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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.

Konkurrence om Aalborg
havns fremtid

Aalborg kommune har i sam¬

arbejde med DAL udskrevet en

offentlig idékonkurrence om

forslag til den fremtidige ud¬
formning og anvendelse af den
del af havnen, der knytter sig
til Aalborg midtby.

Konkurrencens formål er at

fremkalde forslag, der både re¬
alistisk og visionært giver kom¬
munen nogle spændende mu¬

ligheder for igennem en etape¬
vis ibrugtagning at få et om¬
råde, som indeholder et varie¬
ret udbud af muligheder for
en erhvervsmæssig, kulturel,
boligmæssig og rekreativ ud¬
nyttelse af arealet mellem byen
og vandet.

Konkurrencen udskrives med

mulighed for at besvare op¬

gaven med forslag inden for 2
kategorier.

Den ene, der hovedsagelig
henvender sig til arkitekter og
andre fagfolk, omhandler for¬
slag til en helhedsplan, der
viser områdets fremtidige ud¬
formning og anvendelse, sam¬

tidig med at planen skal til¬
godese en sammenhæng med
det bagvedliggende byområde.

Den anden kategori åbner
mulighed for, at også ikke-fag-
folk kan fremkomme med ideer
til havneområdets fremtidige
udnyttelse.

<4 6

Præmiesummen er på
500.000 kr. med den største

præmie på mindst 125.000 kr.
Forslag til konkurrencen skal

indleveres senest den 9. maj
1989.

Udover borgmester Kaj Kjær
udgøres dommerkomiteen af
rådmændene N. P. Kjærsgaard
Nielsen og Kirsten Hein,
havneudvalgets formand J.
Toft Vandborg samt de politi¬
ske partiers gruppeformænd.
Konkurrencens fagdommere er
arkitekterne MAA Kirsten An¬

dersen, Steen Enrico Andersen
og Jens Clemmensen. Konkur¬
rencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann
fra Danske Arkitekters Lands¬
forbund.

Pare du Confluent, Lyon
Ideas Competition for the
»Pare du Confluent«, Lyon 7é.
Total site 70 hectares, 20 of
them without constraints and

1,5 km embankments along the
Rhone. Partial realization.

This call for tenders is

preliminary for the selection
of several teams to whom the
contracts (»des marchés de
définition«) will be given; it is
directed to planning teams that
must be composed of at least:
one landscape architect, one
town planner, one architect,
one economist. The landscape
architect must be the author¬
ized representative and leader
of the team.

The tenders of candidates
shall include: an application
for participation; references,
diplomas of collaborators,
realizations, competitions in
which team members have par¬

ticipated; note of intention/aim
with regards to the regulations/
specifications of. planning.

Additional details will be
forwarded on request to the
applicants. Please contact:
M. Boraud, Hotel de Vijle de
Lyon, B.P. 1065. 69205 Lyon
Cedex 01 / France. Tel.:

78.27.71.31, poste 4230 / M.
Quévreux, Maison de Gerland,
232, rue Marcel Mérieux.
69007 Lyon, France. Tel.:
78.69.57.20.
The documents should be sent

by the candidates to: M. le
Maire de Lyon, Direction
générale des Services tech¬
niques, »Controle des
Marchés«, Hotel de Ville, B.P.
1065, 69205 Lyon Cedex 01 /
France, by registered mail, or
delivered to the above address,
not later than Hiesday, May
2nd, 1989 before 5.00 p.m. The
exterior envelope must mention
»Pare du Confluent«, Do not
open!

Peter-Joseph-Lenné
prisopgaven 1989
Der Peter-Joseph-Lenné-Preis
fiir 1989 wird mit folgenden
Aufgaben ausgeschrieben:
A. Stadtråumliche Planung

zwischen Stadthaus und

Stiftsplatz mit gestalteri-
scher Vertiefung um das
ehemalige Land- ind Amts-
gericht in Bonn.

B. Peter Joseph Lenné und der
Kurpark von Bad Oeyn-
hausen - Folgerungen aus
der Entwicklungsgeschichte
flir die Zukunft des Parks.

C. Nutzungs- und Gestal-
tungskonzept fiir die Loh-
miihleninsel und den Griin-

zug am Landwehrkanal im
Bereich des ehemaligen
Gorlitzer Bahnhofs in
Berlin.

Der Preis besteht fiir jede der
drei Aufgaben aus der Ver-
leihungsurkunde und DM
10.000,-.

Als Bewerber werden Ar-

beitsgemeinschaften oder Ein-
zelpersonen berucksichtigt,
sofern keiner der Teilnehmer
bei Ablauf der Bewerbungsfrist
alter als 35 Jahre ist.

Bewerbungsfrist: 14. August
1989.

Ausschreibungsunterlagen und
Richtlinien fur die Verleihung:
Senator fiir Stadtentwicklung
und Umweltschutz, Abt. III,
Charlottenstr. 82, 1000 Berlin
61.

Nordiska kongressen for
kyrkogårdskultur
Nordiska forbundet for kyrko¬
gårdskultur (NFK) arrangerar
sin andra kongress. Kongressen
som har temat »Kyrkogården i
landskapet« åger rum 20-22

september 1989 i Folkets Hus,
Stockholm.

I anslutning till kongressen
håls bl a en maskin- och en

gravvårdsutstållning och
studiebesok arrangeras.

For kongressarrangemangen
i Stockholm svarer Foreningen
Sveriges kyrkogårdschefer
(FSK) och Sveriges kyrkogårds-
och krematorieforbund

(SKKF) i samarbete med
Stockholms kyrkogårdsforvalt-
ning (KYF) och Stockholm
Convention Bureau (SCB).

For deltagande i kongressen
enligt programmet uttas en av-

gift om ca. 2.500 SEK (exkl
lunch 20 och 21 september).

Preliminårt program:

Onsdag 20. september. Kon¬
gressens opnande: Kyrkog chef
Hans Larsen, ordf i NFK och
Borgarråd Lennart Rydberg,
ordf i Stockholms kyrkogårds-
nåmnd. Forelåsning: »Kyrko¬
gården i landskapet«, Prof
Magne Bruun, Norge. Forelås-
ningar: »Den finlåndska kyr¬
kogården som utformare av

landskapet«, Prof Erkki Kau-
kovirta, Finland. »Kyrkogår-
darnas placering i landskapet«,
Landskapsark Mogens Ander¬
sen, Danmark. Torsdag 21. sep¬
tember. Forelåsningar: »Trå¬
dens natur oc deras vård«,
Prof Lennart Nordstrom, Sve¬
rige. »Kyrkogården - en vision
om ett framtidshopp«, Prost
Esa Anttila, Finland. »Skogs-
kyrkogården«, Doc Fredric
Bedoire, Sverige. »Den moder¬
na kyrkogården«, Prof Gunnar
Martinsson, Sverige. Fredag
22. september. Studiebesok på
Råcksta begravningsplats (med
gravvårdsutstållning) och bran-
schutstållningen. Studiebesok
på Skogskyrkogården.

Utstållningar m m:
A. Inom Råcksta begrav¬
ningsplats ståils markområden
till de nordiska låndernas grav-
och minnesvårdstillverkares

forfogande for utstållning av
deras aister. Denna utstållning
kommer att ge besokarna in-
blick i och kunskap om grav-
och minnesvårdsbranschens

produkter i material som sten,



jårn, aluminium, rostfritt stål,
koppar, trå, keramik, glas m fl.
B. I direkt anslutning till Råck-
sta begravningsplats (Grimsta
gårde) hålls en branschutståll-
ning inriktad på kyrkogårds-
och parkforvaltningars intres-
seområden.
C. I Folkets Hus kommer un¬

der sessionsdagarna att finnas
en utstållning (huvudsakligen
bilder) benåmnd »Når skym-
ningen faller på« och som bely¬
ser dod och sorg ur flera syn-

vinklar, exempelvis från olika
tidsåldrar, kulturer och sam-

hållssituationer samt hur dessa
foreteelser kommit till uttryck
inom musik, konst och litte¬
ratur.

Frågor rorande kongressens
innehåll och syfte samt utståll-
ningsarrangemangen kan stål-
las til Borje Olsson, KYF,
under adress Box 21133, S-100
31 Stockholm eller tel
08/736 05 00.

1 ovrigt lamnas upplysningar
genom Catharina Ramel, SCB,
som kan nås under adress Nor-
diska kongressen for kyrko-
gårdskultur, c/o SCB, Box
6911, S-102 39 Stockholm eller
tel 08/23 09 90.

Arrangementer på Fyn
Danske Arkitekters Landsfor¬
bund, afdelingen for Østif¬
terne, Danske Landinspektører,
Fyn, Dansk Ingeniørforening,
afd. for Fyn, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter,
Foreningen af byplanlæggere,
Vej- og byplanforeningen
under Dansk Ingeniørforening,
Arkitektsammenslutningen,
Fyn, Teknisk Landsforbund,
Fyn, Samfundsteknisk Gruppe
under Ingeniørsammenslutnin¬
gen arrangerer foredrag/eks¬

kursion med følgende emner i
april og maj 1989:

Byøkologi
Byøkologi er andet og mere
end det grønne i byen. Byøko¬
logi er et emne, som mange

faggrupper til forskellige tider
har beskæftiget sig med, som
oftest hver for sig. På denne
aften vil kontorchef i Skov- og

Naturstyrelsen, biolog Peder
Agger, give et bud på en anden
sammenfatning af planlægnin¬
gen i et forsøg på at bringe ny
erkendelse om byens udvikling.

Torsdag den 27. april kl.
19.30 på OF, Jernbanegade 20,
5000 Odense C.

Besøg på Østrupgård
Østrupgård - hvad nu? Ejeren
af Østrupgård, arkitekt Jan
Skovsende Hansen, Vilhelm
Lauritzens Tegnestue, vil for¬
tælle om ejendommen før - og
i fremtiden. Om produktionen,
og om hvorledes der bliver
økonomisk overskud til restau¬

rering af bygningerne.
Fredag den 26. maj kl. 14.00

på Østrupgård. Tilmelding til
arrangementet senest mandag
den 22. maj 1989 kl. 12.00 til
Jonna Larsen tlf. 09 13 13 72,
lokal 2115.

Tirsdagsvideoen
Byggeriets Videotek, Torden¬
skjoldsgade 12, stuen, Køben¬
havn, viser tirsdage kl. 13.00
i april:

Den 11.: Le Corbusier (3.
del) 1944-1965.

Den 18.: »Lys« (Jens Jørgen
Thorsen).

Den 25.: Solar Architecture
in Europe.
Byggeriets Videotek/BSA.
Tlf. 01 12 68 60, lok. 3116.

Konference i Bulgarien
En konference med temaet

»Modern technologies and
equipment in the landscape
management« afholdes 26.-28.
april i Burgas, Bulgarien.
Yderligere oplysninger:
Commitee for regional and
urban planning, Kiril i Metodi
Str. 17-19, 1202 Sofia,
Bulgaria. Telex 22 182/22 183.
Tlf. 87 81 53.

Kursus:

Byggestyring og fagtilsyn i
den grønne sektor
Kursusindhold: Udgangspunk¬
tet er »Specialnorm for have-
og landskabsarbejder«. Der vil
blive fokuseret på spilleregler,
samarbejde og ansvar inden
for byggestyring, fagtilsyn og
kvalitetssikring. Blandt kursus¬
emnerne kan fremhæves: For¬

udsætninger for byggestyring.
Byggestyring og fagtilsyn i
praksis (Bygherren. Byggelede¬
ren. Entreprenøren). Ansvars-
reformen. Erfaringer fra vold-
giftsnævnene.

Kursusleder: Landskabsarki¬

tekt, MDL Carsten Lund,
Park- og Kirkegårdsforvaltnin-
gen, Århus kommune.

Kursuslærere: Arkitekt Tom

Holst, Arkitektgruppen i År¬
hus. Tilsynsførende Erik
Ølund, Danjord, Århus. Advo¬
katfirmaet Erik Hørlyck,
Århus.

Tid: 11.-12. maj 1989 i
Århus.

Pris: Kr. 3.825 for medlem¬
mer af en DJVK-forening. Kr.
4.250 for ikke-medlemmer.
DJVK-EFTERUDDANNELSE

for Dansk Hortonomforenings
Efteruddannelsesudvalg,
Strandvejen 863, 2930 Klam¬
penborg. 01 63 11 66.

| BLOMSTERLØG! I
I Righoldigt katalog m/ priser I
'sendes gerne på forlangende'

gratis.
Vi giver gerne specialtilbud

på større partier.
VI gør det meste for de fleste I branchen

. AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel
L Vordingborgvej 11,4700 Næstved i
k Tlf. 03-72 20 60 A

i træ og
glasfiber
Flag
Vimpler
Rekvirer
brochurer

D VM FLAGSTÆNGER!
Langeskov
6650 Brørup
Tlf. 05382122

Hvis detaljen løses bedst
med et specialelement.
Når materialerne bruges
i nye sammenhænge.
Spørg BB gruppen, vi gør
dine idéer til virkelighed.

Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 02 13 88 44
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»At bo i fællesskab« er en sammenfatning af erfarin¬
ger fra bofællesskaber og kollektiver. Uden romantik
fremlægges hvordan de praktiske og medmenneske¬
lige forhold kan formes og udvikles i bofællesskaber.

Fra Ole Bidstrups anmel¬
delse i Information:

»Bogen er sober, nøgtern
og velskrevet...«

» Undersøgelsen får en ek¬
stra dimension ved at be¬

lyse mulighederne for at
integrere fysisk handicap¬

pede i fællesskabet...«

Anne-Dorte Navne

AT BO I FÆLLESSKAB

»...slutter med et afsnit
om visionerne om et mere

åbent samfund og per¬
spektiverne ved bofælles¬
skaber i et samfund med
større arbejdsfrihed...«

ARKITEKTENS FORLAG

88 sider, illustreret, for¬
mat 14,1x21 cm. Pris
98,- kr. incl. moms.
Fås i boghandelen.

Den er blevet til på basis af en bred undersøgelse
udført i 1982-83, hvor også medvirkede arkitekt
Rune U. Madsen, antropolog Gitte Johansen og
psykolog Ivor Ambrose. Denne baggrundsunder-
søgelse er siden viderebearbejdet og fulgt op af nye
interviews i kollektiver og bofællesskaber.
Bogen giver arkitekter et værdifuldt indblik i sociale
strukturer, deres udvikling og virkemåde - en nød¬
vendig viden, hvis man skal planlægge bofælles¬
skaber.

ARKITEKTENS FORLAG



Planlægning af det åbne land i 1700-tallet -
en inspirationskilde fra oplysningstiden
AfJesper Brandt

Brugen og vedligeholdelsen af landskabet
er en del af den politisk-økonomiske be¬
slutningsproces. Ideerne til at påvirke den¬
ne kommer ikke af sig selv. Det er bl.a.
landskabsplanlægningens opgave at kom¬
me med forslag.

Men det gør landskabsplanlægningen
kun i beskeden grad idag. Den beskæftiger
sig mest med prioriteringer mellem for¬
skellige interesser og de begrænsede mulig¬
heder, der er for at regulere og planlægge.
Jeg er ikke landskabsarkitekt, men fore¬
stiller mig, at det næppe var det, de drømte
om, da de uddannede sig. Var det dragende
ikke snarere tanken om at kunne anskue¬

liggøre, hvorledes forskellige socialpoliti¬
ske tanker om menneskenes færden i land¬

skabet kunne udmøntes i arkitektoniske
planer for landskabet?

Det er fortsat en meget vigtig opgave -

som desværre har trange kår for tiden. In¬
teressemæssige og ejendomsretslige mod¬
sætninger er blevet større og økologiske
problemer har forskubbet planlægnings-
problemerne fra det rumlige til det økolo-
gisk-procesmæssige. Jeg håber ikke, at land¬
skabsarkitekterne skrotter deres oprindelige
målsåetning. Der vil blive brug for denne
målsætning i fremtiden, fordi »økologise-
ringen« af samfundet vil skabe flere bin¬
dinger, der alene vil kunne bestemme kultur¬
landskabets udformning, såfremt der ikke
insisteres på, at også sociale, kulturelle og
æstetiske hensyn skal drages ind.

Et blik langs en af de kunstfærdigt udformede
korridorer i Worlitzer Park, der strakte sig langt
ud i agerlandet. Her var i dobbelt forstand tale
om en intensivering af arealanvendelsen. For ud
over at landskabet her nu blev benyttet rekreativt,
fungerede parken som centrum for et mønster-
landbrug, hvor arealudbyttet hurtigt steg enormt,
takket være indførelse af kløver, forbedret jord¬
bearbejdning, systematisk forædling af husdyr¬
bestanden og mange andre tiltag. I øvrigt blev
stort set alle parkerne anlagt på lavtliggende om¬
råder, der indtil da var blevet betragtet som mar¬

ginale, primært som følge affor høj fugtighed og
fare for oversvømmelse.

m A view along one of the man made corridors
in Worlitzer Park, which stretched out into the
landscape. Here was a double-intensive use ofthe
land where it was used not onlyfor recreation but
as the centerfor a modelfarm, where productiv¬
ity grew fast thanks to the introduction ofclover,
better soil management, systematic breeding of
livestock and many other improvements. Nearly
all the parks were laid out on low lying areas

which, until then, had been regarded as marginal,
primarily because of the high water table and the
danger offlooding.

LANDSKAB 2 -1989 25



De centrale dele af Anhalt-Dessau 1762-1825, hvor størstedelen affyrstedømmets landskabsparker var placeret. Det ses, hvorledes disse var forbundet
gennem et net af hovedveje og allébeplantninger. Dele af disse kan stadig i dag genfindes næsten i deres oprindelige omgivelser, som f.eks. chausseen
mellem Worlitz og Coswig (se foto s. 27). De mange (på kortet nummererede) spredte parkbygninger havde ofte praktiske funktioner, som vogterhuse og
udsigtsposter, f.eks. i tilfælde af truende oversvømmelser.
m The centralpart ofAnhalt-Dessau 1762-1825, where most of the landscape parks in the principality were located. It can be seen how they were connected
by a net of main roads and avenues. Parts of them can be found today in almost the same surroundings as, for example, the road between Worlitz and
Coswig (see photo page 27). The many, (numbered on the plan) scattered, park buildings often had practical functions as watch houses and viewing
points, e.g. in case offlooding.
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Kulturskabte englandskaber
m Man made meadow landscapes

Allébeplantninger
■ Avenues

^ Kulturkredsens slotsbygninger
■ The castle buildings of cultured man

Skov
■ Forest

~2 Landegrænse
** I ■ Country borders

^ Kulturkredsens nygotiske kirker
■ The gothic churches ofcultured man

Landskab og økologi
Det er næppe tilfældigt, at de afgørende ar¬
gumenter, der i de senere år er blevet frem¬
ført i tilknytning til den begyndende plan¬
lægning af det åbne land,.alle har været af
økologisk art: De ø-biogeografiske teori¬
ers anvendelse på det åbne land kan stadig¬
væk næppe siges at være blot tilnærmelses¬
vis videnskabeligt velfunderet. Alligevel
har fredningsplanlæggerne ikke været til¬
bageholdende med at anvende dem gen¬
nem dristige forslag til udlægning af land-
skabskorridorer, f.eks. i hovedstadsregio¬
nen og Vestsjællands Amt.

Naturligvis vil sådanne korridorer i sig
selv øge mængde og areal af levesteder for
dyr og planter, men netop korridoreffekten
er i virkeligheden ikke særlig godt belyst.

Økologien udgør imidlertid en autoritet,
26

der kan hjælpe andre argumenter på vej:
ønsket om derigennem at kunne få gjort
landskabet mere tilgængeligt, ønsket om at
kunne konservere tidligere mere biotop¬
tætte kulturlandskabstyper indenfor ram¬
merne af sådanne korridorer, og ønsker
om at kunne fremme nogle landskabsæste¬
tiske værdier i en tid, hvor agerlandet er
blevet stadigt mere monotont som følge af
landbrugets industrialisering. Disse hen¬
syn listes tydeligvis ind ad bagdøren ud fra
en idé om, at planlægningen kun kan reali¬
seres, såfremt den er »objektivt« begrun¬
det i en eller anden form for naturnødven¬
dighed.

Det må vi se at komme ud over.

Landskab og ideologi
Vores natur- og landskabsopfattelser vil

nemlig få stadigt større betydning for den
fremtidige udformning af kulturlandska¬
bet. Disse opfattelser er imidlertid ikke
grebet ud af den blå luft. Vore idealer om
landskabet afspejler vores plads i samfun¬
det og den måde, vi bruger naturen.

Hidtil har de produktive erhvervs - især
landbrugets - natursyn, præget af den akti¬
ve produktive vekselvirkning med natu¬
ren, været dominerende. Byerhvervenes -

især hele servicesektorens - natursyn, præ¬

get af behov for variation og oplevelsesrig¬
dom, må formodes at få langt større vægt
fremover. Her ligger tilsyneladende en
konflikt. Men også byboeren vil have be¬
hov for at forstå landskabselementernes
funktion i samfundet.

Det er vigtigt at holde fast i denne funk¬
tionalitet i disse år, hvor planlægningen af
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Chausseen fra Worlitz til Coswig, der stadig idag giver et indtryk af de kulturskabte fugtige engarealer
langs Elben. Dog mangler de græssende dyr; kvæg, heste og ikke mindst får, der bidrog stærkt til
økonomien på grund af en mangedobling af uldpriserne i slutningen af 1700-talIet.
m The roadfrom Worlitz to Coswig, which still today, gives an impression of the man made, fertile
meadows along the River Elb. The grazing livestock are missing; cattle, horses and especially sheep,
which were an important part of the economy because ofthe rocketing price of wool at the end of the
18th century.

det åbne land så småt tager sin begyndelse,
og hvor ikke blot forskellige interesser,
men også forskelligt natursyn brydes kraf¬
tigt, men på en måde, der ikke altid er lige
gennemskuelig.

Landskabskorridorer, udvidelserne af
naturfredningslovens §43 og mange andre
tiltag, der i realiteten tenderer mod at ville
konservere det hidtidige agerlandskab (el¬
ler måske snarere vore bedsteforældres),
har alle deres naturlige begrundelse i ang¬
sten for de følger, som en fortsat indu¬
strialisering og strukturrationalisering in¬
den for landbruget kan få.

Men konservering og udbygning af den
eksisterende biotopstruktur er ikke nok til
at bevare en rimelig tæt biotopstruktur i
det åbne agerland. For ud over den mod¬
stand dette vil støde på fra landbruget, er

det tvivlsomt, hvorvidt det vil komme til at
modsvare også andre befolkningsgruppers
interesser, hvis disse ikke kan se »nytten«
af korridorerne. Landskabsstruktur og

udnyttelsesstruktur bør være i samklang.
Hvis biotopmønstre i ét område ud fra re¬
kreative og fredningsmæssige interesser
bør være tæt, bør landbrugsstrukturen væ¬
re i overensstemmelse hermed, f.eks. ud¬
vikles i retning af økologisk landbrug. Kun
herigennem kan man påregne, at de land-
skabsidealer, der i befolkningen knytter sig
til det åbne land vil vise sig holdbare, også
på længere sigt.

En sådan forening af det produktivt nyt¬
tige og det smukke, må være landskabsar¬
kitektens drøm. Og for at fastholde denne
nyttige drøm, vil jeg berette om et historisk,
eksempel på et kulturlandskabs opståen -

for ca. 200 år siden. Det fik ikke lov til at
bestå ret længe, men har sat sine spor, som
kan være os til inspiration.

Et mønsterlandskab fra 1700-tallet
Der har været skrevet og diskuteret meget
om den historiske udvikling i natursynet.
Et af udgangspunkterne har været frem¬
medgørelsen af forholdet til naturen. Na¬
turen blev paradisisk idylliseret i det pasto¬
rale landskab, der skabtes som kulisser i de
parker, der anlagdes rundt omkring i Euro¬
pa i 1700-tallet. Det ideal blev skabt, fordi
store dele af agerlandet blev forvandlet til
græsgange for den opblomstrende fåreavl.

Ofte fremhæves disse parker som den
herskende klasses idylliserede forestillin¬
ger om en »oprindelig« natur. Tolkningen
skyldes dog nok også, at en stor del af dem
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1. + 2. Wbrlitzer Park kan - med sine 200 årpå bagen - også som børneparadis konkurrere med vor tids moderne sommerland: Går man ned i indgan¬
gen til »venustemplet« (se foto 1), kommer man via en underjordisk hule til en større eksotisk grotte, hvorfra man på betryggende vis kan klatre op til
spændende og farlige højder, eller kravle i nye underjordiske gange, derf. eks. fører til en lystig hængebro (se foto 2:1 baggrunden ses en »kinesisk bue¬
bro«, og tv. anes de omkringliggende marker, som korridoren gennemskærer). Hvorfor er der ikke sådan noget i Frederiksberg have eller i Vestskoven?

idag ligger i udkanten af meget store byer,
omgivet af et moderne bylandskab, hvor¬
ved deres parkpræg fremstår langt mere
markant idag, end da de blev skabt. Den¬
gang lå de en dagsrejse fra hovedresiden¬
sen.

Men der findes undtagelser. F.eks. en
række landskabsparker ved Elben i nærhe¬
den af Dessau i DDR. Parkerne ligger fort¬
sat i et landbrugslandskab (mellem Leip¬
zig, Halle og Dessau), der i øvrigt er præget
af tung kemisk industri. Worlitzer Land-
schaftspark fungerer i dag som et yndet
udflugtsmål for hele industriområdets be¬
folkning.

Parken er inspireret af de engelske
landskabsparker, men adskiller sig for¬
mentlig fra den ideologi, der knytter sig til
disse parker.

F.eks. indeholder den nogle af de land-
skabskorridorer, man herhjemme drøm¬
mer om at anlægge i det åbne land: De cen¬
trale dele af parken omkring slottet byder
på forskellige former for pragtfuld havear¬
kitektur. Herfra breder parken sig ud i det
åbne land, langs kanaler og stier, der ind¬
rammer store marker.

»Ægthed« skal man lede længe efter, bå¬
de hvad det naturmæssige og kulturmæssi¬
ge angår: Alene antallet af forskellige træ-
og buskarter overstiger 700. En meget stor
del er naturligvis indførte arter. Samme
dristighed - eller om man vil, respektløs¬
hed - præger bygninger, der næsten omfat¬
ter alle tænkelige stilarter fra antikken over
klassicismen til vore dage: Over kanalerne
er der anlagt en række af broer i forskellig
stil; fra en fantasifuld »urbro«, en romersk

stenbro og en solbro fra inkakulturen og
frem til en jernbro fra 1700-tallets Eng¬
land. De var anlagt ud fra gennemtænkte
pædagogiske principper, for at belyse arki¬
tekturens historie. Så en nutidig østtysk
betonbro til at transportere de tunge land¬
brugsmaskiner over korridorerne føjer sig
såmænd udmærket ind i landskabet.

Det er således ikke noget nyere påfund
at anlægge en folkepark med snæver for¬
bindelse mellem den arkitektoniske ud¬
formning og en samtidig økonomisk ud¬
nyttelse af landskabet: Det var faktisk ide¬
en i den oprindelige opbygning af park¬
landskabet. Det var kulminationen af den
måde, hele oplysningstidens progressive
ideer søgtes gennemført på i fyrstedømmet
Anhalt-Dessau i sidste halvdel af 1700-
tallet.
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ml.+ 2. Worlitzer Park can - with 200 years behind it - also compete as a children's paradise with our modern summerlands: If one goes down into
the entrance to »The Venus Temple« (see photo 1) there is access, via an underground passage, to a larger, exotic grotto where one can, in safety, crawl
up to exciting and dangerous heights or craw! through new underground passages which lead, for example, to a gay suspension bridge (see photo 2:
A »Chinese Arched Bridge« can be seen in the background and the surrounding fields, which the corridor cuts through, can be seen on the left). Why
is there not something tike this in Frederiksberg Have or Vestskoven?

Med sine kun 700 kvm2 og ca. 30.000 ind¬
byggere blomstrede det lille landbrugsland
op som virkeliggørelsen af alle oplysnings¬
tidens humanistiske idealer i skyggen af de
mange krige i Europa, som bl.a. det mili¬
taristiske Preussen bidrog til.

Afgørende var naturligvis indflydelsen
fra det opadstræbende borgerskabs frigø¬
relse i Holland, England og andre steder.
Anhalt-Dessau lå klemt inde mellem de
økonomisk langt mægtigere Preussen og
Sachsen. Det havde vanskeligheder med at
sikre afsætning af dets landbrugsproduk¬
ter, der eksporteredes mange steder hen:
Korn ad Elben til Hamburg, humle til Ber¬
lin og videre til Skandinavien, tobak og ci-
•garer til Sachsen. Derudover eksportere¬
des store mængder uld og klæde. Men de
mange handelshindringer var for det lille

fyrstedømme en kilde til stadige vanskelig¬
heder. Fyrst Leopold III Friedrich Franz
(1740-1817) søgte at bøde på dem ved at
erstatte militærudgifter med en neutrali¬
stisk og pacifistisk udenrigspolitik og ved
at gøre landet til et økonomisk og kulturelt
fristed for de mange nye ideer, der prægede
tiden. Han omgav sig med en skare af øko¬
nomiske, politiske og kulturelle rådgivere,
og kanaliserede på bedste landsfaderlige
vis størstedelen af de statslige midler ind i
folkeoplysning, landbrugsøkonomisk ud¬
viklingsstøtte, omfattende og eksempla¬
risk vejbyggeri, og et efter datidens måle¬
stok særdeles udbygget social- og sund¬
hedsvæsen. Toppen på kransekagen var en
nøje planlagt kulturlandskabsudformning.
Det bærende element var sammenknytnin¬
gen af alle tiders kulturelle strømninger

med de mest moderne og rationelle økono¬
miske nyskabelser:

De mange landskabsparker var ikke blot
lystparker. De fungerede også som møn¬
sterbrug og inspirationskilde for bønder¬
ne. Selv templer og andre historisk udfor¬
mede bygninger, anlagte udsigtspunkter,
kanalsystemer m.v. havde klare funktioner
indenfor landbrugsdriften. Her anlagdes
også avlsstationer, der stilledes til rådighed
for bønderne. Der anlagdes ikke blot veje
til gavn for handelen: Også her gjorde de
landskabelige ideer sig kraftigt gældende.
Langs vejene var der anlagt separate stier
adskilt af vejtræer - for at skærme de
gående fra støvet fra forbipasserende kø¬
retøjer. Vejtræerne var plantet i flere ræk¬
ker. Det var frugttræer, der kunne bidrage
til landbrugsproduktionen.
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Parkanlæggene ved Worlitz. De udgør ikke en enklave i agerlandet, men er tværtimod bygget ind i
det, idet parkkorridorer - både våde (kanaler) og tørre (alleer) - strækker sig ud i agerlande, og
agerarealer også er anlagt i parkens centrale dele (f.eks. Wolfsfeld).
m The park lay-outs at Worlitz. They are not oases in the cultivated landscape but are built into it,
where park corridors - both wet (canals) and dry (avenues) - stretch out into the cultivated land¬
scape and farm areas are also planned in the central part of the park (e.g. Wolfsfeld).

Man kommer til Worlitz ved at dreje fra motorve¬
jen Berlin-Leipzig syd for broen over Elben.

■ One comes to Worlitz by turning offthe motor¬
way from Berlin to Leipzig, south of the bridge
over the Elb River.

Ikke underligt, at Goethe kunne kalde
fyrstedømmet for et »veladministreret og
dertil yderst pynteligt land«.

Landskab og politik
Udviklingen i Anhalt-Dessau var naturlig¬
vis ikke blot et udtryk for gode menneskers
ideer. Den var et resultat af tiden: Udvik¬
lingen op til og efter den franske revolution
var en kraftig udfordring til den feudale
klasse, der hidtil havde siddet på magten i
Europa. Tidens kulturelle personligheder
blev inspireret af den franske revolution.
Det gjaldt også kredsen om Fyrst Franz.
Reformerne skulle dæmme op for social
utilfredshed gennem en omfattende re¬
pressiv kulturel tolerance, sikring af social
og økonomisk tryghed og en systematisk
socialisering gennem opdragelse og under¬
visningsvirksomhed samt en række sociale,

ofte landskabsbundne aktiviteter. Det

gjaldt f.eks. olympiske lege mellem de en¬
kelte landsbyer: De afsluttende runder fo¬
regik i anlæg, der var bygget sammen med
landskabsparkerne.

Landskabsdannelsen var ikke demokra¬
tisk. Men med inspiration i det folkelige
opbrud, der prægede tiden, lod det sig gøre
at gennemføre ganske omfattende land-
skabsomformninger, der knyttede økono¬
miske udviklingskrav (baseret på den tids
voldsomme udvikling i naturforståelse)
sammen med landskabsæstetiske og ideo¬
logiske målsætninger i en sammenfattende
planlægning, der var mere dristig, end man
i dag ville turde binde an med.

Jesper Brandt, geograf, er lektor ved Institut for
geografi, samfundsanalyse og datalogi på Roskilde
Universitetscenter.

Fyrstedømmet Anhalt-Dessau 1797
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Postmoderne landskabsplanlægning?
- en kommentar tiI Worlitzerartiklen

Jesper Brandt lægger i sin artikel om Worlit-
zer-området op til, at vi i moderne land¬
skabsplanlægning burde inddrage flere
aspekter, fremfor udelukkende at holde os
til den funktionalistiske, sektoropdelte
planlægning, hvor økonomi og biologi er
de væsentligste afvejningsfaktorer, hvorved
æstetik, idé, oplevelse og formidling først
har været nedprioriteret og senere har fået
et ensidigt udtryk.

Når vi imidlertid betragter landskabs¬
planlægningen på detailniveau, er der ten¬
denser til, at den, omend ubevidst, benytter
sig af et andet formsprog end funktionalis¬
mens. Vandløbsrestaurering kan tages som
illustration af dette.

Vandløbsrestaurering
Efter forhandling med lodsejerne søges en
udrettet å's oprindelige forløb genskabt ved
en kombination af ændret vedligeholdelse
langs bredderne og udlægning af store sten
og plantning af siv eller ved udgravning af
åens oprindelige leje. Langs bredderne
plantes træer; drænsystemet på de omgiven¬
de marker nedlægges; engene får lov at gro
frem igen og økonomisk støttet kvæg sættes
på græs. Spærringer og opstemninger langs
åen fjernes, eller også minimeres deres ge¬
ner ved anlæg affisketrapper. Rensningsan¬
læg langs åen forbedres med kemiske og
biologiske filtre. Til sidst anlægges stier i
området med gangbrædder over sumpede
partier såvel afhensyn til plantelivet som vo¬
res fodtøj, og der opsættes skilte, så man
kan få viden om den forvandling, landska¬
bet har undergået.
Anlægger man nu en rationel betragtning på
denne »naturgenopretning«, kan man glæ¬
de sig over, at der faktisk få år efter indgre¬
bet, igen kan spores mere liv i åen; at det ved
hjælp af en koordineret planlægning, for¬
handling, økonomisk erstatning og en vis
teknik kan lykkes at redde, hvad der blev
forødt. Forestiller man sig de samfundsøko¬
nomiske konsekvenser ved at skulle iværk-
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sætte tilsvarende projekterfor al den kultur-
forstyrrende natur, bliver det et umuligt
»projekt«. De »små« fortællinger er til at
overskue, den store er sandsynligvis død,
også når det gælder planlægningens hand¬
lingsperspektiv.

Anlægger man en funktionalistisk be¬
tragtning på det landskabsbillede, genopret¬
ningen resulterer i, bliver man frustreret, og

synes, det er falsk, fordi det ikke afspejler,
at vi faktisk lever i 1989 og ikke i forrige år¬
hundrede.

Men ser man på denne tegngivning udfra
en postmoderne synsvinkel, falder tingene
måske bedre på plads.

Landskabsarkitekterne er uden at vide
det på vej til at blive postmoderne naturarki¬
tekter, der kan genskabe en natur, der er me¬
re naturlig end naturen selv. Fortidens om¬
gang med naturgrundlaget citeres og anven¬
des i sammenblanding med moderne tek¬
nik, og naturen er blevet en reproduktiv va¬
re, hvor det æstetiske udtryk er uden dybere
mening.

At naturgenopretningens formsprog ikke
udspringer afændringerne i samtiden ses af,
at ideologien stadigvæk er tiltroen til, at vi -
hvis bare vi anstrenger os nok - kan skabe
det gode liv i fremtiden.

1 stedet for at tage udgangspunkt i kultu¬
ren og egen faglig tradition og vise, hvordan
vi kan omgås med den ydre natur på en ny
måde, leder vi efter begrundelser i biologien
og økologien, og efter hvad det er i naturen,
der har værdi i sig selv.

Naturgenopretningen er blevet en kopi
uden original, et simulakrum. Og det, der
kommer til at mangle, er den selvspejling og
forførelse som kunsten i bedste tilfælde kan
tilføre landskabet.

Udretningen af åen var oprindeligt et ud¬
tryk for, hvad samfundet betragtede som
den mest hensigtsmæssige, produktive om¬
gang med naturen af hensyn til kulturen.
Det er tilbageførslen også, selv om argu¬
menterne som regel i første række går på at

redde naturen for naturens egen skyld. At
udgrave småsøer langs åen, hvor der aldrig
har været nogle, f.eks. af hensyn ti! frø¬
erne, er ikke mere »naturligt« end at ud¬
rette en å, og hviler på en blanding af bio¬
logisk rationalitet og romantisk æstetik, der
netop for det utrænede øje vil skjule, at her
har vi faktisk forsøgt at skabe en overlevel¬
sesmulighed for noget natur, fordi det er
vigtigt for os. Vi kan ikke genskabe »natu¬
ren«, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud,
og f.eks. i stedet for en sten hentet fra en til¬
fældig grusgrav udlægge forkromede tetrae¬
dre eller kulørte plastickuber i åen, hvis de
lige så godt kan igangsætte en selvgenere¬
ring, og vi i øvrigt synes, det er flot nogle
steder?

Vindmøller, bunkers, høfder, granhegn
og femrækkede løvhegn er alle egnskarakte¬
ristiske kultur-produkter, som spiller sam¬
men med naturen uden at lade som om, de
er noget andet, og som viser, at vores om¬
gang med naturgrundlaget stadig forandres.
At vi heller ikke ved udformningen og pla¬
ceringen afdisse anlæg havde den store ind¬
flydelse, er kun beklageligt.

Hvordan vi end vender og drejer det, æn¬
drer vi landskabet ved ethvert indgreb - og¬
så ved genopretning-så hvorfor ikke forsø¬
ge at kombinere biologisk rationalisme med
80-er-pluralisme i overensstemmelse med
det skift i livsformer, filosofier og teorier,
der foregår i samtiden?

Hvis de fleste udrettede åer efterhånden
tilbageføres efter det samme æstetisk be¬
vidstløse paradigme uden kombination med
moderne, egnskarakteristiske, ændrede
produktionsmuligheder og rekreative øn¬
sker om variation og aktiv medvirken, vil vi
om få år tage os lige så meget til hovedet
over naturgenopretningsprojekterne, som
vi nu gør, når vi ser på Skjern å's udretning
og alle dens efterfølgere.

Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt maa, mdl.
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IBM International Education
Centre i Bruxelles
Af Vibeke Holscher

IBM - International Education Centre - Bruxelles.
Adresse: 135, Chaussée de Bruxelles, B-1310 La Hulpe, Belgium.
Bygherre: IBM s.a. Bruxelles.
Opførelsesår: 1984-86.
Arkitekter: Jørgen Bo & Associates i samarbejde med »Les Archi-
tectes Polak«, Bruxelles.
Ingeniører: Cowiconsult i samarbejde med Verdeyen & Moenaert
m.fl.
Landskabsarkitekt: Landskabsarkitektfirma Edith og Ole Nør¬
gaard. Medarbejdere: Vibeke Holscher (sagsarkitekt), Erik Juhl,
Helmuth Fischer, Paul Deroose.
Anlægsgartner: Boucher s.a., Bruxelles.
Fotos: Lili Pouleur & Philippe Charlier, Bruxelles. Vibeke Hol¬
scher.
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Situationsplan 1:2500. 1, hovedindgang. 2, kontor/undervisning. 3, auditorium. 4, restaurant. 5, hotelværelser. 6, varmecentral. 7, ny forbindelsesgang.
8, nyt undervisningsrum. 9, nyt auditorium. 10, ny kontorbygning. 11, eksisterende parkering. 12, ny parkering. 13, forplads. 14, blomsterhave. 15, plaza.
16, have til pauserum.
■ Site plan 1:2500. 1, main entrance. 2, office, classrooms. 3, auditorium. 4, restaurant. 5, hotel room. 6, central heating plant. 7, new connecting corridor.
8, new classroom. 9, new auditorium. 10, new office building. 11, existing parking. 12, new parking. 13, entrance square. 14, flower garden. 15, plaza.
16, lounge garden.

I Bruxelles sydøstlige omegn, ca. 15 km syd
for centrum opførte IBM i 1973-75 et stort
internationalt uddannelsescenter. Ved ud¬
videlsen i 1984-86 blev tegnestuen tilknyt¬
tet som landskabsarkitekter.

Centret ligger i et usædvanligt natur¬
skønt område grænsende op til fredede
skovområder. Det 80 ha store areal er præ¬
get af høje fyrretræer og kraftfulde bøge
med underskov af rhododendron, bregner
og vedbend.

Bygningerne tilpasser sig nænsomt det
stærkt kuperede terræn, hvori skovbrynet
bevæger sig i varierende afstande fra byg¬
ningskomplekset. I denne mellemzone
blev det vores opgave at udforme en række
forskellige have- og landskabsrum.

Intentioner
Ved opgavens start opstillede vi 5 punkter,
der beskrev vores intentioner. Vi ville til¬
stræbe:
- At bearbejde de bygningsnære arealer i

harmoni med det omgivende landskab.
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- At skabe smukke og oplevelsesrige ram¬
mer for såvel afvikling af trafikmæssige
funktioner som for ophold og rekreation.

- At lade landskabsrummene gradvis, jo
nærmere de kom bygningsanlægget,
overgå til stadig mere intensivt udnytte¬
de og kultiverede haverum med en rig og
varieret vegetation i samspil med vand og
skulpturer.

- At fremhæve årstidernes vekslen gen¬
nem anvendelse af planter, der udmær¬
kede sig i løvspringet, under blomstrin¬
gen eller med smukke efterårsfarver.

- At tage udgangspunkt i de på stedet fo¬
rekommende plantesamfund ved valget
af nye planter og lade enkeltanlæggene
binde sammen af jordvolde, jordskulptu¬
rer og vedbendtilplantede terrænstøt¬
temure.

Nyanlæggene kom til at omfatte:

Ankomstpladsen
Den eksisterende hovedindgang blev fuld¬

stændig omlagt og erstattet af en præcist
defineret rektangulær plads. Belægningen
er udført som et granitstenstæppe opdelt i
moduler af 7.20 m som til bygningsmodu-
let. Lyse granitfliser tegner modulnettet,
og felterne er udfyldt med mørkere, por¬

tugisiske chaussesten.
Pladsen er udformet som en hvælvet flade

med fald mod periferien, hvor vandet op¬
samles i render.

Plateauet

Plateauet er haveanlæggets centrale nerve.
Funktionsmæssigt opdeles plateauet i 2
områder: Blomsterhaven udformet for re¬

kreation og ophold, og den åbne plaza, der
primært fungerer som passagezone mellem
hovedindgang, sekundær indgang og par¬
keringsanlæg.

Blomsterhaven er forsænket 40 cm i for¬
hold til ankomstarealet og plazaen. En
bred takshæk samt en krans af magno¬
lietræer beskytter og definerer yderligere
haverummet, under magnolierne er anlagt
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Planteliste

Hovedindgang
Træer
Betula verrucosa - flerstammede solitærtræer - birk
Pinus silvestris - skovfyr

Bundplanter
Hedera helix - småbladet vedbend

Blomsterhave
Træer

Magnolia kobus - magnolie

Hæk
Taxus baccata - almindelig taks

Cirkulære bede
Bed 1
Lilium auratum - guldbåndlilje
Rhododendron luteum - gul azalea
Tulipa turkestancia - hvidgul botanisk tulipan
Waldsteinia ternata - guldjordbær

Bed 2
Fritil!aria imperialis 'Lu tea' - citrongul kejserkrone
Tulipa turkestanica - hvidgul botanisk tulipan
Waldsteinia ternata - guldjordbær
Yucca filamentosa - palmelilje

Stauder
Anemone jap. 'Honorine Jobert' - hvid høstanemone
Astilbe jap. 'Deutschland' - hvid japansk astilbe
Brunnera macrophylla - kærmindesøster
Meconopsis betonicifolia - valmuesøster, blå valmue
Meconopsis cambrica - gul skovvalmue
Paeonia mlokosewitschii - svovlpæon
Phloxpaniculata 'Mia Ruys' - hvid høstfloks
Primula jap. 'Pasford White' - hvis primula
Waldsteinia ternata - guldjordbær

Blomsterløg og -knolde
Eranthis hyemalis - almindelig erantis
Iris reticulata 'Harmonia' - himmelblå vår-iris
TUlipa turkestanica - hvidgul botanisk tulipan

Plaza
Campanula carpatica 'Karl Foerster' - lyseblå
karpaterklokke
Campanula portenschlagiana - blåviolet krybeklokke
Corydalis cashmerana - isblå lærkespore
Gentiana clusii - dybblå trompet-ensian
Hepatica angulosa - ungarsk anemone
Phlox subulata 'G. F. Wilson' - lavendelblå lyngfloks
Veronica incana - mørkeblå stenærenpris
Veronica prostrata - lillablå stenærenpris
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staudebede med forårsløg. Farverne er
holdt i hvide, gule og blå nuancer.

Plazaen er som ankomstarealet befæstet
med chaussesten og opstribet med granit¬
sten i modulfelter af 3.60 m, dvs. kvart så
store felter som på ankomstpladsen for
derved at understrege forskellen på køre-
og gangarealer.

Enkelte felter er udsparet for bede og til¬
plantet med lave, hovedsageligt blom¬
strende bundplanter i blå og lilla farver.

Plazaen omgives af en lav brystningsmur
af røde tegl. Muren optager niveauspringet
til adgangsvejen og parkeringsanlægget.

Terrassehaverne

I en af de få større lysninger i skoven er
udformet en terrassehave. Haven er anlagt
i 3 niveauer, formet og afgrænset af præci¬
se, græsklædte jordvolde. Den øverste ter¬
rasse er »stenterrassen«, befæstet med
kvadratiske granitfliser, et åbent rum med
frit udsyn mod skoven. Til denne terrasse
LANDSKAB 2 - 1989

er der direkte adgang fra auditoriebygnin-
gens cafeteria, der i sommerhalvåret kan
rykke serveringen ud i det fri.

På niveauet lavere ligger »vandterras¬
sen«, det indadvendte rum, domineret af et
6x6 m stort åkandebassin og omgivet af 90
cm høje græsvolde, ved hvis fod står bænke
skærmet af rhododendronbuske.

»Græshaven« udgør nederste terrasse¬
niveau. Tre eksisterende fyrretræer er ind¬
passet i haven. I plænen er lagt forårsløg og
op ad stammerne er plantet klematis og ka¬
prifolier.

Terrassehaverne er tilstræbt anlagt som
et klart afgrænset område bestemt for kor¬
tere rekreerende ophold mellem foredrag
og møder.

Undervejs i projekteringen blev indledt
et samarbejde med den japanske billed¬
hugger Nobue Sekiné med henblik på op¬
stilling af en række stenskulpturer på ter¬
rasserne. Opstillingen af sten er dog udsat
indtil videre.

Øvrige havearealer
I forbindelse med et eksisterende inden¬
dørs svømmebassin anlagde vi en forsæn¬
ket sohhave omgivet af espalierbeklædte
betonmure og med et bredt teaktræsdæk i
hele svømmehallens længde.

Resterende arealer blev behandlet mere

landskabeligt med klippede græsarealer
trukket helt ind til bygningerne og i græs¬
tæppet plantedes enkelte nye trægrupper
til supplement for de eksisterende, hoved¬
sageligt fyrre- og birketræsgrupper.

Parkeringsanlæg
Parkeringspladsen er formet som 3 terras¬
ser ned ad en nordskråning. Terrasserne er
indbyrdes adskilt af høje, vedbendbevok¬
sede træstøttemure, som set fra bygninger¬
ne skjuler bilerne, men ikke lukker udsig¬
ten til skovbrynet.

Vibeke Holscher, landskabsarkitekt, mdl.
Edith og Ole Nørgaard

37



Grønnegårde i et
sygehus
Af Inger Ravn

Frederikssund Sygehus - »DYBENDAL«
Landskabsarkitekter: Agnete Muusfeldt &
Inger Ravn
Arkitekter: Mangor & Nagel A/S
Ingeniører: Birch & Krogboe K/S
Anlagt: 1985
Fotos: Agnete Muusfeldt, Inger Ravn, Pre¬
ben Foged.
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I slutningen af 1960'erne, blev det klart, at
sygehuset i Frederikssund både var blevet
for lille og for utidssvarende.

Frederiksborg Amt besluttede derfor at
bygge et nyt sygehus som erstatning for det
gamle, og til det formål erhvervede amtet
landejendommen »Dybendal« nordøst for
Frederikssund.

I 1975 påbegyndte tegnestuen projekte¬
ringen af friarealerne omkring »Nyt Syge¬
hus i Frederikssund«.

Det 40 ha store tilliggende til gården,
henlå på det tidspunkt som et landbrugs¬
areal. Et stort åbent marklandskab, der
terrænmæssigt blev karakteriseret ved en
bakke i 22 m's højde midt på arealet. Fra
denne falder terrænet jævnt ned mod det
omgivende landskab, med Græse Å og
Græse Ådal mod nord, et åbent, lavtlig¬
gende engdrag mod vest og de to store
landeveje til henholdsvis Frederikssund og
Frederiksværk mod syd og øst.

Den første opgave for teknikerne var at
placere bygningerne på grunden, således at
støjzoner med mere blev overholdt, og at
tilkørselsforholdene blev de bedst mulige.

Efter diverse bindinger var lagt ind på
arealet, var det forbavsende at se, hvor
lille et område der blev tilbage, indenfor
hvilket sygehuset kunne ligge. Trafikalt
blev det bestemt, at sygehuset skulle betje¬

nes af en gennemgående vej vest og nord om

bygningerne, der kom til at forbinde lande¬
vejen mod syd (vejen til Frederikssund) med
landevejen mod øst (vejen mod Frederiks¬
værk).

Nord for bygningskomplekset blev den
store besøgsparkering placeret og mod vest
i forbindelse med vejen, personaleparkerin¬
gen.

Selve området, hvor sygehuset blev pla¬
ceret, lå på vestsiden af bakken ned mod
engene med en højdeforskel på ca. 12 m.
(Se snit)

Byggeriet kom til at bestå af næsten kva¬
dratiske klodser i to parallelle bånd, sam¬

menhængende i nord-sydgående retning og
med en smal grønnegård som adskillelse.

For at overvinde højdeforskellen, blev
bakken terrasseret, dels ved at hæve area¬
let mod vest med en 2V2 m høj bastion,, dels
ved at udforme bygningsbåndene, så byg¬
ningerne er en etage højere mod vest end
mod øst.

Det vestlige bygningsbånd er indrettet
med servicefunktioner som køkken, depo¬
ter og teknik i de underste etager og oven¬
på, ind mod grønnegården i dennes niveau,
laboratorier og fødeafdeling. Det østlige
bånd indeholder i underetagen sekretariat
og vagtafsnit. Ovenpå, både mod øst og
vest, ligger sygestuerne. De to bygnings-
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1. Den nordlige gård medforhallen.
2. Den midterste gård set mod syd.
■ /. The northern courtyard with foyer.
2. The middle courtyard seen towards the south.

bånd forbindes mod nord af forhallen, ca¬

feteria og administrationen. Hele anlægget,
sygehuset med dets trafikale funktioner, er
således placeret på et relativt koncentreret
område.

Af de 40 ha udgør bygninger, forplads,
parkering og vejen kun ca. 20%. Det er så¬
ledes et stort areal, der bliver tilbage som

.friareal til sygehuset, og på et tidligt tids¬
punkt i projekteringsfasen stod det derfor
klart for os, at »sygehuset« ikke ville kunne
magte at vedligeholde så stort et areal på et
ensartet niveau, med den mandskabsstyr¬
ke, der var normeret.

Tegnestuen foreslog derfor, at tilplante
en del af arealet med skov og lade så meget
som muligt henligge til ekstensiv land¬
brugsmæssig drift, med f.eks. græsning af
kvæg, fåreavl eller høslet.

Som arbejdsmodel for friarealerne la¬
vede vi herefter følgende opdeling:
»Landskabsområdet«:
- Skulle være skoven, græsningsarealerne

og engområderne. Lavt gartnerisk pleje¬
niveau.

»Parken«:
- Skulle være arealerne i randzonen uden¬

om bygningerne. Karakteren skulle være
overgangen fra »natur« til kultur, pleje¬
niveauet lidt under det, der er »normalt«
for en park.
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»Haven«:
- Skulle være arealerne lige udenom og

mellem bygningerne og skulle omfatte
grønnegård, lysgårde, sydvendte terras¬
ser", administrationshave, arealer med
ophold vest for servicebygningerne samt
forpladsen med ophold, drivhus og fy¬
siurgisk have. Højt gartnerisk plejeni¬
veauet for alle disse områder.
På denne måde havde vi fået fastlagt en

ramme for det videre forløb for friarealer¬
nes disponering og anvendelse, og den
egentlige projektering kunne begynde i
takt med, at arkitekter og ingeniører ud¬
formede og fastlagde deres del af opgaven.

Det er klart, at med så stort et projekt og
med så lang en projekteringstid, vil der væ¬
re delområder, som kommer til at betyde
mere end andre for den projekterende.

Et eksempel er plantevalget og udform¬
ningen af skoven (beskrevet i Landskab
1986 nr. 4).

Et andet eksempel er udformningen af
forpladsen, som tilmed på et sent tidspunkt
i projekteringsforløbet blev ændret, så det
areal, den skulle dække, blev dobbelt så
stort, som det oprindeligt var planlagt.

Grønnegården
Endelig er der grønnegården mellem de
parallelle bygningsblokke. Grønnegården,
40

der er ca. 160 m lang og har en bredde på
17,5 m, har et varieret forløb, idet bygnin¬
gerne forskyder sig frem og tilbage. To
tværgående glasgange opdeler den i tre
gårde.

Det havde hele tiden været målsætnin¬
gen, at man ikke måtte kunne se fra den
ene ende af den lange grønnegård til den
anden. Blikket skulle standses undervejs af
plantninger, der skulle skyde sig ud og ind,
vinkelret på bygningerne, ligesom bygnin¬
gerne også forskydes i forhold til grønne¬
gården.

Gennem området skulle desuden føres
en brandvej fra det åbne areal syd for grøn¬
negården, gennem denne i hele dens læng¬
de, frem til forhallen mod nord.

Efterhånden som bygningernes indven¬
dige funktioner blev endeligt fastlagt, æn¬
dredes vores målsætning gradvist.

Grønnegården skulle ikke udformes
med forskudte bede i en dominerende fla¬
de af befæstelse eller græs. Den skulle være
karakteriseret ved sin beplantning, så bru¬
gergrupperne fik en oplevelse af frodig¬
hed.

Brugerne er dels patienterne, dels perso¬
nalet, to grupper der adskiller sig væsentlig
fra hinanden. Patienterne er, som ordet si¬
ger, syge mennesker, der i kortere eller
længere tid må opholde sig på sygehuset.

De kommer til at leve adskilt fra omverde¬
nen i en tilværelse, hvor den ene dag ikke
adskiller sig væsentligt fra den anden. Der
er få oplevelsesmuligheder. På Dybendal
Sygehus ligger sygestuerne på 2. sal. Der
var derfor vigtigt, at der blev noget at se
ned på - et mønster og nogle farver, der
måske kunne medvirke til adspredelse og
oplevelse.

For personalet er det anderledes. De
færdes i bygningerne hver dag året rundt,
og efterhånden vil et mønster, hvor spæn¬
dende det end mårte være, ikke mere virke
interessant.

Gården skulle derfor indeholde variation
i form af vækstformer og skiftende farver i
vækstsæsonen.

Den nye målsætning for grønnegården lå
nu fast, men uden at der forelå nogen
egentlig løsning. I næsten hele projekte¬
ringsforløbet blev der jævnligt skitseret,
uden at nogen løsning var helt tilfredsstil¬
lende.

Først på et sent tidspunkt, da arkitekter¬
nes skitser til forhallen blev forelagt, og
projekteringen af forpladsen begyndte,
blev det klart, hvordan princippet for
udformningen af grønnegården skulle væ¬
re. Projektet til forpladsen skal ikke omta¬
les her, kun de dele deraf, der fik indflydel¬
se på udformningen af grønnegården.
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Plan afgrønnegård 1:500. Nord til venstre.
■ Plan of the green courtyard 1:500.

Den midterste gård set mod syd.
m The middle courtyard seen towards the south.

Hovedmotivet for forpladsen er bånde¬
ne i chaussé, der leder mod forhallen og
dens sidebygninger udformet under på¬
virkning af forhallens formsprog samt ad¬
gangsvejens forløb. Dette motiv måtte på
en eller anden måde videreføres i grønne¬
gården, så at pladsens bånd i befæstelse og
forhallens form i det skrå tag, der forbin¬
der sygehusets niveauer på begge sider af
grønnegården, kom til at indgå i udform¬
ningen.

Som materiale i båndene er valgt lysegrå
granitbrosten. Båndene forløber gennem
gården i længderetningen nord-syd, dels
parallelt med bygningerne, dels i en vinkel
på 45 grader. Mod syd ender båndene i
halvcirkler mod det åbne landskab. De re¬

sterende arealer mellem båndene er dæk¬
ket af planter, hvor hvert bed har et bund¬
dække af ens planter. Heri står træer og bu¬
ske som solitære indslag.

Det har været hensigten at give hver gård
sit eget præg, udtrykt gennem farverne på
forskellige blomster. Kun den skyggetålen-
de buksbom langs gårdenes østside og Pru-
nus laurocerasus omkring lyskasserne ved
nødudgangene i vestsiden går igen i alle tre
gårde. Således er gult fremherskende i den
nordligste gård, hvidt, rosa og blåt i den
midterste medens hvidt, gult, blåt og violet
findes i den sydligste.
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Planteliste

Grønnegården set fra syd.
■ The green courtyard seen from the south.

Viburnum burkwoodii
Viburnum carlesii
Viburnum bodnantense

Hyacinthus 'Bismarck'
Hyacinthus 'Innoncence'
Hyacinthus 'Pink Pearl'
Crocus Blue Pearl
Crocus sieberi
Crocus chrysanthus 'Snowbunting
Puschkinia libanotica

Nordlig gård. Planteplan mål 1:300.
■ The northern courtyard. Planting plan, scale 1:300.

* Acer saccharinum Wieri
+ Acer saccharinum
X Betula 'Dalecarlica'
o Betula utilis.

Buxus semp. arborescens
<§> Cornus mas

Hypericum beanii 'Elda'
* Skimmia japonica
\% Prunus laurocerasus 'Zabeliana'
$ Magnolia sieboldii

A Pachysandra terminalis
b Hypericum calysinum
c Cotoneaster salicifolius 'Repens'
d Epimedium perr. 'Fronleiten'
e Buphtalmum salicifolium
f Rudbeckia speciosa
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Den nordlige gård
Den nordligste gård, den stedsegrønne
gård, ligger som en forlængelse af forhal¬
len. Hovedvægten er i denne gård lagt på et
stedsegrønt bunddække med overstandere
af forholdsvis lysgennemtrængelige lette
træer (Acer og Betulus) og enkelte blom¬
strende buske, der som farvepletter bryder
den grønne flade. I smalle områder i det
stedsegrønne er indføjet stauder. Forårets
blomsterfarve er gul (Cornus mas og Epi-
medium). I det sene forår afløses den af
hvidt (forskellige Viburnumarter). De for¬
holdsvis få blomster om foråret er supple¬
ret med løgvækster (Hyacint, Puschkinia
og Crocus). Om sommeren optræder far¬
verne igen punktvis og er igen hvide (Mag¬
nolia og Cotoneaster), mens efterårsfarven
er gul. Bunddækket (Hypericum, Buphtal-
mum og Rudbeckia), fremtræder nu som et
gult tæppe, der spiller sammen med træer¬
nes høstfarver.

Den midterste gård
Den midterste gård, som er den største, er
»den farverige gård«. Her er bunddækket
forskellige stauder og roser samt enkelte
områder med stedsegrønne vækster.

Overstanderne er blomstrende små¬
træer. Foråret starter med de hvidblom-
strende træer, enkelte med rosa skær (Ma-
lus, Pyrus og Amelanchier) på et tids¬
punkt, hvor en del løgvækster (tidlige hvi¬
de narcisser, sartrosa tulipaner og blå
Chionodoxa og Skilla, fra maj hvide og
rødviolette liljeblomstrede tulipaner og i
slutningen af løgperioden hvid-grønne,
marmorhvide og rødlige tulipaner) sam¬
men med enkeltområderne med stedse¬

grønt danner forårets bund. Sent på for¬
året kommer et helt gult bed i blomst. Det
er stauden Euphorbia polychroma, der tri¬

ves næsten for godt på stedet. Den blom¬
ster længe og dominerer gården en del.

Med sommeren kommer så farverne,
der er holdt i lyserød, rosa, rød karminrød,
lillarosa, violet, blålilla, blå og hvid. Blom¬
sterfloret dannes af stauderne (Iberis, Ber¬
genia og Salvia) og roserne, hvoraf der er
15 forskellige i grupperne bourbon, re¬
monterende parkrose, polyantha, damas-
cena, chinensis, rugosa hybr. og floribun-
da. Sensommeren præges af hvide, rosa,
violette, blå og blårosa blomstrende stau¬
der (Phlox, Centranthus og Lavendula) og
de endnu blomstrende roser. Efterårets
farve er gul, som i den første gård, med et
islæt af rødt fra småtræernes bær mellem
de høstfarvede blade. Bunden er gul af blom¬
strende hyperikon.

Den sydlige gård
Den sydligste gård bærer præg af kun at ha¬
ve bygninger på vest-, nord- og østsiden,
medens den i sydsiden er åben til det omgi¬
vende landskab. For at danne overgang til
dette, er græsfladen syd for trukket et styk¬
ke ind i gården.

Nærmest glasgangen mod nord er plan¬
tet stauder og bag ved dem, Stephanandra
som afslutning mod græsarealerne.

Åbningen mod syd indebærer, at områ¬
det er udsat for vejr og vind. Derfor er der i
denne gård lagt vægt på, at planterne skal
kunne tåle disse klimatiske forhold.

Træerne, der er kraftigere end i de andre
gårde, er stadigvæk blomstrende arter
(forskellige Prunus af skovagtig type, Cy-
donia og Crataegus), medens bunddækket
er skovagtige stauder (Omphalodes, Épi-
medium, Alchemilla og Prunella) hvis
blomster mere eller mindre gemmer sig i
det tætte grønne løv. Da ingen af de valgte
stauder blomstrer om foråret, er der i ste¬

det lagt løgvækster (blå skilla og varmtgule
tulipaner).

Forsommer præges af træernes hvide
blomster samtidigt med, at sene pinseliljer
står i en bund af små stærktblå blomster.
Sommerens blomsterfarve er svag gul og
gulgrøn, og på gavlene syd for gården ses
de blomstrende roser.

Om efteråret blomstrer brunelle rødvio¬
let i bede mellem buksbomplantningerne
mod øst, og Stephanandra står i fuld høst¬
farve.

Opholdspladser
Som det fremgår af beskrivelsen af grøn¬
negården, har det hele tiden været tanken,
at den skulle opleves inde fra bygningerne.
Det smalle rum og de mange vinduer ud til
gårdene indbyder ikke til ophold. Kun et
sted, i den midterste gård, er der et større
sammenhængende befæstet areal, hvor
der, hvis der er behov herfor, kan opstilles
bænke. Egentlige opholdsterrasser er place¬
ret med udsigt over landskabet på sydgav¬
lene af bygningsbåndene.

Den vestlige terrasse indgår som en del
af brostensmønstret fra grønnegården,
medens den østlige ligger en etage højere,
med direkte udgang fra sygestueafsnittet
på 2. sal.
Grønnegården blev tilplantet i efteråret
1985, og allerede året efter var det dejligt
at se, hvor godt store dele af gården vokse¬
de til. Specielt var foråret i den midterste
gård en oplevelse med det tætte flor af løg¬
vækster under de små blomstrende træer.

Vedligeholdelse og pleje varetages i dag af
sygehusets gartner, der med embedsgart-
ner Alex Brendstrup i spidsen sørger for de
bedste vækstbetingelser for planterne, så
vores intentioner bliver til virkelighed for
brugerne.
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Lysgårde
Med til sygehusets grønnegårde hører også
de fem lysgårde, der er placeret i det østlige
bygningsbånd. Lysgårdene ligger, uden for¬
bindelse med og helt adskilt fra de øvrige fri¬
arealer, omgivet af toetages bygninger.

De fire af lysgårdene er ens, 18x10 m,
mens den midterste er mindre, 14x7 m og
i modsætning til de øvrige, den eneste der
bruges til ophold.

Lysgårdene adskiller sig fra den store
grønnegård ved, dels at ligge på et beton¬
dæk, dels at have høje bygninger hele vejen
rundt. Lysgårdene kunne nemt være kom¬
met til udelukkende at fremtræde som det
de er, nemlig områder hvorigennem lyset
skal finde vej til de rum, der ligger ud til
gårdene.

Det var derfor vigtigt ved planlægningen
af disse gårde at formindske lysskaktvirk-
ningen ved at gøre dem meget frodige med
planterne som det dominerende element. To
plantearter, Pachysandra terminalis og Be-
tulus verrucosa 'Bøghs', blev gentaget i alle
gårdene, ud fra et ønske om en gennemgå¬
ende stedsegrøn bund med et letløvet, lys-
stammet træ som overstander. De øvrige
planter blev enten valgt, fordi de er stedse¬
grønne, hvilket har stor betydning for fro¬
digheden året rundt, eller fordi de har en

blomstring, der i farve eller blomstringstids-

punkt kunne tilføre rummene særlig værdi.
Alle de valgte planter er buske eller små¬
træer, der står op af den grønne bund.

Som eksempel på valg ud fra blomster¬
farve er der i en gård plantet gulblomstrende
buske: Kerria japonica, Hydrangea petiola-
ris, Corylopsis spicata, Hypericum 'Hysan',
Forsythia intermedia og Cornus mas.

I en anden gård er planterne valgt ud fra
blomstringstidspunkt. Prunus 'Autumnalis'
og Viburnum bodnantense står, specielt i et
forår som dette, længe i deres fulde pragt.

Den midterste gård er udelukkende til¬
plantet med stedsegrønne planter: Prunus
laurocerasus og Aucuba japonicum, begge i
forskellige typer, samt »opstammet« Euo-
nymus.

Lysgårdene er, på trods af deres størrelse,
deres placering oven på et dæk, og deres spe¬
cielle vindomsuste klima, blevet meget fro¬
dige. Planterne har haft en tilfredsstillende
tilvækst, så de allerede på nuværende tids¬
punkt, AVi år efter tilplantningen, fylder
rummene og er godt på vej mod den ønskede
frodighed.

Inger Ravn, landskabsarkitekt, MDL
Tegnestuen Agnete Muusfeldt & Inger Ravn
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»- orientaliskt monstrade ytor kan dven vara hårda som sten, vilket stadsparkens fontån i franska
staden Isle-sur-la-Sorgue visar. Orientalismen soker sig alIt /angre bortfor ny inspiration. Japan och
Kina med dess rena ytideal och kontrolierade ornamentik passat 20-talet perfekt.«

Bogomtale, noter

Tidens tegn
Tony og Claes Lewenhaupt: Tidens tecken -

Kvinnans klader iforhållande till sin omgiv-
ning 1890-1986. Hoganås. 1988. 198 s. Pris
ca. 446,- kr. hos Svensk-Norsk Bogimport.

Det er et tidens tegn at gå op i form. »Ti¬
dens tecken« handler ikke om haver, men da
dens ærinde er, at tøjmoden hænger snævert
sammen med al anden formgivning, kan den
også være inspirerende for landskabsarki¬
tekter.

Tony Lewenhaupt er dragthistoriker og

journalist, mens Claes Lewenhaupt er foto¬
graf. På hvert af bogens 100 opslag er en
kvindedragt holdt op mod et hus, et maleri,
en skulptur, et møbel eller en brugsting. Kjo¬
len og kunst-/brugsgenstanden er skabt på
samme tidspunkt, og forfatterparrets pointe
er, at de to ting er åndsbeslægtede i deres
formgivning.

Meget ligger i udvælgelsen af eksempler¬
ne, men eksperimentet virker overbevisende
- der er både tidsbillede og idémæssig sam¬

menhæng, ikke kun vilkårlige paralleller
mellem hvert eksemplar. Samtidig er bogen
en æstetisk nydelse, fordi både motiver og

fotografering er af meget høj kvalitet.
LANDSKAB 2 -1989

Set i tilbageblik kan træk i moden forkla¬
res med de samfundsmæssige omstændig¬
heder, men forklaringerne er aldrig udtøm¬
mende, forbindelsen mellem årsag og virk¬
ning er ikke entydig. Der må en metafysisk
»kollektiv bevidsthed« til at forstå, hvorfor
en given tid har sine formidealer.

I »Tidens tecken« illustreres modens bøl¬

gebevægelser, der på samme tidspunkt ram¬
mer tøj, arkitektur og kunsthåndværk. Dis¬
se bølger svinger mellem modpoler som

forenkling - variation, form - ornament, ab¬
straktion - symbolladning, eksklusivitet -

folkelighed, tilbageskuende - fremtidsrettet
o.s.v.

I det gamle Ægypten holdt de samme
formidealer i årtusinder. Men vores kultur er

en rastløs kultur, og jo mere rastløshed des
hurtigere modeskift. I øjeblikket er der fart
på, og mange moderetninger er i gang sam¬
tidig.

Tempoet i udviklingen af en have kan ikke
skrues op til musikvideoniveau, så burde vi,
der formgiver med træer, ikke holde os fri af
moden, indtil den besinder sig? »Tidens tec¬
ken« fortæller dog - uden at løfte pegefinge¬
ren - at det ville være en illusion at tro, at god
formgivning kan ske løsrevet af tidsånden.

Per Stahlschmidt
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1. To »løse ender« afen 200-årig lindealle er nu igen forenede ved retable¬
ring afdet gamle stianlæg. A lleen fortsætter 1,2 km ud i Dyrehaven, her af
hestekastanjer, plantede af J. C. Krieger i 1729.
2. De mange sjældne træer omkring Guldfiskedammen er plantet midt i
1800-årene, mens denne oprindeligt ydre voldgrav først sidst i 1890'erne
blev omlagt til »naturlig sø«.

jo endnu, og som vi så, står nogle træer
»markant tilbage«, nogle som blev plantet
for 225 år siden og flyttet for 87 år siden.

Alle gamle haver er vel ikke lige interes¬
sante, men man ville ønske, at mange, mange
flere blev studeret, plejet og skildret med den
indsigt og kærlighed, som Agnete Muusfeldt
viser i Valløbogens kapitel 4.

• Sven-Ingvar Andersson

At drive landskabsarkitektvirksomhed
Hugh Clamp, Landscape Professional Prac¬
tice. Gower Technical Press Ltd., Great Bri¬
tain. 1988. 201 sider. Pris ca. kr. 360,-.

Landskabet og parken omkring Vallø slot
Agnete Muusfeldt: Landskabet og parken,
kapitel 4 i Jubilæumsbogen om Vallø. Pris
475,- kr. Særtryk 44 s. ill. 75,- kr. incl. for¬
sendelse fra Agnete Muusfeldt.

»I dammens nordende bevaredes en del træ¬

er, der blev flyttet i 1902 som 165-årige, og de
står nu markante tilbage omkring dammens
nordlige runding«.

Sin rolle som aldersrefugium for adelige
damer fik Vallø i 1738. Med en bog, som har
undertitlen »Et kvindehus gennem 250 år«,
markeres jubilæet, og i den skriver Agnete
Muusfeldt om haverne. Citatet er derfra.

Siden 1983 arbejder Agnete Muusfeldt
med havens renovering. Det er fra dette ar¬

bejde, at hun har sit kendskab til stedet.
Lad mig sige det med det samme: På bare

40 sider får vi samtidigt tre særdeles fine
fortællinger - én om Valløhavernes udvik¬
ling, én om havekunstens historie i Europa
og én om havekunstens væsen. Overordent¬
ligt dygtigt!

Agnete Muusfeldt har fundet mange in¬
teressante sager i arkiverne. Oplysninger om

alléplantninger og rosenbede, om gartner¬
lønninger og enkedronningers behov for
brændsel, om grotter og abildgaarde og
skulpturer og efterårsstorme og stiftsdamers
behov for køkkenurter og smukke vuer - alle

de store og små, praktiske og æstetiske, glæ¬
delige og fortrædelige forhold, som hører til
en have. Disse faktiske, historiske oplysnin¬
ger er videregivet på en sådan måde, at man
ser et mønster i det tilsyneladende desperate.

Og stedets historie flettes med oplysninger
om havekunstens historie. Vallø-haverne har
hele tiden skulle forandres. Enten fordi am¬

bitionerne var på vej op eller ned hos skif¬
tende ejere, eller fordi forsømmelser skulle
rettes op, eller fordi opfattelsen af, hvad der
var en smuk og repræsentativ have, havde
ændret sig.

Den første oplysning om haverne, som

Agnete Muusfeldt har trukket frem, er fra
1421. Den viser, at den allerede da var en

frugthave. En af de seneste gælder indvielse
af blomsterløgparken 1960. Derimellem lig¬
ger fire - fem udformninger, alle på det sam¬
me areal. Man kan næsten se stedet som en

påklædningsdukke, der i ny og næ får nyt
udstyr. Men kroppen og hovedet er det
samme.

Mere anskueligt end i dette eksempel fra
Vallø kan havekunstens historie næppe for¬
tælles.

I tilgift får vi meget at vide om havekun¬
stens væsen. Om sårbarheden og om afhæn¬
gigheden af ejernes luner, gartnernes dygtig¬
hed, konjunkturerne og vejrliget. Men også
om hvor robust en have kan være. Den er der

Bogens forfatter er praktiserende landskabs¬
arkitekt og underviser. Hans emne er land¬
skabsarkitektfagets administrative, organi¬
satoriske, økonomiske og lovgivningsmæs¬
sige rammer. Det vi måske skal til at kalde
forvaltningsdelen af landskabsarkitektfa¬
get, uanset om vi virker som privatprakti¬
serende eller som offentligt ansatte.

Bogen kan være oplysende og inspireren¬
de læsning for os danske, som mangler en til¬
svarende sammenfattende håndbog.

Direkte anvendelig er bogen naturligvis
ikke, da regelgrundlaget i den engelske ver¬
den nok ligner vores, men er et andet.

Susanne Guldager

46 LANDSKAB 2 - 1989



Foto: Søren Rud/Alfa Foto.
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3. Forslag tiI beskæring og formning af lindetræerne langs voldgraven vest
for slottet. C. Bach 1760. Vallø Stifts arkiv.

Edith Nørgaard,
arkitekt dg landskabsarkitekt,
18. juli 1919-28. januar 1989.
Nu er også Edith Nørgaard død, 10 år efter
hendes mand, Ole Nørgaard. De levede og

arbejdede sammen lige siden de mødtes midt
i 40'erne på Arkitektskolen. Og de to var så
uløseligt knyttet til hinanden, at det var som
om Edith i sine 10 alene-år stadig havde Ole
med sig i sit liv, sine tanker og sit arbejde.

Efter arkitektuddannelsen valgte de især
at interessere sig for landskabsform og for
bygningers omgivelser. Ole tog en slags ef¬
teruddannelse som betroet medarbejder hos
C. Th. Sørensen, før de etablerede sig ved
Gentofte Sø i den gule strømpefabrik og far¬
veriet, som de renoverede fra næsten kon¬
demnabel tilstand.

Denne deres hverdagsramme, bolig, have
og tegnestue, var så karakteristisk for dem
begge to og for hele deres værk: enkelt og

renfærdigt og samtidig rigt, varmt og af stor
skønhed.

Herfra - og senere fra større tegnestuelo¬
kaliteter - har'de beriget dansk arkitektur
med deres karakterfulde og banebrydende
arbejder, som vil være kendt af alle fagfolk.
Store og små opgaver, alle med et fast greb
om helheden og de store linier og gennem¬
ført til mindste detalje med blik for det enk¬
le, det brugbare og det varige.

De flotte terrasseringer på Danmarks
Tekniske Højskole, som tilfører det stive
anlæg helt afgørende kvaliteter. Vand,
»gulv«, træer og mure i Albertslunds nær¬
arealer og de stort formede træk i den nær¬

liggende Kongsholmpark. Panuminstituttet
og Amageruniversitetets frodige småhaver
og gennemarbejdede belægninger. Louisia¬
nas landskab og haver med de særligt inspi¬
rerende og krævende haverum som en ud¬
videlse af museets udstillingsareal til skulp¬
turer.

Udformning af opholds- og friarealer i
byfornyelsens nye gårdrum, og så de helt
store landskabsopgaver, motorvejene og
broernes tilslutning til landsiderne samt det
enorme fritidsområde Hedeland i grusgra¬
vene mellem Roskilde, Tåstrup og Køge. Og
Helligåndskirkens omgivelser - en bunden
og vanskelig opgave, smukt løst.

Det er ikke muligt og heller ikke påkrævet
at vægte æren for Ole og Edith Nørgaards
livsværk imellem dem.

Ole var med sit udadvendte væsen den,
som mest varetog kontakterne udadtil, og
dermed den mest kendte. Edith - den mere

sky - var den mest konstante ved tegnebor¬
det. Hver eneste aften sad de sammen hjem¬
me og arbejdede med skitser, ideer og løsnin¬
ger til videre bearbejdelse på tegnestuen næ¬
ste dag.

Kendte man dem godt, måtte man tro, at
Edith Nørgaard, efter at hun blev alene, kun¬
ne have givet op over for de udfordringer,
hun nu stod med.

Men hun fandt styrke til som en selvfølge
at gå videre med løsningen af opgaverne og
holde fanen højt i den fælles ånd. Indtil hun
på grund af sygdom trygt og stolt overlod
tømmerne til næste generation, bl.a. datte¬
ren Lea Nørgaard.

Edith Nørgaard skrev selv om tegnestuens
arbejder i »Landskab«. Velformuleret, kort¬
fattet, knapt og med mange billeder, vel vi¬
dende at resultaterne taler for sig selv. In¬
gen pompøs gøren-sig-til. Hun var umådelig
glad, da hun på tegnestuens vegne modtog
Brolæggerprisen i 1986, og ligeså da kolle¬
gerne i Danske Arkitekters Landsforbund
udmærkede Vejdirektoratet og senere. Hede¬
lands ledelse med den ærespris, som tilde¬
les bygherrer, der på forbilledlig vis har la¬
det deres projekter udforme af gode arkitek¬
ter med bemærkelsesværdigt resultat. Edith
ramtes af store personlige sorger, men havde
også meget store glæder gennem sit dybe en¬

gagement i faget. Hun kunne virke sky og til¬
bageholdende, men hun hvilede i sig selv og
var meget givende og meget taknemmelig i
sine venskaber.

Vi er mange, der vil savne hende.
Ida Naur
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Summary

Planning of The Countryside in the 18th
Century - A Source of Inspiration from
The Age of Enlightenment, p. 25.
By Jesper Brandt
Use and maintenance of the landscape is a

part of the political-economic decision mak¬
ing process. Ideas to influence it do not arise
of their own accord. It must be the job of
landscape planners and others to come with
suggestions. This seldom happens today.
Planners involve themselves with discussing
priorities for conflicting interests and the
limited means available to control and carry
out planning. I am not a landscape architect,
but I imagine that they believed it would be
quite different when they were at university.
Would it not be more alluring to be able to
clarify how different socio-political thought
processes on man's activity in the landscape
could result in architectural plans for the
countryside?

This is a vital issue - which, unfortu¬
nately, has low priority at the present time.
Sectarian interests and property ownership
conflicts have become greater and the eco¬

logical problems have moved planning issues
away from the spacial over to the ecological
processes. I hope that despite this, landscape
architects will not give up their initial goals.
These goals will be needed in the future be¬
cause the »ecologising« of society will create
even more ties which alone will determine
the form of the culture landscape unless de¬
mands are made to include social, cultural
and aesthetic elements. Harmonizing of the
productive - profitable with beauty must be
the landscape architects dream. To illustrate
this positive dream, I will describe a historic
example from the time when the culture
landscape developed about 200 years ago. It
was not allowed to survive very long but has
left its mark as an inspiration to us all.

Worlitzer Landschaftspark functions to¬
day as a popular recreative goal for the entire
population of the industrial area. The park
is inspired by the English landscape parks
but probably differs in the ideology usually
associated with these parks. For example, it
contains some of the landscape corridors
which we dream of being able to lay out in
the countryside: The central part of the
park, around the castle, offers many differ¬
ent forms of wonderful landscape architec¬
ture. From here, the park spreads into the
countryside, along canals and paths, which
frame large fields. »Genuineness« is diffi¬
cult to find - for both nature and culture:
The number of different tree and bush spe¬

cies exceed 700. A great number are import¬
ed. The same audacity or lack of respect
characterizes the buildings which include all
imaginable building styles from the antique
through the classic to the modern period of
today.

The development of the landscape was far
from democratic but with inspiration in the
popular rising, which characterized the time,
it was possible to carry out quite comprehen¬
sive landscape reforms - combining the eco¬
nomic development demands with land¬
scape aesthetic and ideological goals in a

comprehensive planning more bold than we
can cope with today.

IBM International Education Centre in

Brussels, p. 32.
By Vibeke Holscher
Between 1973 and 1975, IBM built a large,
international education centre 15 km. from
the center of Brussels, on the southern edge
of the city. The drawing office was engaged
as landscape architects when the centre was

extended in 1984-86. The centre is located in
an extremely attractive area bordering pro¬
tected forests. The 80 hect. large site is
characterized by tall pine trees and sturdy
beech with an undergrowth of rhododen¬
dron, ferns and ivy. The buildings are sensi¬
tively integrated into the hilly terrain where
the forest edge passes at varying distances
from the complex. It was our task to form a
number of different garden and landscape
rooms in this intervening space.

The existing, main entrance was complete¬
ly altered and replaced by a well-defined rec¬

tangular square. The paving is built as a

granite carpet in a modul of 7.2 m. cor¬

responding to the building modul.
The plateau is the central nerve of the lay¬

out. Its functions are divided into two areas:

The flower garden designed for recreation
and the open plaza, which primarily func¬
tions as a corridor zone between the main en¬

trance, secondary entrances and the car

park. The level of the flower garden is 40 cm.
under that of the arrival area and the plaza.
A broad yew hedge and a garland of magno¬
lias underline and protect the garden room.
The plaza is paved as the arrival area with
granite setts framed by granite stone in
modul squares of 3.60 m.

A terraced garden is located in one of the
few glades in the forest. The garden is built at
three levels, formed and bounded by precise,
grass sowed berms.-The upper terrace is the
»stone terrace«. Paved with granite paving
slabs, it is an open room with wide views to
the forest. The next terrace is the »water ter¬

race«, the inward turned space, dominated
by a 6x6 m. large water lilly pool and bound¬
ed by 90 cm. high grass covered berms. »The

grass garden« is the lowest terrace level.
Three existing pine trees are integrated into
the garden. Spring bulbs are laid in the grass
and clematis and woodbine are planted up
the trunks of the trees.

The car park is designed as 3 terraces,
down the side of a north slope. The terraces
are separated by ivy covered, timber retain¬
ing walls.

Green Courtyards in a Hospital, p. 38.
By Inger Ravn
In 1975, the drawing office started project
work for the open space in and around the
new hospital in Frederikssund. The build¬
ings comprise two, almost square blocks in
two, parallel bands, connected in the north -

south going direction and with a narrow,

green courtyard as division.
An article in Landskab 4 - 1986, describes

treatment and planting of the areas sur¬

rounding the hospital.
The green courtyard between the parallel

buildings is c. 160 m. long and 17.5 m. wide.
It has a varied course because the building
facade runs in and out. Two transverse glass
corridors divide the space into three court¬
yards. A major goal was to ensure that views
from one end of the space to the other were

prevented. Another aim was to plant the
courtyard so that the employees and pa¬
tients experience a tremendous fertility.
Each courtyard was given its own character,
expressed through the colours of different
flowers. Only the shade tolerant box, along
the east side of the room and Prunus
laurocerasus around the light shafts, by the
emergency entrances on the west side, are
common to all three spaces.

The northern courtyard, the evergreen
courtyard, functions as an extension of the
foyer. Evergreen ground cover with stands of
open leaved trees (Acer and Betulus) are the
bearing elements in this couryard. Solitary,
flowering bushes break the green surface like
coloured spots and perennials are added in
the narrow areas.

The middle courtyard, which is the lar¬
gest, is »the colourful courtyard«. The
groundcover here is different perennials and
roses with a few zones of evergreen vegeta¬
tion. The trees are small, flowering types.
Spring starts with white flowers (Malus, Py-
rus and Amelanchier) and bulbs.

The southern courtyard is characterized
by buildings on three of the four sides. The
courtyard is open to the surrounding land¬
scape on the south side. To complete this
transition, the grass is drawn into the court¬
yard on the southern side. The opening to the
south also means that the space is exposed to
the elements. The plants are chosen with this
in mind. Jeremy Dean
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LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

Perioden som ikke var, kalder Hans Erling Langkilde tiden efterFørste Verdenskrig og før nyklassicismen.
En ny tids rigmænd søgte kulturel legitimering og passende boliger til
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.
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GRUSGRAVNING I UGE
FKA RÅSTOFINDVINDING Til. K»HI>HRUOSMÆSSRI
CXJ REKREATIV ANVBMttlJK SAMT NATU »OMRÅDE

MILJØMINISTERIET. SKOV- 00 NATUR3TYKKL5EN,
SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE. TINOEKV KOMMUNE

Grusgravning i Uge
Publikationen er udarbejdet
af en arbejdsgruppe med re¬

præsentanter fra Tinglev Kom¬
mune og Sønderjyllands Amts¬
kommune samt fra Skov- og

Naturstyrelsens Råstofkontor.
Arbejdsgruppen har søgt bi¬
stand hos landskabskonsulent
Keld Hansen, Skagen, der har
udarbejdet idéskitsen.

Publikationen viser, hvordan
et større sammenhængende
grusgravsområde kan planlæg¬
ges til grusgravning og løbende
efterbehandling til såvel jord¬
brugsformål som til rekreativ
anvendelse og naturområde.

Idéskitsen indeholder eksem¬

pler på landbrugsanvendelse
efter jordfordeling, skovrejs¬
ning, genskabelse af vådområ¬
der, slyngning af åløb - vand¬
løbspleje, sødannelse, tydelig¬
gørelse og pleje af fortids¬
minder og egnede rammer for
forskellige fritidsaktiviteter.

Publikationen skal først og
fremmest danne grundlag for
den offentlige debat i Tinglev
Kommune som led i kom¬

muneplanarbejdet, men er til¬
lige velegnet som inspirations¬
kilde for lignende projekter.
Grusgravning i Uge. Skov-
og Naturstyrelsen. 1988. Pris
35 kr.

Efterbehandling af råstof¬
grave til jordbrugsformål
Publikationen er resultatet af
et samarbejde mellem repræ¬
sentanter fra Landbrugsmini¬
steriet og Landbohøjskolens
Institut for Kulturteknik og

Planteernæring samt fra Skov-
og Naturstyrelsens Råstof¬
kontor.

Formålet har bl.a. været at

undersøge, hvorvidt den udvik-
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lede praksis ved efterbehand¬
ling af grusgrave til landbrugs¬
formål fører til et resultat, der
gør jorden egnet til dyrknings-
formål. Samtidig gives et
grundlag for en bedømmelse af
de omkostninger, der er for¬
bundet med at gøre jorden
dyrkningsegnet efter indvin¬
dingens ophør. Publikationen
giver således et forbedret be¬
slutningsgrundlag i forbindelse
med afvejningen af efterbe¬
handling til jordbrugsformål
over for andre efterbehand-

lingsformål, såsom naturom¬
råde, skov og lignende som et
led i marginalisering af land¬
brugsjorden.
Efterbehandling af råstof¬
grave til jordbrugsformål.
Skov- og Naturstyrelsen. 1989.
Pris 75 kr.

Mark och våxter-aktiva

iniljokampar!
Miljofrågorna har på kort

tid blivit många månniskors
viktigaste framtidsfråga. Ak-

tiva insatser for att forbåttra

miljon ståller krav på åtgårder
inom många olika områden i
vårt samhålle, allt från vardag-
liga och konkreta miljoinsatser
till mera samhållovergripande
åtgårder.

Sveriges Stadstrådgårdsmå-
stare och MOVIUM-sekretaria-
tet vill fåsta uppmårksamheten
på markens och vegetationens
roll som aktiva miljokåmpar.
En hektar lovskog filtrerar
t ex 65 ton luftfororeningar.
Faktabladet Argument for den
grona staden rekvireras från
MOVIUM, Box 53, 230 53
Alnarp, 040-41 50 00. Det ko¬
star 5 kronor styck.

Skovtræernes ved

Bogens forfatter, professor
Peter Moltesen, har været læ¬
rer i vedteknologi og træindu¬
strilære på Skovbrugsinstituttet
i 36 år. 17 nåletræsarter og 25
løvtræsarter behandles for sig
med gennemgang af: navn,

geografisk udbredelse, størrelse

og form, bark, veddets egen¬
skaber, skovning m.m.

Bogens primære målgruppe
er skov-og træindustrifolk,
men alle, der interesserer sig
for træ som materiale, kan
have nytte af bogen, f.eks. per¬
soner beskæftiget i park- og

kirkegårdsforvaltninger og an¬
dre grønne forvaltninger.
Peter Moltesen: Skovtræernes
ved og dets anvendelse. 132
sider. Pris: 100 kr., inkl. for¬
sendelse, ekskl. moms. Stude¬
rende: 30% rabat. Bestilling:
Tlf. 01 24 42 66, Skovteknisk
Institut.

Sønderdelingsmaskiner
Sønderdelingsmaskiner bear¬
bejder organisk affald fra have
og park, så det bliver til flis el¬
ler kompost. Maskinerne skæ¬
rer, river, knuser eller slår ma¬

terialet i stumper og stykker.
Virkemåden er forskellig, men
fælles for dem alle er, at de
sønderdeler materialet, så det
kommer ud i mindre stykker,

får større overflade og fylder
mindre.

Parkteknisk Institut står bag
opslagsværket til forvaltere af
grønne områder, der står over
for at skulle investere betyde¬
lige beløb i maskineri til be¬
handling af organisk affald fra
have og park. Det drejer sig
skønsmæssigt om 320.000 tons
pr. år på landsplan. Heraf vil
1/3 være egnet til dækflis.

Bogen Sønderdelingsmaski¬
ner søger at hjælpe køberne
med det svære valg på et mar¬
ked, hvor mere end 160 model¬
ler fordelt på 48 handelsnavne
og 11 nationer byder sig til.

I bogens hovedafsnit er om¬

kring 100 maskiner illustreret
med fotos og systematisk be¬
skrevet.

Bogen er ikke baseret på test
eller afprøvninger, men ude¬
lukkende på oplysninger fra
producenter og importører.
Palle Kristoffersen: Sønder¬
delingsmaskiner. Parkteknisk
Institut, tlf. 01 24 42 66.
69 s. ill. Pris 150 kr. + moms.

BÆNKE TIL OFFENTLIGT MILJØ,
PRIVAT HAVE, ELLER FOYER.

fy v -\ ,n , '

i.tM) \#f« i

mXsi

Type KSA/147
DESIGN: KARIN SCHOU ANDERSEN IDD.

FOR LANDSKABSTEGNESTUEN I RANDERS MDL, MAA

Cykelstativer
Borde - bænke
Cykelskure
Læskure
Redskabsskure
Overdækninger
Garager - carporte
Spærrebomme -
pullerter - flagstænger
Papirkurve - riste -

trapper
Klatreplantestativer -

træbeskyttere -
tørre- og bankestativer

HITSA - HEJLS
TLF. 05 5741 55
Søren Jessensvej 4
6094 Hejls
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Byggefejlregistret - Bygge
Data Bank

Orientering pr. 1.1.1989 om det
hidtidige arbejde og grundlaget
for vedlagte oplæg om anven¬
delse af ny informationstekno¬
logi til erfaringsudveksling i
byggesektoren:

Med bl.a. Teknologiråds-
støtte har Byggefejlregistret ud¬
arbejdet debatbøger med til¬
hørende dias-serier samt de ud¬
sendte hefter i serien »Kvali¬

tetssikring på projektstadiet«.
Materialet er udsendt til

bl.a. alle danske kommuner af
Kommunernes Landsforening,
til projekterende arkitekter og

ingeniører samt til udførende
håndværkere af deres respek¬
tive organisationer.

Uddannelsesinstitutioner an¬

vender dias-serierne og kvali-
tetssikringshefterne i undervis¬
ningen.

Det er forstemmende, at der
stadig, trods en stor indsats fra
forskellig side og kvalitetssik-
ringsbestræbelserne fra det of¬
fentlige med love og bekendt¬
gørelser m.v., stadig på selv helt
nye huse forekommer mange

byggefejl.
I de sidste tre år er der for¬

uden det daglige arbejde i
Byggefejlregistret med kvali-
tetssikringshefter, debatserier
m.v., tillige arbejdet med at
lade den moderne informa¬

tionsteknologi som værktøj
være med til at løse proble¬
merne.

Resultatet er pilotprojektet
Byggefejlregistret som elektro¬
nisk kartotek - Bygge Data
Bank, der er færdig til forevis¬
ning og afprøvning for alle in¬
teresserede parter fra 1. februar
1989.

Det er tanken, at det samlede
datamateriale indgår i Bygge
Data Banken i digitaliseret
form, således at det kan danne
grundlag for en to-vejs kom¬
munikation mellem basen og

brugerne på en sådan måde,
at debat altid holder materialet
å jour.

Byggefejlregisteret, Gunnekær
60, 2610 Rødovre.
Tlf. 01 41 58 95. Arkitekt MAA
Børge T. Lorentzen.

Stiklingeformering af eg -

fremtidens metode?
Planteskolernes produktion af
egeplanter er såvel totalt som i
mængdeforholdet mellem for¬
skellige frøkilder meget forskel¬
lig fra år til år. Der er næsten
konstant mangel på egefrø af
de mest velegnede frøkilder til
landskabsbrug. Dette skyldes
først og fremmest, at egens frø¬
sætning og frøudvikling i dag
er helt uden for menneskelig
kontrol, og ikke mindst i Dan¬
mark og Sydnorge er meget va¬
riable fra år til år.

Selv i gode høstår er der ikke
nok frø af de hårdføre jyske
frøkilder. Den popularitet, som

egen har, og de store plant-
ningsopgaver med hegn og på
marginaljord, der forestår i de
kommende år, gør det nødven¬
digt at udvikle andre forme¬
ringsmetoder.

I 1985 og 1986 blev der på
Institut for Landskabsplanter
udført orienterende forsøg
med stiklingeformering af de
to danske egearter stilkeg
(Quercus robur) og vintereg
(Q. petraea).

Hos unge moderplanter af
eg er det muligt at opnå en

roddannelse, der også i praksis
vil være tilfredsstillende.

Bulkformering fra frøbede er

muligt. Stiklinger fra 2-årige
frøbede må foretrækkes.

Der synes at være meget at
opnå ved stiklinger af stød¬
skud.

Konklusionen må være, at
det er ret let at foretage bulk¬
formering af eg, men at det
kræver meget forsøgsarbejde,
før stiklingsformering af
egekloner bliver rutine i plante¬
skolerne.
Kilde: Grøn Viden, Havebrug
nr. 32, 1989.

Nya byggforskningsanslag:
Gronområden i tatort

Varje projekt redovisas med
anslagsmottagare, projekt-
ledare, titel, projektnummer
och anslagsbelopp i kronor.

I forteckningen ingår in te
reseanslag, experiment-
byggnadslån eller anslag under
30 000 kronor.

Juli, augusti, september och
oktober 1988:

Stiftelsen Arkus, Peder Melin.
Landskapsarkitektur och idéut-
veckling.
880790-6. 85.000 SEK.

Sveriges Lantbruksuniversitet,
Olav Skage. Datorstod i arbe-
tet med trådplan for Lunds
tatort. Programarbete.
880875-3. 45.000 SEK.
Kilde: Referat från Byggforsk-
ningen 1/89, tlf 08 54 06 40
(Sverige).

Byboeres identitet og
udformning af byens rum
Forskerakademiet, Planstyrel¬
sen og SBI har igangsat et
3-årigt licentiatstudium med
ovennævnte arbejdstitel.

Emnet ønskes behandlet ud
fra en etnologisk synsvinkel i
relation til arkitektur og rum.
Emnet har relevans i forbin¬
delse med de offentlige myn¬

digheders opgaver omkring by-
bevaring og byomdannelse.

Arbejdet vil foregå på SBI
i afdelingen for by- og region¬
planlægning.
Yderligere oplysningerfås hos
afdelingsleder, mag. scient. soc.
Hans Kristensen, SBI,
tlf 02 86 55 33.

På bånd

Pidgeon Audio Visual har pro¬
duceret et antal 30 minutters

forelæsninger af kendte arki¬
tekter og en enkelt landskabs¬
arkitekt: foredraget »Order in
the Landscape« af den dansk-
uddannede landskabsarkitekt
Preben Jacobsen.

Preben Jacobsen startede

tegnestue i 69 i England med
sin kone, arkitekt Margaret
Jacobsen, og tegnestuen har
siden vundet megen aner¬
kendelse.
World Microfilms Publications
Ltd. 2-6 Foscote Mews, Lon¬
don W 92HH. Tlf 012662202
(England).

Vejkanter, et levende miljø
Under et kollokvium som blev
afholdt ved Økomuseet i Un-

gersheim i Øst-Frankrig i okto¬

ber om »Ekstensiv drift af om¬

råder som ligger op til trafik¬
årer« blev der gjort status over
de erfaringer, som er høstet på
lokalt og nationalt plan i for¬
bindelse med drift og optimal
udnyttelse af disse områder,
som spiller en vigtig rolle for
dyr og planter (Centre d'Etu-
des Techniques de l'Equipe-
ment de l'Est, 17 quai Riche-
panse, F - 57000 Metz).

Kilde: naturopa, nyhetsbrev
- natur og miljø. - 88.11.

LDA's erhvervspolitiske
program for 1989
Ved Landsforeningens Danske
Anlægsgartnermestres delege¬
retmøde den 20. januar 1989
blev vedtaget et 9 punkts er¬

hvervspolitisk program, hvoraf
nedenfor gengives pkt. 1, 2
og 5.
1) Et generelt bedre udemiljø
Branchen vil understøtte den
brede folkelige og politiske in¬
teresse for miljøspørgsmål og

økologiske spørgsmål. Det skal
bl.a. føre til en større indsats
for forbedringer af grønne om¬
råder som rammer om vores

hverdag, navnlig på steder,
hvor de grønne områder er
utidssvarende. Branchen er ind¬
stillet på, at forbedringerne
skal ske ud fra brugernes øn¬
sker, og branchen er beredt til
at gå ind i et samarbejde med
grupper af brugere. Branchen
vil også arbejde for, at de
grønne områder tilføres mere

naturpræget vegetation for at
gøre områderne mere rige på
oplevelser.
2) Miljøvenlig drift
Branchen vil være med til at

udvikle flere miljøvenlige
driftsmetoder inden for pleje
og vedligeholdelse af grønne
områder.

5) Forskning og udvikling
Branchen vil fortsat arbejde
for en større indsats i forskning
og udvikling indenfor den
grønne sektor. Specielt vil man
set i lyset af de generelle øko¬
logiske problemer, opfordre til
at fokusere på begrebet »by¬
økologi«.
Kilde: LDA, Linde Allé 16,
2720 Vanløse. Tlf. 01 74 94 00.
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

VI BYGGER GRØNT

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

ijinlllif

Hegn Porte LågerÅ
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj ■ 02 73 22 33

Boulevarden 36 ■ Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___

Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 vi
8680 Ry ved Gudenåen Pyl bygger
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A grønt

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetof'ten 49 • 2765 Smørum
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

vi
bygger

L D A grønt

L D A

Wt/
ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31 |_ D A
2630 TÅSTRUP
TELEFON 02-527802

GÅRDSANERING

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING AS
ANLÆGSVIRKSOMHED
MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TLF. 02-25 17 00 GIRO 8 11 82 80

HLA struktur:
Besætning af ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgiv¬
ning på såvel traditionelle projekter samt prissætning og rådgivning i for¬
bindelse med udbud efter funktionsbeskrivelse og omvendt licitation.
Vores arbejdshold er opbygget med specialhold til konkrete opgaver samt
homogent opbyggede hold, der dækker resten af et iøvrigt meget varieret
arbejdsområde.

HLA aktiviteter:
Hovedentreprise for terræn ved nybyggeri, herunder terrænarbejder incl.
byggemodning og afsluttende belægningsarbejder samt plantning.
Hovedentreprise for terræn ved girdsanering, herunder alle terrænarbejder
incl. rydning, alle installationsarbejder og terrænopbygning.

Anlæg af boldbaner samt øvrige udendørs idrætsfaciliteter.
Vintervedligeholdelse.

Gartnerentreprisen Frederikssund Sygehus »Dybendal«

medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

fiC

/AMfæ^s^airtHerwtestev

CviJc 1((cmavtvt vi
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus V£*f\ bygger
Tel f. (06) 17 81 22 L D A grønt



Hyde Park bænk hos Paustian i Nordhavn
Den originale engelske Hyde Park bænk er god både
til offentlige parker og private haver.
Den er udført i massivt teaktræ og kan derfor tåle at stå
ude hele året uden vedligeholdelse og vil efterhånden
patinere i en smuk sølvgrå overflade.
Parkbænken findes i fire længder 120 cm, 150 cm, 180
cm, 240 cm. Der findes stol og borde i samme udførelse.
Kalkbrænderiløbskaj 2
2100 København 0.
Tlf. 01 -18 45 11 Telefax 01 -18 45 46 Telex 16 355 PAUSTI

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00


