet
må vi nøjes med at rense søerne op og
retablere et vandfald fra en af kilderne.

Inventaret
Inventaret mangler. Vi har drømt om, og
også tegnet lidt på låger (7,8,9), springvand
(17), bænke, espalier og pavilloner (18,19).
Dette inventar var sammen med blomsterne
engang med til at sætte sit festlige præg på
datidens haver. I dag må vi nøjes med ram¬
merne og lidt blomster i form af forårsløg,
azalea, rhododendron og blomstereng. Men
vi tror, at der en skønne dag også bliver mu¬
lighed for at udskifte galvaniserede jern¬
låger, stammehække (7,17) og hasselrotun¬
der (18,19) med lidt festligere materiale.

Efterskrift

Renoveringen færdiggøres i 1991. Allerede i
løbet af sommeren påbegyndes forberedel¬
serne på stedet til den store, arbejdende
friluftsudstilling for de grønne fag »Have og
Landskab 1991«, som afholdes i september
1992. Bredt set kan dette være initiativet til at
udvikle tanker omkring byparker og tillige
en større indsats for renoveringen af danske
herregårdshaver.
Litteratur: Om bevaring afherregårdshaver.
Fællesrådet for havekultur og landskabs¬
pleje. 1988.

Paul le Kevre Jacobsen, landskabsarkitekt maa, mdl.
Medarbejdere Jette Mauritzen, Karina Gram og
Ebbe Enøe.
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Landskabsplanlægning ved Glatved Strand
Når Naturen afgiver råstoffer og modtager fyldprodukter

AfPaul le Fevre Jacobsen og Ebbe Enøe

På Djurslands østkyst mellem Grenå og
Ebeltoft findes et område med meget kalk-,
sten- og grusholdig underbund.
Dette relativt koncentrerede område,

Glatved Strand, har i årtier været genstand
for råstofudvinding, og den grønne kyst¬
skrænt er derved blevet brudt af en åbning
på 600-900 ms længdemed et større bagved¬
liggende »hul i jorden«.
Der graves stadig meget store mængder

grus og sten, men samtidig er området blevet
udvalgt til deponeringsområde for dels al¬
mindelig lossepladsaffald og dels restpro¬
dukter fra afsvovling af røgen fra Studstrup-
værket.

Dette sidste, som er et gipslignende mate¬
riale, bestående af kalk og svovl, tilsættes
flyveaske og deponeres som affaldsprodukt i
en mængde af 300.000 m3 om året, hvilket
bibringer området nogle synlige terræn¬
ændringer, og samtidig tilfører naturen et
uvant, og ikke særligt plantevenligt mate¬
riale.
Som betingelse for deponeringstilladelse

skulle I/S Midtkraft lade udfærdige land-
skabsplan for området, og vores tegnestue
har for I/S Midtkraft udarbejdet en sådan
gældende for en tidshorisont på ca. 30 år,
idet vi har søgt at tage højde for, at forud¬
sætningerne kunne ændre sig undervejs.



Projekteringsarbejdet er løbende blevet
fulgt op og justeret i en til lejligheden nedsat
arbejdsgruppemed repræsentanter fra plan¬
miljø- og fredningsmyndigheder, I/S Midt¬
kraft og Jyske Kalkværker (grusgravning).

Registreringen:
Som udgangspunkt for planen lå en arbejds¬
rapport fra 1986, hvor vi i samråd med de
førnævnte myndigheder havde fastlagt ho¬
vedtrækkene: En natur, som skulle hænge
sammen med det østjyske herregårdsland-
skab med blødt kuperede marker, gennem¬
skåret af levende hegn og som ude ved
kystskrænten skulle fylde det skæmmende
ar i kystlinien.
Samtidig skulle en stejl grusskråning med

entomologiske interesser indkorporeres på
en naturlig måde.
Registreringen blev foretaget ved indsam¬

ling af alle tilgængelige koteoplysninger
sammenholdt med optegnelser på stedet om
beplantnings- og jordbundsforhold, og som
det ses af ovenstående illustration fremtræ¬

der området som en mindre bakkeø mellem
to smeltevandsrender. Et magert, stenet om¬
råde omgivet af strandplantage, lyngområde
og marker.

Planlægningen
Tilladelsen til råstofudnyttelse omfatter
500.000 m3 årligt. Deponeringsmængden
forventes at være ca. 300.000 mVår, og i
»hullets« vestlige del, hvor seks kommuner
har fælles losseplads, tilkøres p.t. 140.000 t
affald om året. Sidstnævnte mængde redu¬
ceres efterhånden i forbindelse med affalds¬
sortering.
For overskuelighedens skyld er land-

skabsplanen opdelt i områder, som udnyttel-
sesmæssigt og ejermæssigt er naturlige en¬
heder, og hvert område er fulgt op i perioder
inden for den skitserede tidshorisont på ca.
30 år. Områderne samles herefter i en hel¬

hedsplan for Glatved Strand, og ved at følge
oplægget fra den første rapport lægges ud
med en genopbygning af den fjernede
kystskrænt.

Deponeringen fortsættes herefter på en
sådanmåde, atman fra stranden kan følge et
dalstrøg (i lighed med smeltevandsrenderne)
ind til den fritstående, bevaringsværdige
skrænt. Går man omkring denne, fremstår
terrænet bagved som marker med lange,
bløde former »i bakke, dal«. Området gen¬
nemskæres på langs og tværs af 20 m brede
plantebælter, som antyder, at kulissen er
menneskeskabt med veneration over for

herregårdslandskabets karakteristika med
marker og læhegn. Plantebælternes bredde
giver mulighed for at anvende egentlige
skovtræer (eg og bøg) og skovbrynsdannen-
de buske, som vil tiltrække områdets vilde
fauna både som opholdssteder og landevej^.
Som næsten al anden natur i Danmark er

også dette område menneskeskabt, og det
ligger i planens idé, at man fornemmer sam¬
menhængen menneske - teknik - miljø. Der¬
ved får den nøgne bevarede grusskrænt og de
tætliggende plantebælter en yderligere be¬
tydning som indikatorer for, hvormennesket
og teknologien har stået fadder til naturen.
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Den bevaringsværdige sydskrænt. De kraftigt
solbestrålede brinker rummer et sjældent insekt¬
liv. Da plantevækst ikke etablerer sig på skræn¬
ten, vil den stedse stå som et symbolforgrusgrav¬
ningen i området.
■ The southern bank deemed worthy ofpreserv¬
ation. Its slopes, being richly lit by the sun, host a
selection of rare insects. Since plants will not
grow here, it will remain a symbol of the digging
for gravel.

Grusindvindingen harforskellige stadier. Dele af
undergrunden har været mindre grusholdige og
rager op som »øer«. Materialerne herfra bruges
til afdækning. I baggrunden det nedlagte kal¬
kværk.
■ Different stages of digging for gravel are
reflected here. Certain parts of the underground
contain less gravel, and now stand forth as is¬
lands. Materialfrom these are used aspart of the
new layer of topsoil. In the background: an aban¬
doned limestone processing plant.

1 den vestlige de! af grusgraven er indvindingen
afsluttet, og man ser den fælleskommunale los¬
seplads som et fladt plateau. I baggrunden anes
de bugtede terrænformer.
m In the westernmost section of the gravel pit,
digging has been discontinued and the com¬
munal rubbish dump is visible as aplateau. In the
background, the curved terrain is discreetly in
evidence.
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1. Opfyldning og retablering efter ca. 6årsforløb.
Hullet i kystskrænten er lukket. Bag skrænten er
der stadig grusgrav.
2. Retablering efter ca. 10 års forløb. Der er dan¬
net skråningsside i dalsstrøget, som fører ind til
»skrænten«.
3. Deponeringen har varet i 15 år, og retablerin¬
gen dækker det første, afsluttede delafsnit på ca.
34 ha.

■ 1. Filling re-establishment in 6 years' time. A
»hole» in the coastal bank is closed. Behind the
bank the gravelpit is still in evidence.
2. Re-establishment after c. 10years. The depres¬
sion leading onto the bank now has a sloping
edge.
3. Deposition has been taking place for 15 years.
A 34 ha section has been completed.

1

Alternativet
Så vidt, så godt. Men hvis man nu finder en
anvendelse for dette restprodukt - der for¬
skes intensivt på flere fronter, for eksempel i
gødningsindustrien - og hvis man ikke
umiddelbart kan få tilladelse til at fylde om¬
rådet op med andet materiale, så er situatio¬
nen en ganske anden.
I stedet for en retablering til bølgende

kornmarker, står vi med et terræn med 20 m
høje skrænter og forrevne konturer.
Alternativet i planen forsøger at under¬

strege dette udtryk og forudsætter, at man
ekstenderer grusgravningen ved også at til¬
lade indvinding under grundvandsspejlet.
Dette er idag ikke tilladt på grund af den
efterfølgende deponering.
Grusindvindingen afsluttes således med

en retablering af midterarealet til en sø. Sø¬
bredderne skal gøres flade og lavvandede, og
der må gerne være flere småsøer med lav
dybde, som kan fungere som paddehuller.
Plantevæksten omkring søerne indskrænkes
til naturligt indvandrende flora, og først op
ad skrænterne gentages skovplantningen fra
før, men denne gang i større sammenhæn¬
gende områder.

• Det hele bindes sammen af græsarealer,
som evt. kan afgræsses af får eller køer. Der¬
ved bevares en forbindelse til landbruget,
samtidig med at området vedligeholdes, og

2

s '
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den samlede virkning bliver et naturområde
med store muligheder for både undervis¬
ningsmæssig og rekreativ udnyttelse, lige¬
som det vedligeholdelsesmæssigt hviler i sig
selv.

Udførelsen
Som nævnt indvindes der stadig store
mængder grus og sten; men samtidig er de¬
poneringen i fuld gang. I denne tid køres ca.
2000 t om dagen i lastbiler til stedet, og på
andre tidspunkter sejler man restproduktet
til området.

Da materialet hærder med en hård, vand-
standsende overflade, bliver de op til 20 m

høje bakker forsynet med banketter for hver
6-10 m stigning, hvorfra overfladevandet
drænes væk.
Banketterne indgår samtidig i terrænet

som naturlige stier.
Til plantebælterne udgraves 1,5-2 m dybe

»grøfter«, som ligeledes forsynes med dræn
inden opbygning af vækstlagene. Øverst af¬
dækkes hele terrænet med 30-60 cm af den

oprindeligt afrømmede mineral- og muld¬
jord.

Der afsluttes med simpel jordbearbejd¬
ning, tilplantning med skovplanter og tyndt
udsået græs, som tillader indvandring af
naturligt forekommende vækster.
I efteråret 1990 blev de første 6 ha tilplan¬

tet og tilsået, og i vores milde vinter grønnes
arealet langsomt, men sikkert. Samtidig er
næste etape ved at være opfyldt, og sidst på
sommeren i år vil man kunne fornemme, at
hullet i kystlinien er ved at lukkes.

Paul Le Fevrc Jacobsen, landskabsarkitekt maa.mdl.
Medarbejdere Ebbe Enøe, Karina Gram og
Jens Peter Jacobsen.
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Bogomtale

Guide i landskabsplanlægning
Adrian Lisney og Ken Fieldhouse. Editor:
Jeremy Dodd. Landscape Design Guide. 2
bind: 1. Soft Landscape, 2. Hard Landscape.
Gower Technical. 1990, England. ISBN
0-566-09019-8 og ISBN 0-566-09017-1. 165
og 191 sider, ill. Pris ca. 549 kr. pr. stk.

Emnet er opdelt i 2 selvstændige og nemt
overskuelige bøger. 1. bind omhandler plan¬
ter, 2. bind omhandler befæstelser, hegn og
inventar.
Det engelske miljøministerium har udgi¬

vet bøgerne sammen med The Property Ser¬
vices Agency, der arbejder for at fremme
godt design og teknisk rigtige løsninger både
i den private og offentlige sektor. Bøgerne er
en revidering og et sammendrag af flere
mindre guider og brochurer, som miljømini¬
steriet tidligere har udgivet.
Bøgerne koncentrerer sig om principper

og generelle løsningsmodeller, for den de¬
taljerede og uddybende behandling af et
emne henvises til bøger i litteraturlisten. Den
i alt 30 sider lange litteraturliste (kun engel¬
ske bøger) er tænkt som en vigtig del af bø¬
gerne. Listen er emneopdelt, og hver bog er
kort resumeret, hvilket gør listen overskuelig
og anvendelig. Bøgerne indeholder også en
oversigt over »British Standards«.
- Bind 1 gennemgår indledningsvis jord¬
bundslære, registrering og analyse, samt et
planlægningsforløb. De følgende kapitler
beskriver, hvordan forskellige udtryk og

virkninger kan skabes ved en bevidst brug af
planter. Begreberne form, tekstur og farve,
duft og lyd beskrives som vigtige basisele¬
menter for enhver beplantningsplan.
Planterne opdeles i træer, buske og hæk¬

ke, klatre- og slyngplanter, bunddækkeplan¬
ter, stauder og løg, græs samt skove, og dette
gennemgås i hvert deres kapitel. Kapitlerne
beskriver for hver beplantningstype emner
som plantning og etablering, pleje, økono¬
mi, fremtoningspræg.
Bind 2 gennemgår først nogle generelle

tekniske ogæstetiske forhold vedrørende be¬
fæstelser. Dernæst følger en grundig beskri¬
velse af forskellige befæstelsesmaterialer,
deres udseende, opbygning, kvalitet, anven¬
delsesområde m.v. Kapitlerne er velillustre-
rede og nemt overskuelige. På samme måde
gennemgås forskellige typer af hegn og in¬
ventar.

De 2 bøger giver en systematisk beskri¬
velse af de virkemidler, som landskabsarki¬

tekten har at arbejde med, og vurderer deres
forskellige kvaliteter og begrænsninger. Bø¬
gerne kan ses som et katalog over løsnings¬
modeller.

Behandlingen af så bredt et stof er vanske¬
ligt - i den systematiske gennemgang af de
mange emner har der sneget sig en del lige¬
gyldigheder med. Billedmæssigt er et så
bredt emne også svært at dække - af de afbil-
ledede eksemplers påståede kvaliteter er der
flere, der kan diskusteres. Til gengæld er der
mange søde og informative skitser i bøgerne.
Speciallitteratur, der uddyber et eller to em¬

ner er mere inspirerende og indholdsrig læs¬
ning. Trods dette er bøgerne et udmærket
oplagsværk, der hurtigt kan give forslag til
løsning af et planlægningsproblem.

Lisbet Østrup

Park, have, landskab
Walter Bauer: Parker, Trådgårdar, Land¬
skap. Fornya och bevara. Bokforlaget Sig-
num. 1990. ISBN 91-85330-98-1. 396 s. ill.
Pris kr. 724 hos Norsk-Svensk Bogimport.

Walter Bauer fulgte inden besættelsen, i
to semestre, undervisningen på Landbohøj¬
skolen og hørte »gartner Brandt legendari¬
ske forelæsninger« på Kunstakademiet.
En af mange faglige relationer mellem

Sverige og Danmark blev skabt. Vi kender

bedst Walter Bauer for hans fine restaure¬

ring af Drottningholm slotspark, og interes¬
sen er derfor stor, når han udgiver en bog om
sit arbejde.
Bogen er fyldt med fotografier og illustra¬

tioner, egne og Lisa Bauers, hvad der ikke
skal forlede til at tro, at det er en turistbog,
man får i hånden. Bogen er en teknisk vejled¬
ning i restaurering. Man får råd om flytning
af store træer og beskæring af gamle buske.
Forlaget havde ønsket bogen som en 'ha¬

vekunstens historie', men Bauer foretrak, at
koncentrere sig om de historiske anlæg i hvis

renovering, han selv havde været involveret,
for derigennem at formidle viden om have¬
kunstens historie. Den personlige indgangs¬
vinkel befordrer en nærhed til stoffet, men
metoden kan medføre en sludrevorn tone å la
»ett gåstande rådjur stannar upp ett ogen-
blick for fotografering.« Det er befriende, at
slippe for pegefingeren. Bauer viser 'bare',
hvordan han selv har gjort.
Og det har han gjort godt. Han har fulgt

det råd, Kjell Lundquist i øjeblikket forfæg¬
ter, aldrig at ændre nogen have, før man har
sat sig ind i, hvad der var før, og hvad menin¬
gen med det var.
Tidens teorier og ideer smitter selvfølgelig

også af på restaureringsarbejde. Den nye for¬
malitet i begyndelsen af det 20. århundrede
skabte mange rekonstruerede baroklignende
anlæg. Ved Stroholm slot var der i 1932
enkle græsplæner og fritvoksende, spredte
træer, men Sven Hermelin skabte i 1933 en
akse i 'nybarok' - 15-20 år for sent.
Walter Bauer har ikke ladet sig friste til at

overføre den klassiske havekunst udtryk til
moderne boligkvarterers haver. Hvor enkelt
og smukt det kan gøres, ses i Anckerbyn fra
1950. Men Walter Bauer er jo også fagligt
vokset op i Holger Bloms berømmede park¬
forvaltning i Stockholm. Malene Hauxner

Landscape Design Guide: Pirelli Garden. Victoria and Albert Museum.
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Noter

Landskabsarkitektur - eksempler
1985-90
En udstilling på Galleri Klostertorv i
Århus
Den udstilling var noget af det bedste, der er
sket for landskabsarkitekturen i årevis.
Den afspejlede på godt og ondt fagets

styrke og dets svagheder. Kristine Jensen og
Frode Birk Nielsen, arkitekter med land¬
skabsarkitektur som speciale, havde sam¬
mensat og arrangeret udstillingen. En af in¬
tentionerne med udstillingen var at vise
landskabsarkitektur-projekter, tegnet af den
store gruppe af uetablerede arkitekter, der
beskæftiger sig med faget i dag. Lidt snyd
var der også, for også et par af »de tunge
drenge« inden for området var repræsente¬
ret, nemlig: I. P. Junggreen Have og Sven
Ingvar Andersson, men disse landskabspoe-
ter er altid værd at vise frem.

En anden intention med udstillingen var
at forsøge at finde ud af i hvilken retning
landskabsarkitekturen bevæger sig, og hvad
er det egentligt for noget, vi beskæftiger os
med til dagligt, er vi havearkitekter, land¬
skabsarkitekter, eller måske noget helt tre-
die. Og hvad kaldes vi måske om 10 år?
I hvert fald var der mange blandt publi¬

kum, der fik revideret deres opfattelse, hvis
de var i besiddelse af en sådan, af, hvad
begrebet kan dække over.

Udstillingen kunne deles op i tre hoved¬
emner:

Torvet
Parken
Haven

Inden for hvert emne havde Kristine og
Frode valgt ud og samlet nogle af de nyeste
og mest spændende projekter på området.

10 enkeltpersoner hhv. grupper blev bedt
om at arbejde med Klostertorv i Århus, alle
forslag blev udført i model 1:100.
Resultaterne spændte vidt, fra norditali¬

enske torvedrømme, dekonstruktivistiske
rum og tomrum, ambitiøse bygningskom-
plexer til skulpturelle abstraktioner.
Nogle umiddelbart aflæselige, andre my¬

stificerende og svært forståelige, for den som
ikke er velbevandret udi Daniel Liebeskind

og andre avantgardistiske arkitekters filo¬
sofier, eller for den som hænger uhjælpeligt
fast i sine egne fordomme og har glemt kun¬
sten at se og opleve umiddelbart.
Parken var repræsenteret ved en række na¬

tionale og internationale konkurrencepro¬
jekter.

Bl.a. Steen Høyer og Jeppe Aagaard
Andersens forslag til et fritidsområde i Bal¬
lerup, og af Kristine Jensen, Jens Fjord
Thomsen, Poul Henrik Olesen og Bjarne
Frosts forslag til en mindepark for naziti¬
dens ofre i Fossoli koncentrationslejren i
Carpi, Norditalien.
Og ikke mindst af Hettie Pisters projekt:

»Het Zuid. Stad an de Stroom.« Et projekt,
der arbejder med en omorganisering af
gamle dokker, forladte bydele og motorvejs-
spaghetti ved Antwerpens havn, Belgien. Et
af de mest spændende projekter på udstil¬
lingen.
Haven blev fortolket i bl.a. Kjeld Vin¬

dums lille »Byhave«, som han selv beskriver
som: «... en rablende naiv idé om en have

som en enklave i byen. Naiv fordi den efter
kort tid vil være fyldt med knuste flasker,
halve svampede hamburgers, cigaretskod,
hundelorte, papir, plastic, bræk, pommes
frites og tyggegummi ...« En barsk erken¬
delse, som de fleste af os, der arbejder med
faget til dagligt, har erkendt og alligevel
forsøger at leve med.
Et andet haveprojekt var: »Have til

Utzons pavillon i Herning« af I. P. Jung¬
green Have. Det mest stilfærdige og afkla¬
rede projekt på udstillingen, samtidigt med
at det osede langt væk af Junggreens stadig
unge sjæl og skarptseende øjne. Usynlig¬
gjorte funktioner tilsat duften af blomstren¬
de hyld. »Det rene ingenting«, står der i kata¬
loget. Og al ting.
Samtlige udstillere var:

Anne Marie Poulsen, Marianne Lyshøj,
Mette Fauerskov, Anne Marie Møller, Afd,
X, Arkitektskolen i Århus, Louis Bendix
Becker, Michael Christensen, Birgitte Hen¬
ningsen, Anne Lundager, Jan Balling, Afd,
D, Arkitektskolen i Århus, Afd, D, Arkitekt¬
skolen i Århus, Arkitekturtidsskriftet B, Sta¬
nislav Makarov, Jonna Majgaard Krarup,
Helene Toverud Plet, Kristine Jensen, Jens
Fjord Thomsen, Poul Henrik Olesen, Bjar¬
ne Frost, Jeppe Aagaard Andersen, Steen
Høyer, Sven Ingvar Andersson, Frode Birk
Nielsen, I. P. Junggreen Have, Stig L. An¬
dersson, Søren Robert Lund, Hettie Pisters,
Kjeld Vindum, Arkitektfirmaet C. F. Møller
og Snøhetta.
Udstillingen »Landskabsarkitektur - ek¬

sempler 1985-90 udstilles i Sverige 26.4-
23.5. i galleriet Studio 5, Set. Paulgatan 5,
Stockholm.

Jonna Majgaard Krarup
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Land og have
Hassel og poppel og asp, aim, eg og bøg
Hvisker og rasler og suser, skælver, bæver,
sukker, ryster, gyser, stråler og vinker yndefuldt.
Der er ingen tvivl om,
Træer er fruer.
I alle fald om sommeren.

Beskrivelse afprojektet
Vedlagt arbeide er lagetfor en Arkitekturkonkurrance. Antwerpen havn ved Scheldefloden trænger omorganisering av gamle dokker, forladte bydeler og
en motorvejspaghetti. Tegningerne viser den sydlige del av byen. Byen og et naturområde knyttes sammen ved at forlænge den genfyldte Zuiderdok.
Båndet som opstår er en kombination av existerende byelementer og landskabselementer og indeholder park, hage, skog og derivater derav. Vedfor¬
drejninger av mere poetisk karakter opstår også andre former for landskabskunst. Motorvejspaghettien er blevet skog.
Hettié Pisters er landskabsarkitekt uddannet hos junggreen Have, AAA
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Summary
The Political Garden:
Russian Nationalism in Green Areas, p. 29
By Margrethe Floryan
Officially, on the highest political level in the
Soviet Union, there have been plans to create
an addition to the countless war memorials
which throughout dominate both cities and
landscapes, that of a so-called Victory
Monument in commemoration ofWW II, or
The Great PatrioticWar, as it is still officially
called. The plan was to place it in Moscow,
either in the Alexander Garden by the red
walls of the Kremlin, or as part of a larger
Victory Park in one of the populous suburbs.

Now, however, the plan has suddenly been
cancelled. This is not the time for historical
monuments celebrating the Soviet Era, now
that many national movements are making
themselves increasingly felt.
Arguably, the powers that be have always

and everywhere allowed themselves and their
world-view to be reflected in the hortus

politicus, the Political Garden. In this per¬

spective, too, Versailles and Stowe in their
separate genres are classics. Among Danish
examples are Jægerspris, and the Nord-
mandsdalen at Fredensborg Castle (both
North Zealand). But Russia and the Soviet
Union are unique in spanning centuries and
ideologies, and traditionally making the
garden into a political space. This, during
the time of the Tsars, was done in the name

of patriotism, and under Stalin in that of the
Soviet ideology. To a rare degree, this reflec¬
tion is also a militarist celebration. Long be¬
fore the modern Soviet state spent gigantic
sums glorifying the army and its feats, sever¬
al generations of Russian Tsars let monu¬
ments and emblems of victory implement
the magnificent palaces and parks at St
Petersburg and Moscow.
The Russian-Soviet garden can thus be

seen as a suite of political tableaux, and a

sample of these are described in the present
article. The VDNH Park, the Exhibition of
Economic Achievements of the USSR

(1939), became the epitomal hortus politi¬
cus, but in view of people's feelings about
nationhood, its abundance of Soviet politi¬
cal symbols seems to be as little in demand as
aVictoryMonument forWW II. Neither the
masses nor the new democratically elected
politicians take any interest in such construc¬
tions. And nobody wants to pay.

Despairing of the promises of paradise
on earth, people are demonstrably open
towards the national heritage. The Tsars'
palaces and parks are part of this. Costly
restoration is under way in several places,
and Russia thus indirectly commemorises
comtemporary nationalism.

Renovation of Gram Palace Garden -
A Park in a Town, p. 35
By Paul le Fevre Jacobsen and
Jette Mauritzen
Gram Palace, originally part of Schacken¬
borg, is situated on the outskirts of the town
of Gram, in southern Jutland between Ribe
and Haderslev.

Owing to its geographical location, the
park is frequented by citizens of the town,
and is also popular among tourists. Since it
is in so intensive public use, theGram council
has offered in future to maintain it, whereas
Sønderjyllands amt (Southern Jutland
county), presently responsible for the main¬
tenance of the listed park, will organise the
proposed renovation so as to bring it up to a
standard that facilitates maintenance. The
author's practice was approached by Ms
Aase Østergaard, the county's landscape ar¬
chitect. Their task has been to set up plans
for a moderate process of renovation.
The main buildings are on an island in the

palace lake. The home farm lies at a distance,
on the other side of this lake. The park is on
land, as it were, being literally delicately con¬
nected with the lake by a simple, but disin¬
tegrated wooden bridge. There are few acces¬
sible sources on the park's history, and single
elements are hard to place from these. No
previous plan is extant. The main idea for the
renovation, therefore, is to preserve the most
significant elements.
The garden's main axis will be shaped like

a modern parterre. This axis will be led
through the wood towards an open space
surrounded by stand hedges at the entrance
by the car park (9). The open space adds to
the significance of this previous back en¬
trance. In the immediate vicinity of the
manor house the parterre consists of a lawn
with bulbs, white, blue, and yellow crocuses,
and white narcissi. The basins next to it will
be straightened, their edges refortified, and
they will again be filled with water.
The entrance at Slotsvej (7) marks the

park's transverse axis leading to the wood.
This entrance has been emphasized by the
planting of a stand hedge. To the left, a
garden with azaleas (6) will be etablished,
from whose centre another parallel axis
originates. The grass terraces along the lake
will be preserved, but will be laid bare in
preparation for new ornamental bushes.
Their upper slope will be planted with
rhododendron, but we have had to make
room in two places, since this slope is also the
local toboggan run.

Landscape Planning at Glatved Beach:
Nature Yielding Raw Materials, and
Receiving Fillers, p. 39
By Paul le Fevre Jacobsen and Ebbe Enøe

Between Grenå and Ebeltoft on the east

coast ofDjursland (East Jutland) there is an
area whose subsoil is extremely rich in chalk,
stone, and gravel: Glatved Strand (beach).
This relatively narrow site for decades has
been mined for stone and gravel, and the
sloping green coast has an opening, 600-900
m wide, with an even larger cavity behind it.
Huge quantities of stone and gravel are

still being gained, but the area has also been
chosen as the site for depositing household
waste and desulphurisation refuse from a

nearby power station. To the latter, a plaster¬
like substance consisting of calcium and sul¬
phur, is added fine ash. The mixture, up to
300,000 m3 yearly, is being deposited in
the area, which causes some conspicious
changes in the terrain, and adulterates the
environment with an unfamiliar substance
which is unconducive to the growth and
health of plants.
Midtkraft power station, the contractor

for the deposition, were requested to initiate
a landscape plan for the area; the author's
practice have produced one such, assuming a
30 year range with potential changes along
the way. Mining permissions suggest 500,000
m3 per year. Already on the west side of the
cavity behind the coast, household rubbish
from 6 towns and villages is being deposited,
110,000 tons of it yearly. As a result of local
sorting schemes, however, this quantity is
being reduced.
Our landscape plan has been sectioned

into natural units defined in terms of owner¬

ship or types of refuse and resources.
The terrain behind this bank will come to

appear like curving fields, a typification of
the nationalist trend in Danish landscape
verse. The area will be crisscrossed by plant¬
ed belts, 20 m wide, indicating that these
coulisses are man-made, a reminder of real
fields with quickset fences. The considerable
width of these belts makes it possible to use

beech, oak, and bushes of the sorts typically
found near the edges of forests; the belts will
attract the local wild fauna, becoming both
habitats and thoroughfares.

Since the material deposited by the power
station hardens with a water resistant sur¬
face, the mounds of up to 20 m will be
adorned with banklets at distances of up to
10m, fromwhich waterwill be drained away.
These banklets also function as paths. By
way of preparing the ground for the new top-
soil in the planted belts, ditches of 1.5-2 m
are being dug. On top, the entire terrain will
be covered with 30-60 cm of the original top-
soil. This will be planted with forest growths
and sparsely sown grass, which will allow
immigration of plants that are indigenous to
the region.

Ellen M. Pedersen
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»i?/prægtigt og vægtigt værk om danske
haver « skrev havearkitekten og
forfatterenAgneteMuusfeldt i tidsskriftet
Haven,DetDanskeHaveselskabs blad.
»Det ersjældent at sedette emneområde
behandlet så beåndet ogmed en sådan
rigdom affremragende billeder, at dets
fremkomst ikkemåforbigås ...«

i.ani)s< al'l ar i in denmarkoartenkunst in danemark

arkitektens forlag

PRIS: 195KR. & »Havekunst i Danmark« er et særnummer af<

<

tidsskriftetARKITEKTUR DK 4-1990.
CC Sven-IngvarAndersson, der er lektor ved Institut
2 for Landskabsplanlægning ved Kunstakademiets
(A Arkitektskole, skriver inspireret om havekunstens
Z historiske udvikling gennem renæssancen,

barokken, landskabshaven, historicismen, neo-
^ klassicismen og funktionalismen op til vore dage.
[i! • Annemarie Lund, der er redaktør af tidsskriftet
5 LANDSKAB, analyserer de nutidige haveanlæg
5 ud fra tre emneområder: 'Mindesteder', 'Grønnestrukturer' og 'Haver til huse'.

Bogudgaven af særnummeret er indbundet i
helshirting og er på 96 sider,medmere end 200
illustrationer, overvejende i fire farver. A 9
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HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
Cl HLPApS tlf. 42 25 18 42

I Have- & Landskabsterrainaptering
LTi HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udtjygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

NORDPLAN
Nordiska institutet Rir samhållsplanering
Besøgsadresse: Holmamiralens torg, Skeppsholmen
Postadresse: Box 1658, 111 86 Stockholm
Tel. (0)8/614 40 00. Tfelefax 0(8)/611 51 05
Faglig og personlig fornyelse gennem tværsektoriel
nordisk utdannelse for samfundsplanlæggere. Stipendie¬
ordninger findes.

Videreutdannelse 1992. Årets tema: "Miljø, kultur og
samfundsplanlægning i europæiseringens tegn"
8-9/1 Introduktion i Helsingfors, København,

Oslo, Stockholm
2-27/3 Tfeori og case-study i Stockholm
25/5-19/6 Feltstudier i Finland; Kuopio med omegn
2-27/11 Afrapportering og afslutning i Stockholm

Exkursion til TMlinn
Information: Eva Moe, Marita StrOmqvist, universitets¬

lektor Kenneth Olwig
Ansøgning: Senest 1. maj 1991

Information om nye forskerkurser fra og med maj 1991
hos Liselott Happ-Tillberg, tel (0)8/614 40 41

Fortsat fra s. A 7
forkortet ØH og LDA - den
18. december 1990 indgået en
samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen betyder,

at Østifternes Haveselskab ud¬
vider sin konsulenttjeneste til
også at omfatte rådgivning og

projektering indenfor ejer- og
andelsboligforeninger, grund¬
ejerforeninger, institutioner og
erhvervsvirksomheder.
Tilbudet til de nye målgrup¬

per vil omfatte rådgivning i
forbindelse med pleje- og ved¬
ligeholdelse af friarealer, udar¬
bejdelse af skitseprojekter og
produktbeskrivelser omkring
nyanlæg og renovering af fri¬
arealer.
Ved en særlig prækvalifika-

tionsordning for udvalgte an¬

lægsgartnerfirmaer, der er
medlem af LDA, kan Østifter¬
nes Haveselskab tilbyde og
sikre sine medlemmer og nye
kunder en bedre rådgivning.
Da ØH ikke er omfattet af

projekteringsansvarsforsikring
tilrettelægges samarbejdet såle¬
des, at anlægsgartnervirksom¬
heder, der deltager i samarbej¬
det, påtager sig en del af råd-
givningsansvaret.

Efterskrift
Da det umiddelbart kan se ud,
som om der er visse konflikt¬

punkter mellem de to samar¬

bejdsaftaler, har DL's styrelse
besluttet at indhente medlem¬

mernes vurdering på DL's ordi¬
nære generalforsamling i marts.

Mødekalender

Faglige arrangementer første
halvår 1991

april: Onsdag d. 17.4., kl. 19.30
Odense rådhus, værelse
224

Fremtidens byggeop¬
gaver set med en avan¬
ceret bygherres briller.

maj: Fredag d. 3.5., kl.
Skov & Park, Rådhustor¬
vet 4, Horsens kommune
Byens rum, som de
opleves af byplanlægge¬
ren, arkitekten, land¬
skabsarkitekten, gartne¬
ren og vejmanden.

Torsdag d. 9.5. til søndag
d. 12.5.
Studietur til Prag

Fredag d. 24.5., kl. 16.30
Det gule pakhus, Hav¬
nepladsen 3A, Svend¬
borg
Turistplanlægning på
Fyn.

juni: Week-end møde d. 1. &
2.6. Esbjerg kommune
Parker & kirkegårde
Teltudflugt til vadehavet
og Skallingen

Nordisk Landskabsar¬

kitektkongres d. 5.-7.6.
Visby, Gotland
Det annorlunda Sverige.

Fredag d. 21.6.
Arkitektgruppen i
Århus, Møllegade 9-13
Friarealerne omkring de
nye boligbyggerier

Karen Permin

Manglende respekt for for¬
valtningen af kommunale
grønne områder
Mange danske kommuner pla¬
cerer ansvaret for de grønne
områder i nye forvaltningsor-
ganisationer, som ikke fagligt
opfylder den grønne sektors
krav.
Kommuner over hele landet

har i de senere år oplevet store
organisatoriske forandringer.
På det tekniske område er

kommunerne ved at omstille

sig fra de økonomiske vel¬
magtsdage med masser af ny¬
byggeri og nyanlæg af skoler,
institutioner, veje, idrætsanlæg
og grønne områder, - til i dag
at forvalte de værdier, som tid¬
ligere blev skabt.
Et særkende for de tekniske

forvaltninger har været deres
store spændvidde i medarbej¬
derstaben. En lang række aka¬
demisk uddannede teknikere
har været ansat i de tekniske
forvaltninger.
Landskabsarkitekterne har

planlagt og forvaltet de grønne
områder og alt andet grønt i
byen.
Byplan- og bygningsarkitek-

A 10



ter, landinspektører og ingeniø¬
rer har planlagt og forvaltet
byens plan og udvikling, de
kommunale ejendomme, veje,
kloaker, forsyning og rense¬

anlæg.
I langt de fleste kommuner

har den tekniske forvaltning
været underopdelt i en række
af disse fagområder.
Da kommunerne skulle om¬

stille til de ændrede behov,
hvor der ikke længere var
penge til nybyggeri og nyan¬

læg, måtte der tages afsked
med den bestående forvalt-

ningsopbygning. Som en step¬
pebrand har kodeordet for
mange konsulentfirmaer og
tekniske direktører været den

funktionsopdelte forvaltning.
Nu skulle hver afdeling ikke

længere have hvert sit »væsen«
til at udføre opgaverne. Vej- og
kloakafdelingen måtte ikke
længere have sine egne medar¬
bejdere, og parkafdelingerne
måtte også aflevere deres gart¬
nere til en fælles styrke.
I nedskæringstider synes de

kommunale beslutningstagere
at sige: »Stor og robust - frem
for mindre, detaljeret og nuan¬
ceret. Funktioner i stedet for

fag.«
At udviklingen er gået fra

den fagopdelte til den funkti¬
onsopdelte forvaltning er i selv
ikke odiøst. For skulle der
ændres på de fagopdelte for¬
valtninger, var det eneste ren¬

dyrkede alternativ den funkti¬
onsopdelte model. I de fleste
tilfælde er der tale om en blan¬

ding af de to organisationsmo¬
deller. Et væsentligt problem
melder sig i en del kommuner,
hvor den grønne sektors speci¬
elle krav til organisation ikke
honoreres.

Når grønne områder anlæg¬
ges, påbegyndes en proces, som
oftest kræver årtiers styring,
før resultatet fremstår som øn¬

sket.
Modsat er en vej eller et hus

færdigt efter byggeperiodens
ophør. Landskabsarkitekten er
i stand til at målrette og styre

processen, lige fra en »lille
pind« bliver sat i jorden, og til
et voksent træ 30 år efter ska¬
ber læ og frodighed.

Gartneren, der passer træet
fra det bliver plantet, skal kun¬
ne sit kram for at opnå et
smukt og frodigt resultat.
I fællesskab må gartneren og

landskabsarkitekten være gode
til at samarbejde, for hvor
landskabsarkitekten har det
administrative ansvar og den
teoretiske viden, har gartneren
de praktiske problemer med
den daglige vedligeholdelse.
Omstillingen af de tekniske

forvaltninger må bevare eller,
hvor der ikke tidligere har væ¬
ret mulighed for det, forbedre
mulighederne for dette samar¬

bejde. Det ses ofte, at vedlige¬
holdelsesopgaverne inden for
hele det tekniske område opfat¬
tes som ens.

Pasningen af træer sidestilles
med vedligeholdelsen af et hus,
en kloakledning eller en vej, og
tilmed er det ikke altid fagud¬
dannede med kompetence på
det grønne område, som kan
medvirke til, at der skabes
sammenhæng mellem planlæg¬
ning og drift af samfundets
fælles grønne værdier.

Det er næppe rimeligt i ned¬
skæringstider, at lade de grøn¬
ne områder gå fri, men bespa¬
relser bør foretages ansvarligt
og fagkyndigt. Dette er vanske¬
ligt uden en landskabsarkitekt i
et stads- eller kommunegartne¬
rembede, men kreativiteten
blegner, når det faglige ansvar
fordufter.
Stads- og kommunegartnere

har det i øjeblikket som stuk¬
katørerhvervet havde det i for¬

rige århundrede - de er i fare
for at uddø. Men hvor stukka¬
tørens død skyldtes ændrede
byggetraditioner, skyldes stads-
og kommunegartnerens død
alene en manglende respekt for
det grønne områdes særlige
krav til en optimal organisa¬
tion.

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter vil ikke anfæg¬
tes, at det er nødvendigt med
organisatoriske ændringer i
kommunerne, men vi vil på det
kraftigste opfordre til, at der til
stadighed er ansat faguddan¬
nede medarbejdere med et reelt
ansvar for de grønne områder.
Må vi samtidig opfordre til,

PÅ GENSYN!
på fagudstillingen Vækst & Anlæg '91

i Messecenter Fyns Forum 31. oktober-2. november

Agama Danmark A/S,
Aulum
Agrometer A/S, Grindsted
ALTIMA
Maskinudlejning A/S, Odense
Alvins Maskinhandel, Egå
Finn Andreasen Odense A/S,
Odense
AP-Motorcenter, Odense
Aqua Cold ApS, Brøndby
Atco Danmark, Middelfart
Bark til Haven, Næstved
BioBark A/S, Vejle
Biodan A/S, Nr. Snede
Robert Bosch A/S, Ballerup
BP Gas A/S, Viby J
Broch's Maskinhandel,
Uldum
Helge Bruhn A/S, Sønderborg
Svend Carlsen A/S, Agedrup
Dan-Intra A/S, Ugerløse
Dansk GolfUnion,
Vallensbæk
Dansk Jordforbedring ApS,
Hedehusene
DANSK
SPRØJTETEKNIK ApS, Egå
Dica, Rønnede
Vagn Egsgaard A/S, Tarm
Elano Odense A/S, Odense
H.G. Enemark A/S, Brøndby
FAKK, Sdr. Omme
Fiat Automobiler
Danmark A/S, Valby
4A en gros salg A/S, Esbjerg
Flex Trading A/S, Randers
Henrik A. Fog A/S,
Brøndby
Forst Products A/S, Vejle
Fyns Mini Traktor, Ørbæk
Garden Motor/
Sven Eker A/S, Vejle
G.F. Garta, Hvidovre
Bog Madsen Gartnercentret,
Odense
COntan2/Gartner-Kemi A/S,
Valby
General Motors Danmark,
Søborg
Golfbaneprodukter ApS,
Helsingør
Grøn Totalentreprise,
Vissenbjerg
Gudenaa, Brønderslev
Hansen & Kiilsholm,
Odense
HARDI DK A/S, Fredericia
Hasseholm AB, Alingsås

C. Havemose
Maskinfabrik ApS, Farsø
Hedetræ A/S, Ringkøbing
Henning Nielsen Erhverv A/S,
Odense
Herning Traktor &
Fejemaskinf., Herning
Hitsa-Hejls, Hejls
Husqvarna Skov og Have,
Lyngby
Jeep Veenhouwer, Søndersø
JGPJysk Gade og
Parkinventar, Fredericia
Kansas Erhvervs-
beklædning A/S, Odense
Kirkelys, Holbæk
Kiærmans Erhvervstøj,
Fjerritslev
Kortegaards Planteskole,
Langeskov
M. Kristensen ApS, Rødekro
Arne Kristoffersen, Hirtshals
Preben Lange
Industrimaskiner, Brøndby
Linddana A/S, Tørring
Maskinhuset Vejle A/S, Vejle
2 M, Møller & Madsen, Ringe
Møllers Smede-
og Maskinværks., Skive
NHS Maskinfabrik ApS,
Silkeborg
Norbergs AB, Egtved
O.J.Marketing/Imparco,
Roskilde
ORAG Scandinavia a/s,
Roskilde
Plastcompagniet, Munkebo
Preben's Job-Tøj, Odense
Prodana Seeds A/S, Odense
S/48, Kvistgård
Skovmas A/S, Risskov
Specialarbejderforb.
i Danmark, København
Spragelse Maskinfabrik,
Herlufmagle
Taarup A/S, Kerteminde
Tarco Vej A/S, Årup
Tingleff& Mathiasen A/S,
Rødovre
A/S Poul Thoft Simonsen,
Esbjerg
Veksø-Taulov A/S, Fredericia
Vestfarm, Skjern
Viborg Minitraktor, Viborg
V.N.Agro A/S, Vallensbæk
Wacker Danmark A/S,
Odense
WulffGroup A/S, Herlev

Vækst & Anlæg '91 er en målrettet fagmesse
som henvender sig til alle udførende, brugere og
projekterende inden for den grønne sektor.

MESSECENTER FYNS FORUM %
Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Tlf. 66 15 55 00 Fax 6615 5121
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KOBBERPOSTKASSE
Kobberkompagniet Postkassen irrer og bliver

grøn af ælde.
Telefon 53 51 67 54 Naboer måske af misundelse.

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

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

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40

at veje, kloaker, bygninger og
parker ikke opfattes som ét ar¬
bejdsområde, men som selv¬
stændige områder med hver
deres krav til faglig indsigt.
Forvaltningen af alle kom¬

munens grønne områder bør
være samlet under en stads-
eller kommunegartner.
Over hele landet findes der

eksempler på, at kommunale
skove og jorde, eller friarealer
til kommunale udlejningsejen¬
domme og institutioners lege¬
pladser og haver vedligeholdes
af forskellige forvaltninger
uden faglig indsigt.
Saml dette til robuste og bæ¬

redygtige enheder med en fag¬
lig kompetent stads- eller kom¬
munegartner, så vil danske
kommuner også i fremtiden
kunne forvalte de grønne om¬
råder optimalt.
Jørgen Nielsen, formand for

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter.

Forurenet jord - hvem bærer
ansvaret?
Den 1. september 1990 trådte
en ny lov om affaldsdepoter i
kraft. Loven skærper grund¬
ejerens, bygherrens og entre¬
prenørens pligt til at være op¬
mærksom på, at der ikke uden
tilladelser, undersøgelser og
eventuel rengøring af en grund
kan bygges eller ændres på
anvendelsen af en forurenet

grund.
Affaldsdepotloven indgår i

et meget kompliceret samspil
med andre miljølove, med de
almindelige erstatningsregler
og med reglerne om køb og
salg af fast ejendom.
Samspillet afdækkes i bo¬

gen, der først og fremmest
giver svar på følgende
spørgsmål:

1) kan der pålægges forure¬
neren/grundejeren erstatning¬
sansvar for forureningsskader
forvoldt af nedgravet eller hen¬
lagt affald m.v.?
2) hvilke offentligretlige mil¬

jøkrav kan miljømyndigheder¬
ne stille over for forureneren/
grundejerert med hensyn til
jordkvaliteten?

3) hvem påhviler det at af¬
holde udgifterne til kortlæg¬

ning, kontrol, rengøring m.v.?
- og i hvilken udstrækning for¬
udsætter sådanne indgreb, at
der betales godtgørelse fra det
offentlige?
4) hvordan er de privatretlige

relationer mellem køber og
sælger? - og i hvilken udstræk¬
ning er dette forhold afhæn¬
gigt af de offentlige regler?

5) hvordan er panthaver stil¬
let? - bl.a. ved køb på tvang¬
sauktion?

5) hvilke muligheder er der
for at tegne en forsikring imod
tab, der er begrundet i jordfor¬
urening?

7) hvad er de økonomiske
omkostninger og de forure¬
ningsmæssige forhold i forure¬
nede grunde?
Ellen Margrethe Basse: For¬

urenet jord - hvem bærer an¬
svaret? Gads Forlag. 1990. 345
kr. Kan bestilles direktepå tlf
33 15 05 58 eller telefax 33 12
38 35.

Legeredskaber af canadisk
cedertræ

Legeredskabsfirmaet Rudeco &
Truelsen A/S i Ishøj har be¬
sluttet, at alle legeredskaber i
fremtiden vil blive produceret
af canadisk rød ceder. Den

olieholdige træsort er giftfri,
men holder lige så længe som

trykimprægneret fyrretræ.
Undersøgelser og erfaringer¬

ne fra Canada viser klart, at
Canadisk Rød Ceder er utro¬

ligt holdbart i fugtige egne.
Den kønne, gylden-røde træ¬
sort med tydelig åretegning
indeholder forskellige olier,
men meget lidt harpiks. Det
gør den lette træsort yderst
holdbart, fordi den ikke suger

fugt.
Legeredskaberne får en mil¬

jøvenlig overfladebehandling,
der holder på den gyldne kulør.
Cedertræet vil ikke blive be¬
handlet med giftige kemikalier,
som trykimprægneret træ bli¬
ver. Alligevel giver R&T en ga¬
ranti på 15 år mod råd og

svamp. Det er samme garanti,
man kan få for trykimprægne¬
ret fyrretræ i dag.
Kilde: Rudeco & Truelsen

AS, Baldersbækvej 42, 2635
Ishøj. Telefon: 42 99 60 33.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser
sendes gerne på forlangende1

gratis.
Vi giver gerne specialtilbud

på større partier.
Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 53 72 20 60
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V/l BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

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

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

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

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 |/P^ yj
8680 Ry ved Gudenåen BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

L D A

(O. Wt/
ANLÆGSGARTNER

-LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

LEIF RASMUSSEN ApS
ANL/EGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

K(ewartrt
VI

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

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

PRODANA
PLÆNEGRÆSFRØ

GRÆSTØRV

7 DÆKAFGRØDER
PRODANA SEEDS A/S • FÅBORGVEJ 248 • POSTBOX 84 • DK-5250 ODENSE SV

TELEFON 66 17 00 24 • FAX 66 17 69 69



LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

Perioden som ikke var, kalder Hans Erling Langkilde tiden efter
. Første Verdenskrig og før nyklassicismen.

En ny tids rigmænd søgte kulturel legitimering og passende boliger ul
fritid og ferie. De fandt unge arkitekter, som med inspiration i England
skabte epoke med frigjorte og velformede huse.
Med tyngden lagt på de nu næsten glemte arkitekter, Hjejle og Rosen¬
kjær, giver Hans Erling Langkilde et billede af en oprørsk arkitektgene¬
ration, som kom fra andre miljøer end hidtil.

175 sider, format 197x245 mm. Rigt illustreret med sort/hvide fotos og

stregtegninger. Pris 250 kr.

ARKITEKTENS FORLAG • KØBENHAVN 1987


