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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
København K.
Program kan kun rekvireres skriftligt el¬

ler ved henvendelse i sekretariatet. Ekspedi¬
tionstid for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Idékonkurrence om Helsingør
havnefront

•I konkurrencen ønskes belyst, hvorledes
der kan skabes en sammenhæng mellem
den bevaringsværdige bykerne, havneom¬
rådets fremtidige anvendelse og kystens re¬
kreative anvendelse.
Den samlede præmiesum er på 500.000

kr., hvoraf 1. præmien er på mindst
150.000 kr. Indleveringsfrist for forslag den
3. maj 1988.

Konkurrence om nyt museum for
moderne kunst i vestegnen

Københavns Amtsråd har planer om at op¬
føre et museum for moderne kunst i
Strandparken ved Køge Bugt. For at opnå
en alsidig belysning af opgavens mulighe¬
der har Amtsrådet udskrevet en offentlig
projektkonkurrence om placering, ud¬
formning og indretning af museet.
Det nye museum skal placeres på Ishøj¬

tangen overfor Vallensbæk havn i et øst¬
dansk strandlandskab af stor skønhed.
Med tanke på udformningen af museet

vil dommerkomiteen lægge megen vægt
på, at det arkitektoniske udtryk tager sit
udgangspunkt i det karakterfulde strand¬
landskab, samtidig med at er opnås en le¬
vende, overskuelig, fleksibel og økono¬
misk løsning af museets funktioner.
Sommerkomiteen består af amtsborg¬

mester Per Kaalund (formand), amtsråds¬
medlemmerne Birthe Nielsen, Vibeke
Storm Rasmussen, Nina Berrig og borg¬
mestrene Per Madsen og Poul Hansen samt
arkitekterne MAA Michael Sten Johnsen,

Mads Møller og professor Jørgen Selchau.
Rådgivere for dommerkomiteen er mu¬
seumsdirektør Else Biilow, landskabsarki¬
tekt Svend Kierkegaard og civilingeniør
Miklos Olveczky.
Projektet til konkurrencen skal indleve¬

res senest den 7. juni 1988. Den samlede
præmiesum er 600.000 kr., hvoraf 1. præ¬
mien er på mindst 200.000 kr.

Idékonkurrence om et stort boligområde i
Frederikshavn Vest

Frederikshavn kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en konkurrence om

udformningen af et område til ca. 800 boli¬
ger i Frederikshavn Vest.
De planer, som ønskes fremkaldt gen¬

nem konkurrencen, skal anvise løsninger
på et boligområde med et varieret boligud¬
bud, integration af offentlige og private
servicefunktioner samt attraktive »grøn¬
ne« fællesarealer i samklange med eksiste¬
rende landskab. Som noget nyt inden for
bebyggelsesplanlægning ønsker man for¬
slag til, hvorledes bebyggelsen kan udfor¬
mes under hensyn til de klimatiske for¬
hold, her tænkes specielt på vindforhold.
Den samlede præmiesum er på 450.000

kr. med en 1. præmie på mindst 150.000 kr.
Indleveringsfrist for forslag senest den 1.
juni 1988.

Trådgårdskonsten i 90-talets park
Malmo stad inbjuder till en allmånn nor¬
disk arkitekttåvling om trådgårdskonsten i
90-talets park.
Ett område på gammal bastionsmark

invid Malmohus slott år tåvlingsområd och
skall utformas och båra epitetet 90-talets
park på samma sått som den »naturlika«
parken i Sve'rige blivit en exponent for 80-
talet.
Åmnet »Trådgårdskonsten i 90-talets

park« kan utvecklas på många olika sått
och bor vara ett centralt tema i den kom-
mande parken.
Tåvlingen år oppen for nordiska med-

borgare och personer som år yrkesverk-
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samma i Norden. Guidad rundvandring i
området planeras åga rum 11 april. Sista
inbetalningsdag for deltalgande år 3 maj
1988. Tåvlingsforslaget skall adresseras til
tåvlingsfunktionåren och vare inlåmnat till
allmån befordran senast 17 juni 1988.
For pris och inkop står 350 000 kr. till ju-

ryns forfogande. Ett forstå pris om minst
100 000 kr. kommer att utdelas.
Jury: Gunnar Henningsson, gatunåmn-

dens ordf, Malmo; Emmanuel Morfiada-
kis, gatunåmndens v ordf, Malmo; Kerstin
Tyrstrup, kommunalråd, Malmo; Gunnar
Ericson, stadstrådgårdsmåstare, ark LAR;
Olle Rex ark SAR, utsedd av SAR; Rolf
Gunnar Andersson, ark LAR, utsedd av

LAR; Malene Hauxner, lektor, landbohøj¬
skolen, Danmark, representant for de nor¬
diske arkitekt- och landskapsarkitektfor-
eningarna.
Tåvlingsfunktionår: Maria Isling, ar

LAR, Malmo gatukontor. Tel: 040-341572.
Konkurrenceprogrammet kan rekvireres

fra landskabsarkitektforeningerne i de nor¬
diske lande.

Urban landscape, theory and practice.
International symposium Ljubljana
25-27 august 1988
To ensure the subject is treated as widely as
possible, speakers from various professio¬

nal areas and many different countries are
invited to participate: Sven-Ingvar An¬
dersson, Peter Jacobs, Christopher Alex¬
ander, Lawrence Halprin, Gunnar Mar-
tinsson, Derek Lovejoy, Jaques Simon and
others.
The symposium will attempt to determi¬

ne - with theoretical expositions, state¬
ments and anticipations - the role, nature
and evolutionary directions of city lands¬
cape.
Parallel to this approach, and overview

of recent creativity in design, both on an
individual and on a national level, should
outline the present situation in the field
and provide for an identification of trends
significant for future development.
The working language of the symposium

will be English.
Organized by chair for landscape archi¬

tecture, biotechnical faculty, Ljubljana
and Yogoslav association of landscape ar¬
chitects, Dubrovnik.
Nærmere oplysninger: DL's sekretær An¬

ker Madsen: 01 15 33 66.

2 arrangementer om miljøet fra Dansk
Byplanlaboratorium
»De kommunale miljøopgaver«
Konference på Den kommunale Højsko¬

le, 5.-6. april 1988.

■ »Planlægning og miljøsager« 13.-15.
april 1988.
Praktikkursus i Hundested for kommu¬

nale politikere og embedsmænd inden for
miljø- og planlægningsområderne, samt
planlæggere og miljørådgivere i den priva¬
te sektor.

Program og tilmelding: Dansk Byplan¬
laboratorium. Peder Skramsgade 2B, 1054
København K. Tlf 01 13 72 81.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

'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,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Et godt byggeri bliver
ofte fremhævet med

Dybbøl brolægningsklinker.
Det er ikke tilfældigt, at mange arkitekter
tager Dybbøl brolægningsklinker med i
planlægningsfasen, uanset om det gælder
nybyggeri, ombygning eller anlæg af uden¬
oms-arealer.

Dybbøl brolægningsklinker er fremstillet
af naturskøn skiferler, og fås i mange smuk¬
ke farver og nuancer. De er 100% frostsikre,
og tåler daglige, hårde belastninger, lige

fra tunge køretøjer til ekstrem høj
slidtage. Derfor er de lige velegnet
ude som inde - til gangstier, indkørs¬

ler, parkeringsarealer, vejbelæg¬
ning og videre via indgangspar¬
tier til gulvbelægninger i hall,

gange og andre rum.

Ring og få nærmere oplysninger,
eller rekvirer brochuremateriale

og teknisk dokumentation.

^J-alkenløwe ZJmport & ^kaport
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340
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Arrangementer på Fyn - i 10 år
Hver måned er der et byplanfagligt arran¬
gement på Fyn. Det har der været de sidste
10 år. Foreningerne, der står bag, dækker
tilsammen alle planlægningens facetter og
det udbytterige samarbejde har resulteret i
et lille jubilæumsskrift »Odense 10-12 år
før år 2000«. Her er både en samlet over¬
sigt over alle de afholdte arrangementer,
samt fire planlæggeres bud på væsentlige
problemer og muligheder i planlægningen
de næste 5-10 år.
Niels Palle Jørgensen ønsker i et digt

Odense held og lykke med at blive en hel
by igen.
Peder Boas Jensen dissekerer byplan¬

lægningens krise og tidligere planlægnings¬
værktøjer, og når frem til det nye fænomen
»forhandlingsplanlægning«. Det betyder
kort fortalt, at offentlige og private i sam¬
arbejde varetager den kreative del af plan¬
lægningsprocessen. Man skal indrette sin
fremtidsplanlægning efter det uforudsigeli¬
ge, slutter Peder Boas Jensen.
Jørgen Fabech gør op med myten og det

gode liv og præciserer i en spændende soci¬
al analyse, hvordan vi kommer videre. Han
fremhæver, at hvis vi sammen kan overvin¬
de de mange lovgivningsmæssige og øko¬
nomiske barrierer og udvide det menne¬
skelige perspektiv, så er vi på vej mod et

menneskeværdig samfund med fællesskab,
tryghed og engagement.
Jens Otto Skovgaard-Jeppesen trækker

de store økonomiske problemer op, og på¬
pege, at virkeligheden er løbet fra planlæg¬
ningen. Vi bliver fremover nødt til at udar¬
bejde konkrete og overskuelige mål.
Prioritering bliver et nøgleord. Planlæg¬
ningen og planlæggerne må forny sig. Der
skal arbejdes kortsigtet og konkret, men
også på samme tid langsigtet og eksperi¬
menterende. Befolkningen og politikere
skal fremføre deres behov og tage beslut¬
ninger.

Kommende arrangementer:
Færdselssikkerheden i samfundet. Overlæ¬
ge Erik Nordentoft og overingeniør Bent
Andersen, Fyns amtsommune vil lægge op
til aftenens debat. Torsdag den 21. april
1987 kl. 19.30 på OF, Jernbanegade 20,
Odense.

Jubilæumstur i Odense
Det traditionelle forårsarrangement bliver
denne gang en hel dag. Programmet inde¬
holder en byhistorisk vandring i bymidten,
en kvalitativ gennemgang af de sidste års
boligbyggeri, et besøg på udstillingen BYG
& OG 88. Bindende tilmelding til Vibeke
Harvest, tlf. 09 13 13 72, lokal 2115 senest
tirsdag den 10. maj 1988. Fredag den 27.
maj 1988 kl. 10.00-16.00 mødested Odense
Slot, indre Slotsgård.

DL arrangementer
DLs debatudvalg har udsendt en folder om
arrangementer 1988. Førstkommende ar¬
rangement er:
Temaaften om japansk havekunst ved

Lise Schou, onsdag 6. april kl. 19,30, Ro¬
lighedsvej 23. Berlintur om byøkologi og
byfornyelse, onsdag 11.5 kl. 19,30 til søn¬
dag 15.5 kl. 18,00.
Yderligere oplysninger: DL's sekretariat,

Anker Madsen, Tlf. 01 15 33 66.

■£■ °r P® nyt,; c'e 9am'a f'na Parker-
na till en motesplats månniskor

emellan. Genom stimulerande och akti¬
verande sittutrustning och sitthornor
for mysig samvaro.

I parker med en klassisk planering
måste man vara varsam for att behålla
harmonin. Hags produkter har den
formgivning och kvalitet som kravs for
att gora parkbesoket till en skon upp-
levelse.

Hags har parkutrustningen som gor
parken inbjudande, som gor att man
gårna stannar en liten stund extra.

GE NYTT LIV I GAMLA PARKER!

m Huvudkontor

AB HAGS MEKAN1SKA

Box 133, 57800 ANEBY
Telefon 0380-404 30. Telefax 0380-451 26 '

Såljkontor
SCM-Bolagen AB

Box 964, 591 29 MOTALA
Telefon 0141 -311 70. Telefax 0141 -311 93

Danmark: HAGS LEGEPLADSER. Industrivej 51 F. 4000 Roskilde. Telefpn (02) 75 52 55. Finland: OV JTRADING. Kuriiritie 118.01510 Vantaa 51. Telefon: 90-870 1155.
Norge: CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S. Grefsenvn 9.0482 Oslo 4. Telefon: (02) 15 80 50.
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Byg og Bo 88- Odense
Af Bjarne Munk Sørensen

I anledning af Odense by's 1000-års jubilæ¬
um i 1988 udskrev Odense kommune i juni
1985 en offentlig idékonkurrence for den
tidligere statslige forsøgsstation, Blang-
stedgård. Det var kommunens hensigt at
arrangere en større bygge- og boligudstil¬
ling i jubilæumsåret, og gennem en idékon¬
kurrence ønskede man at få forslag til en
bebyggelsesplan for Blangstedgård's area¬
ler samt et idéoplæg til genanvendelse af
Blangstedgård's bygninger.
Blangstedgård blev indtil 1984, hvor

kommunen købte den, drevet med frugt¬
avlsforsøg.
Landskabet omkring gården rummer en

mosaik af værdifulde landskabselementer,
hvoraf de væsentligste er selve gården med
park og mølledam, Lindved Å og ådalen
med frodig beplantning, småskovene,
alléen langs Blangstedgårdsvej samt de
mange levende hegn.
Umiddelbart øst for Blangstedgårds are¬

aler ligger flere skovparceller, der sammen
med det omgivende landbrugsland, ialt ca.
100 ha, fungerer som bydelens bynære
landskab.
I konkurrenceoplægget blev der lagt

vægt på, at de nævnte lanskabstræk skulle
indgå i løsningsforslagene. Man bad endvi¬
dere om en redegørelse for friarealernes
udformning og anvendelse, idet der ville
blive lagt vægt på samspillet mellem de
bolignære friarealer, lokalparkerne, og de
mere ekstensivt udnyttede friarealer, skov-
og naturområderne, langs Lindved Å, og
omkring småskovene.
Kommunens praksis med at lade bruger¬

ne overtage driften af lokalparkerne blev
allerede på dette tidspunkt indbygget i
konkurrencebetingelserne.
Endelig ønskede man indbygget et antal

kolonihaver i løsningsforslagene.
Til konkurrencen blev der indleveret 40

forslag, og vinder af konkurrencen blev
arkitekterne Boje Lundgaard Og Lene
Tranberg.
Umiddelbart efter konkurrencen gik

man i samarbejde med de vindende arki¬
tekter i gang med at bearbejde vinderfor¬
slaget til lokalplanfremlæggelse. Lokalpla¬
nudarbejdelsen er eil vigtig proces, hvor
Stadsgartnerens afdeling har mulighed for
at få fastlagt en række væsentlige forhold
omkring områdets friarealer, udformning
af vejprofiler, placering af stier m.m. Det
kan iøvrigt nævnes, at Stadsgartnerens af¬
deling har været med i projektet lige fra
konkurrenceudskrivningen.

På et tidligt tidspunkt i detailplanlægnin¬
gen blev det besluttet, at Stadsgartnerens
afdeling skulle anlægge alle fælles friarea¬
ler. Det blev tillige besluttet at begrænse
storparcellernes arealer til et minimum,
således at Stadsgartnerens afdeling kunne
sikre en planlægnings- og anlægsmæssig
sammenhæng på tværs af storparcellerne
og gennem hele forløbet af de grønne kiler.
For at styre byggeaktiviteten på de mange
parceller blev det vedtaget at opsætte byg-
gehegn om alle de friarealer, som Stads¬
gartnerens afdeling skulle anlægge. I kom¬
munens salgsbetingelser blev det tillige
præciseret, at der ikke måtte foregå bygge¬
aktiviteter under nogen form på friarea¬
lerne og stierne.
Forud for detailprojekeringen af friarea¬

lerne blev der i Stadsgartnerens afdeling
formuleret en målsætning for de forskellige
friarealtyper.
For lokalparkerne hedder det bl.a.:

»Disse arealer skal sammen med de private
friarealer omkring boligerne danne det
daglige bolignære friareal, hvor man kan
lege, spille bold, sidde, gå ture og opleve
årstidernes vekslen m.m.

De gamle frugttræer kan indgå i udform¬
ningen, men deres levetid må anses for at
være relativ kort.

Omkring parcelhusklyngerne skal der
etableres en gruppevis ensartet randbe¬
plantning mod ådalen og de øvrige friarea¬
ler. Længere inde i bebyggelsen må skelle¬
ne mellem private og.fælles friarealer gerne
udviskes, så bebyggelsen får karakter af at
ligge i friarealerne.«
For skov og naturområderne nævnes

bl.a.: »Arealerne langs ådalen skal have et
overvejende præg af uplejet natur, d.v.s.

den driftsmæssige indsats skal begrænses til
udtynding, evt. en årlig afslåning, fjernelse
af uønsket trævegetation samt evt. af¬
grænsning..
Der kan foretages nyplantninger i åda¬

len, dog ikke massive tilplantninger, men
snarere grupper og smålunde. En hel del af
arealerne får lov til at udvikle en vild urte¬

flora.
Der må ikke foretages terrænregulering.
Mod nordvest indpasses et regnvands¬

bassin som et integreret del af landskabet
og som et aktiv i områdets fritidstilbud.«
I Stadsgartnerens afdeling var der ikke

kapacitet til at klare detailprojekteringen
af et så omfattende projekt foruden alle de
øvrige opgaver i afdelingen. Det blev der¬
for besluttet at lade landskabsarkitekterne

Borup, Ginman og Harboe indgå i detail¬
projekteringen under styring af Stadsgart¬
nerens afdeling. Denne projektering har
foruden de egentlige friaraler også omfat¬
tet en koordinering af friarealerne de for¬
skellige parceller imellem samt en deltagel¬
se i områder, hvor Stadsgartnerens afde¬
ling normalt er involveret i detailplanlæg¬
ningen, d.v.s. udformning af veje, rabat¬
ter, torve, pladser m.m.
Anlægsarbejdet blev påbegyndt i foråret

87, og alle fælles friarealer, som indgår i
Byg og Bo 88, er nu græsklædte, tilplante¬
de og forsynede med stier i såvel asfalt som
grus.

Tilbage står nu at få klaret den sidste
hektiske finish, at håbe på et tidligt og tørt
forår samt, at Byg og Bo vil få mange
gæster.

Bjarne Munk Sørensen, landskabsarkitekt mdl, ansat
i Stadsgartnerens Afdeling i Odense.
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Blangstedgård, hovedplan
Af Ginman, Harboe og Borup

Arkitektkonkurrencen for det boligområ¬
de, som skal danne rammen om byggeud¬
stillingen »Byg & Bo 88«, udskrevet af
Odense kommune, blev vundet af arkitek¬
terne Boje Lundgaard & Lene Tranberg.
Boligområdet afgærnses mod nord af

Lindved åens furede forløb, mod vest af
Blangstedvej. Mod syd og øst danner sti¬
arealet nord for Niels Bohrs Allé, hen¬
holdsvis hovedstien der følger skovbrynet
og markskellet mod nordøst op til Lindved
å, afgrænsningen udadtil. Forslagets ho¬
veddisposition bygger, som det tydeligt
fremgår af planen, på det tidligere forsø¬
gsområdets eksisterende »langsgående«
læhegn og Blangstedgårdsvejens gamle ho¬
vedallé.

Boliggruppernes adgangsveje forløber
parallelt med disse eksisterende hegn af
bornholmsk røn, og vejene er vinkelrette
afgreninger fra Blangstedgårdsvejens gam¬
le allé, der indrammer områdets ny hove-
.dadgangsvej, hvor ottekantede brolagte
pladser markerer krydsningerne med bo¬
ligvejene.
Alléen fører mod nordvest frem til Store

Torv, som knytter sig til de eksisterende
bygninger, der indrettes til forskellige fri¬
tidsaktiviteter, og i forbindelse hermed
bygges et nyt dagcenter nærmest torvet.
Øst-vest aksen gennemskærer, som op¬

holds- og legegade, boligområdet fra Store
Torv til det sydøstlige skovområde.
I ådalen langs åløbet suppleres den eksi¬

sterende træbestand med enkelte nyplan¬
tede grupper af pil, rødel, tjørn m.v. Åda¬
lens afgærnsning mod bebyggelsen ved bo¬
ligvejenes ender, består af nytte- og frugt¬
haver omkransede af tjørneplantninger,
der kun klippes i nødvendigt omfang ind¬
adtil. Den udadvendte side påregnes frit¬
voksende og vil - ikke mindst i blom¬
stringstiden - danne en karakterfuld over¬

gang til bebyggelsen, der nærmest ådalen
består af parcelhusklynger.
Erigdalen nærmest åen udlægges som

blomstereng, der slåes et par gange i som¬
merens løb, medens dalstrækningens græs¬
tæppe nærmest bebyggelsen klippes i nød¬
vendigt omfang for derved at give mulig¬
hed for boldspil og andre pladskrævende
aktiviteter.
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Fra ådalen fører grønne friarealer forbi
nyttehaverne frem til de enkelte bebyggel¬
ser, krydsende øst-vest aksen.
I disse interne friarealer, fællesgrønnin-

ger, som til den ene side begrænses af de
høje eksisterende hegnsplantninger, og til
den anden side af bebyggelsen, er rester af
de eksisterende frugttræer bevaret. Mod
boligenhederne er der plantet nye grupper
af frugttræer, sølvløn, robinie m.v.
Hver af boligvejene er karakteriseret

ved en hovedtræ-art, der plantes langs ve¬

jen ved de enkelte parceller.
Øst-vest aksens plantninger er et forsøg

på at karakterisere de enkelte pladser og
forløb. På Store Torv begrænses pladsen af
klippet lind, på torvets midterfelt er plan¬
tet flerstammet sølvløn og i bassinet pil. På
de trekantede pladser, hvor der også er
parkering, er der plantet plataner, som
skal klippes og danne løvtage. På Lille
Torv i det hævede kvadratiske felt plantes
kastanjer, som står i en underplantning af
vedbend, endvidere plantes der sølvløn og
tjørn. Længere nede mod skoven, ved bo¬
ligvej 4, er den trekantede græsklædte
plads tilplantet med robinier.

I gadestrækningernes plantehegn, der
har kitfarvet bræddebeklædning, plantes
vedbend.
Ved boligvejenes krydsninger med ak¬

sen er plantet grupper af vejenes karakter-
givende træarter bl.a. ved de pullertmar-
kerede vejindsnævringer, der herved får
en særlig markering i vejforløbet.
De vidt forskellige parcellers arkitektur

sammenbindes af det gennemgående
belægningssystem af let farvede betonfli¬
ser. Denne belægning er udført på hele
øst-vest aksen, og den udlægges også på
boligvejenes gangstrøg.
Belægningssysterpet er specielt udviklet

til Blangstedgårdbebyggelsens særlige ud¬
formning, hvor aksen gennemskærer bolig¬
vejene i en 45 graders vinkel. Fugeretnin¬
gen er overalt parallel med boligvejene,
hvorved aksens fugeretninger, bortset fra
torvepladserne, danner en vinkel på 45
grader med aksens facadeflugter.
Belægningssystemet er modulært og be¬

står af 30x60 cm rendeelemener, 60x60
cm og 30x30 cm fliser, trekantede fliser,
fliser underdelt i et 10x 10 cm modul, end¬
videre græsarmeringssten, pullerter, trin-
og kantningselementer o.s.v. Belægningen
kan herved tilpasses bebyggelsens over¬
ordnede struktur.
De førnævnte plantehegn afgrænser de

private haver og terrasser mod øst-vest ak¬
sen, som endvidere udstyres med nyudvik¬
let, tidssvarende gadeinventar såsom lam¬
per, affaldskurve og bænke.

Måns Ginman, Søren Harboe og Peder Borup, land¬
skabsarkitekter mdl.
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Provinsgruppen består af:
Arkitekter: Arkitektfirmaet Kjær & Richter

A/S, Århus. Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose
K/S, Odense. Landskabsarkitektfirmaet Leth &
Skaarup A/S, Århus.

Ingeniører: Axel Nielsen AIS, Odense, Rådgi¬
vende ingeniører, F.R.I. Mortensen og Esben¬
sen, Sønderborg. Rådgivende ingeniører, F.R.I.
Entreprenører: Hans Jørgensen & Søn, Oskar

Nielsen A/S, Semco Odense AIS.

Blangstedgård - område 7
Udgangspunktet for udarbejdelsen af pro¬
jektet til parcel 7 er »Provinsgruppen«s
deltagelse i Boligministeriets konkurrence
om den danske etagebolig, hvor gruppen
fik en delt 1. vinderpris.
Byggeriet har i forlængelse af konkur¬

rencen status som forsøgsprojekt, hvorfor
der fr>j boligministeriet er ydet en vis øko¬
nomisk støtte ud over rammebeløbet for
almennyttigt boligbyggeri.
Hvad angår haveanlæg og friarealer er

der så til gengæld ikke tænkt på forsøgs¬
virksomhed overhovedet.
Snarere tværtimod - fordi de økonomi¬

ske rammer har været særdeles begræn¬
sede.
Selv om vi vel nok kunne have lyst at

arbejde forsøgsmæssigt med eksempelvis
kompostering og rodzoneanlæg som en del
af haveanlægget, har vi måttet indskrænke
os til at udforske variationsmulighederne
inden for det fælles belægningssystem, som
er udviklet til Blangstedgårdområdet.
At vores byggeri desuden indgår i en

udstilling, hvor der ventes tusindvis af be¬
søgende, mens hækplanterne omkring de
private haver endnu er lidet iøjnefaldende,
har heller ikke givet anledning til nogen
ekstravagance. Og dog - vi har projekteret
en fin solidt indstøbt vandhane, som skal
gøre sandkassen til en endnu bedre lege¬
plads for de børn, der vil komme i bebyg¬
gelsen. Lad os håbe, at den bliver reali¬
seret!
Hvilken interesse kan et så beskedent

projekt da have for Landskab's læsere? Ja,
det har vi også tænkt en del over. Fra man-
28

ge års læsning af Landsdkab(-p) og Have- et projekt med to helt ubesmykkede ar-
kunst ved jeg, at det er meget sjældent, at bejdstegninger - af de ialt 4 tegninger, der
der gengives egentlige arbejdstegninger i udgør projektmaterialet,
tidsskriftet. Forhåbentlig kan også arbejdstegninger
For fagfæller må også andet end præsen- overbevise om, at vi inden for de givne

tationstegninger have interesse. Derfor rammer har forsøgt at skabe et pænt og
har vi valgt for en gangs skyld at illustrere ordentligt haveanlæg. Preben Skaarup

17.49 • 17."46

Lille skrfait
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Parcel 18

Parcel 8

Blangstedgård - område 8 og 18

Bygherre: Kurt Thorsen totalentreprise als.
Landskabsarkitekt: Landskab og Rum

Haveanlæggene til parcellerne S o« IS er
begge tænkt som bindeled mellem kunst og
arkitektur. Naturligvis er de funktioner,
der skal være i et boligområde, etableret;
men herudover er to skulpturer, skabt af
Sten Eiler Madsen, de elementer, hvorom
anlægget samles.
Bygningerne i parcel 8 danner et kvadra¬

tisk rum, hvor de tavse »Skakspiller« på
bænken ser interesseret på spillets gang.

I parcel 18 er skulpturen »Æblepigen«
hayerummets naturlige midtpunkt.

Lars Rohde, Landskab og Rum, Århus.

Parcel 8

Aiblepigen m The Apple girl.

Skakspilleren
■ The Chess player.
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Bygherre: K. Thorsen Totalentreprise a/s.
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkun¬
sten.

ver til boligerne langs Blangstedgårds Allé.
Fællesarealet afgrænses mod haverne af

en lav jordform, der bugter sig gennem
rummet. Slangen er beplantet med lave
buske (snebær) og opstammede træer (pa¬
radisæble), hvis lette kroner bøder på ind-
bliksgenerne på tværs af gården.
Haverne opdeles af lette espalierhegn

beplantet med slyngplanter (Clematis)
samt grupper af frugtbuske.
En flisesti fører frem til cykelskuret og til

legepladsen, som er grusbelagt. Bænke¬
pladsen er omgivet af en blomstrende hæk
(fjeldribs) samt fritstående frugttræer.

Sven Algren, landskabsarkitekt maa, mdl.

Blangstedgård - område 9
Bebyggelsen på parcel 9 består af to-etages
fløje langs henholdsvis Blangstedgårds
Allé og øst-vest aksen. Fløjene mødes i en
tårnbygning mod torvet.
I den sydlige fløj har boligerne adgang

fra asfaltstien langs Blangstedgårds Allé.
På denne sidste strækning før torvet er

alléen i opløsning og kun enkelte træer, står
tilbage. Nyplantningen som skærmer ter¬
rasserne består af uregelmæssigt formede
massiver i klippet bøg, svarende til be¬
plantningen på alléens modsatte side.
Inderst langs huset ligger et sammen¬

hængende græsareal afbrudt af terrassebe¬

lægningerne (betonklinker) og de blom¬
strende buske (Philadelphus), som danner
en let adskillelse mellem de enkelte

boliger.
Mod torvet lukkes havezonen af en let

trægruppe (mannaask).
Tårnhuset, som i stueetagen ud mod tor¬

vet rummer en butik, er friskåret af to
smalle portgennemgange belagt med sam¬
me fliser som torvets færdselszone.
Det indre gårdrum indeholder dels et

fælles friareal med en lille legeplads og et
cykel- og containerskur, dels små haver til
de sydvendte boliger langs øst-vest aksen
og endelig de nord-øst-orienterede bagha¬
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Blangstedgård-område 10
Med baggrund i bebyggelsens centrale pla¬
cering i forhold til den bymæssige øst-vest
akse samt husenes disponering med de fæl¬
les glasdækkede adgangsveje, søges fælles-
arealerne udtrykt som to klart opfattelige
arealer med hver sin karakter. c
Ankomstarealet A >
Ankomstarealet præges af nogle få karak-
terskabende elementer, lyse lægtehegn til¬

med slyngplanterMælvhæftende
latreplanter på de murede facader samt
lyngplantebukke, der indrammer den
irusbefæstede parkeringslomme. i

Fællesarealet
Fællesarealet tilsåes med græs sårmt i et
uregelmæssigt mønster striber af blom¬
strende lupin.
Nogle få trægrupper danner overgang til

den fælles grønning.

Blangstedgård - område 11
Bebyggelsens klare hovedidé, især udtrykt
ved bygningskroppens underdeling med de
glasdækkede trappeadgange og bygnings¬
facadernes markante udtryk, henholdsvis
murede med »glugger« og mod grønningen
»transparent« åben med glasdækkede kar¬
napper, søges understreget i disponeringen
af fællesarealerne.

Ankomstarealerne
Færdselsarealerne for gående befæstes
med betonfliser, forbindende boligvej 3 og
parkeringsenhederne<|
Som afgrænsning mellem de græsklædte

opholdsarealer langs de nord-vest og nord¬
østvendte facader udføres trykimprægne¬
ret overfladebehandlet lægtehegn, tilplan¬
tet med slyngplanter.
Parkeringsarealet befæstes med granit-

griM, afgrænset af brostenskanter. Som af¬
grænsning til gangarealet udføres lave dob¬
belte plantehegn, afdækket med græstørv;
plantehegnene rummer samtidig renova¬
tion og kabelskabe i terræn.

Grønningen
De græsklædte opholdsarealer langs faca¬
der opdeles med lægtehegn, tilplantet med
slyngplanter. Som afgrænsning mellem op¬
holdsarealer og fællesgrønningen plantes
brede klippede bøgehække. Grønningens
»striber« tilsåes med raps.

Bygherre: Andelsboligforeningen Kristi-
ansdal (område 10), og Næsby Boligsel¬
skab (område 11).

Svend Kierkegaard, landskabsarkitekt mdl.
Boje Lundgaard og Lene Tranberg, arkitekter maa.

1. Ankomstareai
2. Parkering
3. Fællesarealer

■ 1. Access turns.

2. Parking.
3. Communal open space.

I I
Mål ca. 1:500
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1. vasketøj - æbletræer
2. Sveins skulptur
3. Fæstningen
4. det centrale torv

5. labyrinten
6. sandkasse/det kvadratiske rum

7. kirsebærhøjenmål

Bygherre: PKA
Arkitekt og landskabsarkitekt:
Nielsen, Nielsen og Nielsen.

Blangstedgård - område 12
Foran det blå hus, med de lyse tage, ligger
en masse af grønt - en tæt volumen af
bøgehække, der skærmer adgangen til hu¬
set imod vejens trafik. Udadtil følger den¬
ne masse vejens forløb ganske skarpt og
præcist, men ind imod hus og beboere lø¬
ser det op og bugter sig ud og ind, danner
nicher, små rum og større rum, trækker de
gående med ind i forløbet og ledsager dem
ind og ud og forbi og videre til det næste
sted. Kirsebærhøjen ligger ved indkørslen
- en lille græsklædt høj, med kirsebærtræer
plantet på den flade top - her kan man
sidde oppe i skjul, og vogte på hvem der
32 "

mon kommer - senere kunne man måske
få sig en smøg. Oppe fra huset kan man se
det kvadratiske rum, der danner læ og ram¬
me for en sandkasse på 4x4 m med plads
til så meget sand, at de små børn måske
ville blive glade. Labyrinten, hvis indre
rum dannes af en cirkel af mørke stedse¬

grønne Rhododendron i kontrast til den
ydre cirkel af lys løvfældende bøg. Et
rundt rum, hvor man kan løbe i ring, gem¬
me sig og blive fundet. Der, hvor vejen
drejer, ved »fæstningen«, med solterrassen
på taget, åbnes bøgehækken med et sym¬
metrisk anlæg, der sammen med æbletræ¬
erne indrammer der centrale torv. Her

krydses den daglige færden. Går man
rundt langs hjørnet og følger det buede
hækforløb, ligger Sveins skulptur forude.
Vandet og skulpturen tegner dette sted.
Man kunne blive lidt og kigge, eller måske
har man travlt og må videre. 2 rektangulæ¬
re rum til vasketøjet eller æblerov omslut¬
ter den sidste niche i bøgehækkens forløb.
En god plads til en bænk her under kirse¬
bærtræets skygge, hvor man kunne sidde
og hvile sig og være lidt træt og gammel. På
den anden side af det blå hus mod sydøst
åbner den store grønne plæne sig - fra
husets terrasse og så langt øjet rækker til
skovens træer. Kristine Jensen + 3 x Nielsen.
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Blangstedgård - område 13
Den U-formede bebyggelse støder op til
boligvej 3, til pladsen ved øst-vest aksens
trekantede soppebassin og til Lilletorv.
Det faldende terræn mod torvet afvikles

ved et gennemgående trappeforløb, hvor¬
ved bygningen placeres på et hævet pla¬
teau i forhold til torvet. Fra dette plateau,
er der adgang til boligerne. I trinforløbet
ved portåbningen, plantes flerstammede
hvidtjørn i særligt udformede plantehuller.
Mod boligvej 3 er et opholds- og gen-

nemgangsareal tilplantet med bøgepur og
graciøse flerstammede sølvløn som over¬
standere. Den sydvestlige blok har havefa¬
cade mod sydvest, haverne afskærmes af
tykke hække af klippet bøg og lette grup¬
per af flerstammede træer.
Friarealerne er udformet som en videre¬

førelse af fællesgrønningen, der indsnæv¬
res og begrænses af skovkarakteragtige
plantninger, som formidler overgangen
mellem bygninger og fællesgrønning.
Grønningen deles i to mindre græskiler,
der i knækkede forløb føres ind til de to

åbninger i bygningerne hvilket også vil gi¬
ve spændende kig set fra gaden og aksen.
Græskilen er udformet med en lomme

for leg og ophold, et solvendt område af¬
skærmet mod bygningerne af mindre, og
blomstrende træer samt buske i grupper.

Blangstedgård - område 15
Bebyggelsen består af tre forskelligt udfor¬
mede bygninger af klassisk præg grupperet
om en flisebelagt plads mod boligvej 4.

På pladsen plantes der ved længehusets
gavl et stort lindetræ, som giver skygge i
sommervarmen og basis for ophold og an¬
det fællesskab.

Den kvadratiske bygning er placeret på
et hævet plateau i forhold til pladsen. Den
midterste bygning, portbygningen, er ud¬
formet med otte søjler i portåbningen, som
forbinder pladsen med fællesgrønningen,
hvor en sti fører videre til skoven.
Udfor længehuset er der parkerings¬

plads, en række lindetræer, klippet asym¬
metrisk er placeret i kanten af det græsar-
merede areal - mellem sti og bygning.
Mod øst-vest aksen afgrænses området

af en robinielund i en skyggetålende un¬
derplantning. Mod fællesgrønningen føres
græstæppet helt frem til både port- og læn¬
gehus afbrudt af stier til henholdsvis et
opholds- og legeområde og til en lille
skulpturplads i kanten af en af grønningens
plantegrupper.

Mans Ginman, Søren Harboe og Peder Borup, land¬
skabsarkitekter mdl.

Bygherre: Odense Andelsboligforening. Arkitekt: Boje Lundgaard & Lene Tranberg.
Ingeniør: Axel Nielsen A/S. Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe, Borup.

Bygherre: Arkitekternes Pensionskasse. Arkitekt: Poul Ingemann m.a.a. Ingeniør: Co-
wiconsult, Odense. Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe, Borup.

Eks.Uvghsplantning/

[ophold

dronning

Skulptur

Skulptur

Fælles grønning

Eks. frugttræer
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Blangstedgård - område 16
Hensigten har været at udnytte grundens
landskabelige attraktion med skovbrynet
mod syd. Samtidig er bebyggelsen åbnet en
smule langs gaden, uden dog at opløse
gadebilledet. Dels af hensyn til bebyggel¬
sen af gadens nordside, dels for at skabe en
variation i massen af kollegieværelser.
Hovedideén i friarealernes udformning er
at tilslutte bebyggelsen til den overordnede
udformning af gader pladser og friarealer.
Der udformes et sammenhængende flise¬
areal omkring alle boligblokke, således at
gående færdsel og ophold sker frit langs
både husenes for- og bagfacade.

Ny beplantning består af følgende arter neskelige boligkrav og behov. D.v.s. fra
træer: løn, ask, valnød, fuglekirsebær, has- madras på gulvet til kvalificeret arbejds-
sel og sølvløn. Blandet buskbeplantning: plads, edb og reoler. International sam-
avnbøg, hvidtjørn, slåen, bærmispel, kran- mensætning, hovedgruppe: studenter,
stop og snebær. 1. sal: 2 værelser med fælles bad og for¬

stue/køkken. 2 der bor sammen.
Boligerne Alle kollegieværelser er orienteret mod
Kollegiet består af lejeboliger fordelt på 5 landskabet mod syd, hvor grønningen fra
stk. 2-etages boligblokke med ialt: 20 1- skoven løber helt ind til bygningens rod.
rums og 15 2-rums kollegielejligheder Gadesiden mod nord rummer hovedsa-
I udstillingslejlighederne er hovedtema- geligt sekundære rum, bortset fra 1. sals

et: Tidens ungdomskultur. køkkener med karnap til orientering i
Temabolig: Hvordan vil de unge bo. gaden.
Stuen: 4 lejligheder, Standardudført SOm 0|e Klaaborg, landskabsarkitekt mdl, Gruppen for by-

grundlag, møbleres efter forskellige men- og landskabsplanlægning i Kolding.

Bygherre: Den selvejende institution »Blangstedgård Kolle
giet« vt Ungdomsboligfonden, Odense.
Arkitekter: »Tegnestuen Grønvænget«, Odense.
Landskabsarkitekter: Gruppen for by- og landskabsplan
lægning a/s, Kolding.

6. Ophold

Ny træplanining

Fælles grønning

Lokalsti

"Eksisterende skov.

Eksisterende frugttræer

Hovedsti
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Mål ca. 1:400

Bygherre: Andelsboligforeningen Høj-
strup, Odense
Arkitekt. Landskabsarkitekt: Dansk Ar¬

kitekt- & Ingeniørkontor af 1945, Esbjerg i
samarbejde med Arbejderbo (konkurren¬
ceprojekt)

Blangstedgård - område 17

Bebyggelsen er opført som almennyttigt
byggeri med 4-6 boliger i hver husenhed.
Det rekreative friareal som forløber

langs de eksisterende hegn er trukket ind i
bebyggelsen som en fælles grønning.
Her er også opholds- og legeområdet

beliggende. På modsat side af bebyggelsen
orienteret mod den offentlige sti ligger
»tingstedet« udformet som en kvadratisk
forplads med skift i belægningstypen.

LANDSKAB 2 - 1988

Det er tanken af eksisterende frugttræ¬
er, så vidt muligt, skal bevares som enkelt¬
stående trægrupper i det grønne friareal.
Mod boligvejen foretages nyplantning af

træer hovedsagelig Acer Platanoides.
Forhaverne tilplantes med Cotoneaster/

Forsythia. Private prydhaver mod grøn¬
ning omkranses af lave hække af avnbøg.
Den anvendte belægningstype er hoved¬

sagelig 30 X 30 cm betonfliser, visse steder
underopdelt i felter på 10 X 10 cm.

På forpladsen anvendes 60 x 60 cm be¬
tonfliser (glatte) lagt i diagonalt mønster.

Eigil Bentzen, DAI Esbjerg
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Blangstedgård - område 20 og 21
Det er i virkeligheden ganske eventyrligt.
En ny bebyggelse på ca. 550 boliger, heraf
ca. en trediedel klar til boligudstillingen,
der får så meget foræret fra start: et natur¬
skønt område langs Lindved å, et areal som
til en vis grad er formet af alléer, rækker af
levende hegn, større og mindre trægrup¬
per, mindre lunde af frugttræer og græs¬
klædte lysninger. Altsammen parat til at
byde »nybyggere« velkommen.
Med en central placering i »eventyrpar¬

ken« og med en fornem beliggenhed langs
og nær ved øst-vest aksen og Lille Torv
ligger parcel 20 og 21.
Arealmæssigt udgør disse hhv. 2.500

og 6.150 m2 af det samlede areal på 55 ha.
Små brikker i det store puslespil, men
som dog har givet plads til 20 andels-, 30
almindelige udlejnings- og 12 ungdomsbo¬
liger. En unik variation og integration
i boligformer, som kan få den nye bydel til
at leve.

Bebyggelsens placering på parcel 20 og
21, i forhold til de nævnte kulisser, var

fastlagt inden vore bygherrer gjorde deres
entré på scenen. Storparcellerne skulle nu
blot have deres egen identitet indenfor de
givne rammer - og hvordan tryller man så
det op af den dyrekøbte jord?
Som i så mange andre bebyggelsesplaner

har placeringen af et »blikfang«, i form af
parkeringspladsen på egen grund og i et
antal som der aldrig kan findes besparelser
på, været en dominerende og afgørende
faktor ved arealdisponeringen. Ved et
økonomisk og arealmæssigt fællesskab er
det dog lykkedes at løse et ufravigeligt
krav. Den grimme ælling blev til en smuk
svane, til alles tilfredshed. Den fælles til¬
kørselsvej fra Blommegrenen og de tilhø¬
rende parkeringspladser må siges, trods
alt, at være velplaceret i forhold til bebyg¬
gelsen. Anvendelse af græsarmeringssten
vi med tiden mildne og venliggøre det for¬
holdsvis store belagte areal, således at det
kan indgå som grønt element i haverum¬
met. En placering af fælleshuset i tilknyt¬
ning til disse fælles funktioner var nærlig¬
gende.

Udformningen af parkeringspladsen har
selvfølgelig sat sit præg på formgivningen
af det øvrige friareal, som nu nærmest
klamrer sig til den fælles funktion. Der er
skabt plads til de traditionelle haveelemen¬
ter i en bebyggelse: flisegange og -stier,
terrasser, private og fælles opholdsarealer,
beboerhaver, småbørnslegepladser, bål¬
plads, containergård og mindre, til dels
sammenhængende græsarealer. Enkelte
spredte træer og trægrupper af askbladet
løn og akacie vil opdele rummet og med
tiden blive et beskedent og frodigt bidrag
til stedet.
Som det måske vil fremgå af skitsen til

arealdisponeringen er der for så vidt ikke
så megen nyskabelse og revolutionerende i
forslaget. Der er blot forsøgt at etablere
passende rammer, i en overskuelig og har¬
monisk skala, omkring forskellige formål
og funktioner. Disse rammer skal nu blot
»besjæles af ånd«, og det er ganske vist en
hel anden historie.

Marcel Crutelle, landskabsarkitekt mdl med tegne¬
stue i Odense.

Mål ca. 1:850.
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Konkurrence om Adalsparken

Ådalsparken set fra sydvest
■ Ådalsparken seen from the south west.

Hørsholm kommunalbestyrelse i samarbej¬
de med Dansk Almennyttigt Boligselskab
udskrev 1987 en offentlig idékonkurrence
om miljøforbedringer i boligbebyggelsen
Ådalsparken i Hørsholm.
Dommerkomiteen har bestået af:
Borgmester Ove Sundberg, formand; ci¬

vilingeniør Arno Jensen, næstformand; vi¬
ceborgmester Hanne Falkensteen; indret¬
ningsarkitekt Susanne Dinesen; kommu¬
naldirektør Ib Tune Olsen; fhv. viceborg¬
mester G. Malling Kiær; sygehjælper Kir¬
sten Thrane; direktør Leo Fagerberg; arki¬
tekt MAA Svend Algren; arkitekt MAA
Claes Høgly; landskabsarkitekt MDL Poul
le Fevre Jacobsen.

Rådgivere for dommerkomiteen har
været:

Stadsingeniør John Brandt; bygnings¬
inspektør Thøger Beknes; ejendomsmester
Torben Ellekær; landskabsarkitekt MDL
Flemming Jørgensen, inspektør Martin Jør¬
gensen; afdelingsleder Leif Lundahl.
Konkurrencens sekretær har været arki¬

tekt MAA Flemming Deichmann.
Sekretær for dommerkomiteen har været

arkitekt MAA Bent Røgind.
Til konkurrencen var indkommet 39 for¬

slag som alle kunne optages til bedømmelse.
Bedømmelsen blev afsluttet den 16. oktober
1987.

LANDSKAB 2 -1988

Dommerkomiteens bedømmelse

Miljøforbedring i eksisterende boligbebyg¬
gelse er et forholdsvis nyt begreb, der spe¬
cielt knyttes til tressernes og halvfjerdser¬
nes store industrialiserede byggerier.
Ligesom ordet miljø bruges i vidt for¬

skellige sammenhænge, dækker også mil¬
jøforbedring over et bredt spektrum af ind¬
greb, fra ændringer i lejlighedsfordeling og
dermed beboersammensætning, til udbe¬
dring af byggeskader.
Ådalsparken er en velfungerende be¬

byggelse, der ikke er belastet af tomme
lejligheder, høj flyttefrekvens, hærværk el¬
ler vold. Der er heller ikke alvorlige bygge¬
skader, selv om en facaderenovering skal
gennemføres inden for en overskuelig
fremtid. Bebyggelsens miljøproblemer er
således ukomplicerede i den forstand, at de
udelukkende knytter sig til de fysiske ram¬
mer, fra den overordnede udformning af
bebyggelsesplanen, ned til detailudform-
ningen af den enkelte indgangsdør.
De indkomne forslag demonstrerer den

store spændvidde i de indgreb, der kan
arbejdes med. Da denne konkurrence er
den første i sin art herhjemme, og da der i
årene fremover skal løses mange lignende
opgaver i vore boligområder, har dommer¬
komiteen fundet det væsentligt så vidt mu¬
ligt at pege på forslag som udover at anvise
de bedste løsninger på Ådalsparkens pro¬
blemer, også indeholder forslag og ideer,
der er generelt anvendelige.
I den forbindelse har de mange forslag,

der anviser fortætning med boliger eller
erhvervsarealer optaget dommerkomite¬

en, men man har konkluderet, at kun for
centrets vedkommende er en egentlig are¬
aludvidelse ønskelig. Dommerkomiteen
har især interesseret sig for nedenstående
delproblemer.

Bebyggelsens ydre fremtræden i forhold til
omgivelserne
Til trods for sine velproportionerede faca¬
der fremtræder Ådalsparken som store
ensartede boligblokke. Det er vigtigt at få
brudt den ensformighed, bebyggelsen ud¬
stråler, men skal det lykkes, kræver det
efter dommerkomiteens opfattelse egentli¬
ge indgreb i bygningsstrukturen, og bør
således løses i forbindelse med f.eks. nye
portgennemgange eller en kommende fa¬
caderenovering. En gavldekoration eller
en »sølvbryllupsportal« ved indgangsdøren
kan ikke hamle op med byggeriets skala.

Adgangsveje og parkeringspladser
Den overordnede trafikstruktur bør fast¬
holdes, men indkørslen til den store nordli¬
ge parkeringsplads og til centret bør for¬
bedres. Den vestvendte indkørsel fra Høj¬
mosen og specielt centrets vestlige adgang
bør markeres bedre. Flere forslag peger på
etablering af et adgangstorv ved kirken,
som præcist vil markere centergadens vest¬
lige afslutning.
Tilsvarende må centrets østlige adgang

markeres bedre. En ny indgang mod nord
kombineret med en separat centerparke¬
ring kan evt. realiseres, når Ådalsvej i
fremtiden forlænges med ny bro over ba¬
nen. En anden interessant mulighed er at
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forlænge Kystbanevejen mod nord og der¬
ved få centertrafikken bort fra blok 2 og
fritids- og ungdomsklubben.
Den reduktion af parkeringspladser,

som programmet lægger op til, bør efter
dommerkomiteens opfattelse først og
fremmest udnyttes til at skabe afbrydelser i
de lange gennemgående parkeringsbånd
langs blokkene. Specielt mellem blok 2 og
3 vil der kunne etableres værdifulde forbin¬
delser på tværs mellem blokkene.
Det er imidlertid hverken ønskeligt eller

realistisk at nedlægge alle parkeringsplad¬
serne her, som enkelte forslag gør, og dom¬
merkomiteen er helt uenig med de for¬
slagsstillere, som flytter bilerne over på
vestsiderne af blok 2 og 3.

Stiforløb og indgangsforhold
Der er mange gode forslag til ændring af
adgangsstiernes forløb, men også tenden¬
ser til blot en ny form for monotoni. Identi¬
fikation af de enkelte indgange og opbryd¬
ning af de lange forløb kan bedst løses ved,
at der på få udvalgte steder etableres tyde¬
ligt markerede gennemgange i blokkene.
Disse bør, som flere forslag anviser det,
bearbejdes terrænmæssigt, så der bliver
direkte kig igennem bygningen, ud til fria¬
realerne og med ramper til kørestole. Den
opdeling af de lange blokke, som herved
opnås, kan så følges op med etablering af
små bænkepladser og lignende ved de en¬
kelte indgange. Enkelte forslag har spæn¬
dende ideer om individuelt udformede op¬
gangshaver, som kan skabe den ønskede
variation.

I forbindelse med gennemgangene peger
mange forslag på en inddragelse af de åbne
solvendte underetager i blokkene til fælles¬
lokaler eller ungdomsboliger. Dommerko¬
miteen er som tidligere nævnt af den opfat¬
telse, at en egentlig fortætning ikke er øn¬
skelig i Ådalsparken, men vil ikke afvise en
punktvis udbygning, som der her er tale
om, da den også vil medvirke til en yderli¬
gere accentuering af gennemgangene.

Friarealerne

Ådalsparken er velforsynet med friarealer,
men der er dårlige adgangsmuligheder fra
en stor del af bebyggelsen til det mest
værdifulde område mod vest. Dommerko¬
miteen finder det helt afgørende, at disse
forbindelser forbedres, og vil fremhæve de
forslag, som bevidst arbejder med at skabe
tværgående forbindelser, der via gennem¬
gange eller porte i blok 2 og 3 åbner for en
kontakt mellem de østlige friareal (med
fritids- og ungdomsklub) og det smukke,
beplantede område mod vest. Der bør også
skabes bedre kontakt fra blok 1 til specielt
det vestlige friareal, og dette kan, som flere

forslag anviser, opnås ved at opløse den
vestlige del af centret i enkelte bygninger
Samtidig kan der skabes et bedre samspil
mellem institutionernes legearealer og fri¬
arealer. Udover det vestlige friareal, som
næsten alle de konkurrerende har respek¬
teret, har dommerkomiteen også ment, at
den markante terrænform og beplantning
vest for blok 2 var værdifuld, og vil derfor
fremhæve de forslag, som har ladet disse
elementer indgå i den fremtidige udform¬
ning.
Ved udtynding i parkeringspladsen nord

for blok 1 frigives relativt store arealer, og
flere forslag udnytter disse til boldbaner,
beboerhaver el. lign. Af vigtighed er stitra¬
ceen fra den nordfor liggende bebyggelse,
som her bør føres på tværs til gennemgan¬
gen i blok 1.

Centret
Udover den markering af de vestlige og
østlige indgange som tidligere er omtalt,
har dommerkomiteen lagt vægt på forslag
som opprioriterer den eksisterende gen-
nemgangsmulighed fra blok 1 til centrets
indgang D. Det er endvidere dommerko¬
miteens opfattelse, at den allerede eksiste¬
rende forskel mellem centrets institutions-

prægede vestlige del og den kommercielt
prægede østlige del yderligere bør accentu¬
eres. Det kan ske ved, som nogle foreslår,
at fjerne betonkonstruktionen og over¬
dækningen over centergadens vestlige del,
men kan også opnås ved at ændre tagkon¬
struktionen over centrets østlige del, som
derved også arkitektonisk vil markere sig
bedre.

Hovedparten af forslagene fjerner i et
eller andet omfang de ikke-bærende beton¬
vægge mod syd, og får derved bedre lysfor¬
hold og visuel kontakt med udearealerne.
En del forslag arbejder endvidere med at
etablere et egentligt centertorv - en over¬
dækket markedsplads - eventuelt i forbin¬
delse med en åben terrasse mod syd eller
vest. Dommerkomiteen er enig i, at større
indgreb i den eksisterende bygningsstruk-
tur også her er en nødvendighed, hvis der
skal opnås en væsentlig forbedring af cen¬
tret. Blomsterkummer, springvand og
bænke gør det ikke alene.
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Fremtidig
hovedstruktur.

Future primary
Structure

- Vi vil bevare helhedsstrukturen, men ændre
således, at der gives forskellige oplevelser, alt
efter hvor i bebyggelsen man færdes. Ved at give
uderummene forskellig tæthed og udformning, så
de får hver sit særpræg, gives der også identitet til
den enkelte bolig, man ved hvor man er. Bebyg¬
gelsen skal have kontakt med den store »åbne«
bydelspark beliggende mod vest.

m - We will preserve the general structure but
make changes so that different experiences are
built in when moving through the development.
By giving the outdoor spaces differing density
and design, they each achieve a singular charac¬
ter and provide identity to the individual block -
one knows where one is. The development will
have contact to the large »open« park to the west.

Etapeudbygning.
■ Phase plan.
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Konklusion
Det er dommerkomiteens opfattelse, at
forslag tildelt 1. præmie gennem sin visio¬
nære og langsigtede helhedsplan båret af
megen fantasi og idérigdom suppleret med
originale og ekspressive enkeltelementer
fremstår som konkurrencens bedste.
Dommerkomiteen har endvidere fun¬

det, at forslag tildelt 2. præmie med sin
sobre, konsekvente og anvendelige hel-

ØZEZEEx
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hedsplan er blandt konkurrencens bedste.
Dommerkomiteen har ved at præmiere
yderligere fire forslag ønsket at pege på
ideer, der kan indgå i det videre arbejde
med miljøforbedringer i Ådalsparken.

Dommerkomiteens bemærkningertil
forslag tildelt 1. præmie
Forslag tildelt 1. præmie på 100.000 kr.;
udarbejdet af: arkitekter MAA Peter Juel
Jeppesen, Søren Bangsbo, Ulla Poulsen og
Jørgen Ravn. Rådgivende ingeniører: Birch
& Krogboe K/S.

Forslagets helhedsplan er visionær og
langsigtet, og planen er båret af megen
fantasi og idérigdom. Det er suppleret med
originale og ekspressive enkeltelementer.
Med tanke på den forestående miljøfor¬

bedring er det af betydning, at det kupere¬
de grønne område mod vest - i forslaget
benævnt »bydelsparken« - får kontakt med
hele bebyggelsen. Hertil bidraget for¬
slagets klare øst-vest forbindelser, der via
portgennembrydninger skaber sammen¬
hæng i området.
Som et led i opgavens løsning tillagde

man det megen vægt, at ønsket om identi¬
tet var imødekommet. Det gør forslagsstil¬
leren ved dels at give friarealerne mellem
de lave blokke og øst for blok 2 hver sin
udformning, dels ved at variere ind-
gangspartierne med et portalmotiv af for¬
skellig form og kulør.
Friarealerne mellem de lave blokke op¬

deles i tre enheder. Den sidste mod syd
indeholder en fortætning med sine punkt¬
huse i 2-4 etager. Af de generelle bemærk¬
ninger fremgår det, at den foreslåede for¬
tætning ikke er acceptabel. Den kan erstat¬
tes af pavilloner og carporte o.lign. Områ¬
det øst for blok 2 undergår en væsentlig
omdannelse ved at føre Kystbanevej frem
til centret. Gennem denne overbevisende

disposition kædes fritids- og ungdomsklub¬
ben sammen med området og tilkørselsfor¬
holdene forbedres.
Den viste fornyelse af centret fjerner

den overdækkede gangforbindelse i den
vestlige del, hvorved de enkelte bygninger
vil stå som huse i landskabet. Centrets
butiksdel overdækkes med en synlig gitter¬
konstruktion, som giver lys og luft til bu¬
tikstorvet. Forslaget har stor spændvidde
og anviser bl.a. bygningsmæssige facade¬
ændringer, som en visualisering af den for¬
ventede facaderenovering.
Med sit sikre greb og sin idérigdom fin¬

der dommerkomiteen, at forslaget er kon¬
kurrencens bedste. I konsekvens heraf ind¬
stiller dommerkomiteen, at forslaget vide¬
rebearbejdes i samråd med kommunen,
DAB og beboerne.
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Dommerkomiteens bemærkningertil
forslag tildelt 2. præmie
Forslag tildelt 2. præmie på 70.000 kr.;
udarbejdet af: arkitektgruppen: Boldsen,
Thure Nielsen, Halse, Rubow, arkitekter
MAA, i samarbejde med: Ingeniørfirmaet
A/S Dominia.

Forslagets helhedsplan er sober, konse¬
kvent og anvendelig.
Den overordnede trafikstruktur er fast¬

holdt, og hvad adgangsveje angår, er de
eksisterende veje benyttet. Parkeringsbån-
dene ved de lave blokke er ligeledes fast¬
holdt. Det er imidlertid tvivlsomt, om den
foreslåede centerparkering mod nord kan
realiseres så nær den fremtidige bro over
kystbanen.
Gennem et funktionelt og oplevelsesrigt

stisystem og gennem portåbninger skabes
værdifulde tværgående forbindelser mel¬
lem blokkene.
Herved knyttes friarealerne sammen fra

øst til vest. Forslagsstilleren slår til lyd for,
at terrænet mellem de lave blokke udjæv¬
nes, et synspunkt som dommerkomiteen
ikke deler. Den foreslåede forbindelse
mellem Kokkedal station, blok 1 og centret
er et overbevisende indslag.
Centrets fornyelse omfatter fjernelse af

ikke bærende betonelementer, og i den
østlige del indpasses et stort ovenlys, hvo¬
runder en »markedsplads« kan etableres.
Centergangen afsluttes med et glashus
mod vest og en nybebyggelse i 2 etager til
kontorer og centerfunktionen mod øst.
Den sidst nævnte bygning vil næppe kunne
realiseres, jfr. de generelle bemærkninger.
Den foreslåede renovering af centret er
velbearbejdet og v.elformet.

■ The proposed solutions for improvement of
the environment should be seen as a kind of cata¬
logue which can be realised when the economic
possibility arises. The open space can be used
better, attractive gateways will be established.

- Ådalsparken er typisk for en del af tredsernes boligbyggeri, hvor hensynet til montagebyggeriets
teknik har vejet tungere endforsøgpå at skabegode oplevelsesrige boligmiljøer og godemulighederfor
sociale kontakter. De foreslåede løsninger til forbedring af forholdene skal opfattes som en slags
katalog, som kan realiseres, efterhånden som der bliver økonomisk mulighed derfor. Friarealerne skal
bruges bedre, der skal etableres mere »attraktive« porte igennem bebyggelsen.



Modulnet

■ Modul net.

Aktivitetsområder
■ Activity area

Parkering.
■ Car park.

Nye fælleslokaler
■ New communal premises

Bygningsstruktur
■ Building structure.

Niveau 2's net.

■ Net at level 2

Helhedsplan
■ Master plan

Dommerkomiteens bemærkningertil
forslag tildelt 3. præmie.
Forslag tildelt 3. præmie på 50.000 kr.;
udarbejdet af: John Nielsen, arkitektMAA.
Medarbejdere: Peter Leuchsenring, stud.
arch, og Helge Skov Petersen, ingeniør
Mai..

Gennem en analyse af bebyggelsens for¬
hold lægges det eksisterende planlægnings-
og modulnet til grund for disponeringen af
området. Herover opbygges et »socialt,
arkitektonisk netværk«. Det valgte princip
har afstedkommet en helhedsplan, som er
for stram og for skematisk i sit hensyti til
den eksisterende bebyggelse. I forbindelse
hermed bemærkes, at der ikke i bygnings¬

mæssig henseende foreslås nogen ændrin¬
ger i de tre boligblokke.
Forslaget har sin styrke i den landskabe¬

lige og beplantningsmæssige behandling af
friarealerne mellem blok 2 og 3, hvor der
udover beboerhaver anlægges fem temaha¬
ver med hver sit beplantningsvalg. Det fo¬
reslåede sti- og vejsystem er markant med
en systematisk opdeling af aktivitetspunk-
ter og mødesteder.
De bygningsmæssige indgreb i centret er

enkle og realistiske. De består dels af ud¬
skiftning af de ikke bærende betonelemen¬
ter, dels af en række glasprismer i taget.
Det foreslåede centralt placerede beboer¬
torv vil være et væsentlig aktiv for bebyg¬
gelsen.
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Plan 1:3500.

Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag tildelt 3. præmie
Forslag tildelt 3. præmie på 50.000 kr.;
udarbejdet af: KBI's arkitektafdeling, v/ar¬
kitekter MAA Ebbe Bjørn Andersen, Tro¬
els Lergaard Nielsen, Thorkild Thomsen og
Hans-Jørgen Lykkeboe.

Forslagets helhedsplan er realistisk og
respekterer i sine hovedtræk det eksiste¬
rende landskab og trafiksystem.
I trafikal henseende bevares adgangsve¬

je til blok 2 og 3 mens adgangsvejen fra
Højmosen til den nordlige parkeringsplads
flyttes mod nord, hvorved en mere direkte
indkørsel til parkeringspladsen opnås.
Et værdifuldt træk er de foreslåede hæ¬

vede beboerhaver og opholdspladser ved
blok 2 og 3's østfacader som er opnået
gennem en reducering af parkeringsplad¬
serne.

Et andet karakteristisk træk er de mar¬

kante poppelhegn, der fremstår som en

markering af de interne stier. De er rum-
dannende elementer, som kun forekom¬
mer overbevisende' i den nordlige del af
området.
I forbindelse med centret foreslås en

åben pergola - opbygget løvgang som et
grønt hovedelement, der spænder fra tor¬
vet i vest til torvet i øst, kun afbrudt af
butiksdelen. Ved at åbne centergangen
trækkes landskabet fra den vestlige grøn¬
ning helt ind til blok 1. Centergangen ind¬
går i øvrigt som en del af et overordnet
stisystem fra Usserød å til Øresund.

Boligstrædet
42
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OPSTEMMEDE TRJTER 00 KLIPPEDE HJDCKE
ANGIVER, AFSKÆRMER 00 FORMIDLER
AFVEKSLENDE LYS- 00 RUMOPLEVELSER

Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag tildelt 4. præmie
Forslag tildelt 4. præmie på 15.000 kr.;
udarbejdet af: Schutze & Rasmussen, arki¬
tekter MAA, PAR. Medarbejdere: Arkitek¬
ter MAA Lars Thiis Knudsen, Tyge Skjøt
Jensen og teknisk tegner Anne Aagaard-
Møller.

Med forfatterens ord fremstår forslaget
som »en vision - et fortætningsprojekt«.
Det er udformet som en oplevelsesrig ram¬
me om den eksisterende bebyggelse med
beboerfaciliteter, boliger for unge og ældre
samt erhvervsarealer. Forslaget er præ¬
mieret for sine rige og fabulerende detal¬
jer. Udformningen af centret er original og
realistisk. Forslaget er smukt fremstillet.

Dommerkomiteens bemærkninger til
forslag tildelt 4. præmie
Forslag tildelt 4. præmie på 15.000 kr.;
udarbejdet af: arkitekter Johnny Hansen og
Lone Piiters Ostenfeldt.
Forslaget er følsomt og skitsemæssig sit

oplæg. Dets fortjeneste ligger først og
fremmest i den overordnede landskabelige
behandling. Ved udeladelse af P-pladser
og veje mellem de lave blokke opnås et
storslået landskab fra den grønne kile ved
skolen i syd til centret mod nord. En følge¬
virkning af denne disposition er en ny vej¬
adgang vest for blok 3, som dommerkomi¬
teen finder er utænkelig. Forslagets visio¬
ner er talrige f.eks. den overbevisende løs¬
ning af parkeringsområdet nord for blok 1.

Det grønne strøg mod syd.
■ The green thoroughfare to the south.
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En generation af landskabsarkitekter
Samtale med havearkitekt Erna Sonne Friis.

Af Karen Permin

Haven ved Lellinge skovridergård.
■ Garden at Lellinge Skovridergård.

Indtil C. Th. Sørensen i begyndelsen af
40'rne arrangerede undervisningsaftener
for unge havearkitekter på Kunstakade¬
miets arkitektskole, betragtedes undervis¬
ningen på Landbohøjskolens havebrugsaf¬
deling som den eneste havearkitektuddan¬
nelse i Danmark.

Ingen, der dengang kendte undervisnin¬
gens omfang og indhold, kunne undres
over, at disse undervisningsaftener på Aka¬
demiet blev et tilløbsstykke for en hel gene¬
ration af unge havearkitekter, som med for¬
skellig praktisk og teoretisk baggrund for
første gang kunne mødes i et kunstnerisk og
formgivningsmæssigt miljø - et miljø de
længe havde savnet.
Det er denne generation, som op igennem

50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, uden
en egentlig skræddersyet landskabsarkitekt¬

uddannelse at hænge deres ekspertice op på,
har været ansvarlige for friarealernes ud¬
formning i dette land.
Affaghistorisk interesse men også for at

få en bredere basisviden om en hel land¬
skabsarkitektgenerations arbejdsvilkår og
ansvarsområder, har Landskabs redaktion
og Landbohøjskolens Institut for Have og
Landskab bedt mig interviewe de kolleger
som i den pågældende periode har været
med til at præge fagets udvikling.
I 1988-årgangen vil Landskab derfor

bringe de samtaler, jeg i det forløbne år har
haft med Erna Sonne Friis, Ronald Lund,
Agnete Muusfeldt og J. Arevad-Jacobsen.
Og flerefølger efter, når jeg i det kommende
år får interviewet flere af vore kolleger

Karen Permin

I et småbakket landskab, der mod øst fal¬
der trappeformet ned mod Elverdamåens
dalgang, bor havearkitekt Erna Sonne
Friis på »Kvarnløse plantage«, en ejendom
som af familien blev købt i slutningen af
60'erne, færdigtilplantet med rødgran.
Allerede den første sommer blev der

ryddet et ti meter bredt bælte omkring hele
grunden - og adskilt af en bred græssti -
plantet et dobbeltsidigt skovbryn, hoved¬
sagelig bestående af løvfældende og frugt¬
bærende buske og mindre træer.
Stinettet, der som en slange slynger sig

gennem hele plantagen, passerer her og
der større og mindre »oaser« tilplantet med
roser, buske og solitære stauder.
Som en komponist, der komponerer et

musikstykke, har Erna Friis komponeret
haven som et kunstværk, sammensat af
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1.+2. Synd at vi ikke kan vise farvefotos afhaven
på Lellinge skovridergård, som det var, da Erna
Friis boede der, - et blomsterbillede, hvor hendes
forskellige farvekombinationer blev afprøvet.

■ 1 + 2. A shame that we cannotpublish colour
photographs of the garden at Lellinge Skovrider¬
gård as it was when Erna Friis lived there - a

flower painting where her different colour com¬
binations were tested.

Erna Friis.

dens elementære bestanddele: træer, bu¬
ske, stauder og græs.
Sammen med en datter og svigersøn, to

»arvede lugekoner« og en gammel arbejds¬
mand, passer hun selv den 5000 m2 store
have.
Der fældes og tyndes. Kasseres og ny¬

plantes. Og eksperimenteres. I øjeblikket
med bundplantning af hasselurt (Asarum
europaeum) og forskellige Hosta-arter -
brugbare, eller uegnede som bunddække
under tæt, mørk granskov.

Medfødte evner

Erna Sonne Friis er omkring århundred¬
skiftet født på Lolland, hvor hendes far i en
årrække forpagtede avlsgården på Knu¬
thenborg. Som halvstor pige flyttede fami¬
lien til København, hvor hun kom i frøken
Zahles skole på Nørrevold.
Ung blev hun gift med en finsk advokat,

der som juridisk konsulent for et stort in¬
dustriforetagende, var bosat i Mellem-Fin¬
land, og hvor der til stillingen hørte hus og
en, efter danske forhold, aldeles uplejet
have.
Hendes medfødte formgivningssans og

fryd over planternes vækstform og farve¬
rigdom, udløste et hidtil ukendt behov for
at beskæftige sig kunstnerisk med jord og
planter.

2

Hvordan det behov udmyntedes fortæller
fru Friis om med erindringens glød:
- I løbet af et års tid fik jeg sat skik på

haven, og efter gentagne besøg i den lokale
planteskole fundet ud af, hvilke planter,
der i særlig grad kunne trives på de bredde¬
grader. Derved opdagede jeg, at Phlox
paniculata klimamæssigt klarede sig fint,
og i rene stærke farver gav en utrolig fin
effekt mod havens grønne kulisser.
Over hækken så naboerne, hvad jeg for

forholdsvis beskedne midler fik ud af min
have. Og inden længe fungerede jeg som
bebyggelsens »grønne« rådgiver.

Havearkitekt ville jeg være
- Efter syv år opløstes vort ægteskab, og
jeg rejste tilbage til Danmark sammen med
vores lille pige.
Med mine finske erfaringer in mente, og

medfødte sans for form og farve, beslutte¬
de jeg at blive havearkitekt.
Spørgsmålet var blot hvordan, når jeg

som 30-årig manglede hele den gartneriske
baggrund for at kunne optages på Landbo¬
højskolen, hvor Georg Georgsen som lek¬
tor i anlægsgartneri, også underviste de
studerende i fagtegning og projektering af
haveanlæg.
Flavebrugsafdelingens lærere blev dog

enige om, at jeg som hospitant kunne følge

undervisningen og aflægge eksamen i de
fag, vi mente var vigtigst for min fremtidige
faglige løbebane.
Sideløbende med, at jeg på Landbohøj¬

skolen beskæftigede mig med jordbunds¬
lære, anlægsgartneri, botanik og tegning,
indhentede jeg mit manglende plante¬
kendskab ved tilbagevendende besøg på
Axel Olsens planteskole i Kolding. Der
noterede jeg til mit plantekartotek højde,
vækst, bladform og blomstringstidspunkt,
og med de ostwaldske farvekort i hånd,
bestemte jeg blomsterfarverne langt mere
præcist, end hvad planteskolekatalogerne
opgav.
Med havebrugsafdelingens faste lærer¬

stab som uundværlige inspiratorer - og min
særlige interesse for plantekomposition og
blomstersammensætninger som kunstne¬
risk udtryksform - var jeg ikke svær at
overtale, da Georg Georgsen satte mig
igang med at oversætte en bog af Gertrude
Jekyll, og blev egentlig ikke særlig overra¬
sket, da han som en fodnote tilføjede »1
Danmark er der nok folk, som kan tegne
haver, men der savnes mennesker, som ud
fra en kunstnerisk holdning kan udarbejde
beplantningsplaner«. Tænk over det! Med
dette udsagn som inspirationskilde, for¬
nemmede jeg lidt efter lidt, hvilken faglig
løbebane, der skulle blive min.
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Den faglige karrieres første vanskelige år
Hvilke opgaver var starten på Deres faglige
karriere og med hvilke kolleger samarbej¬
dede De?
- Da privathaven i slutningen af 30'rne

var det vigtigste opgaveområde for havear¬
kitekter, fik jeg lidt efter lidt opgaver, hvor
havens rytmiske opbygning med planter i
harmoniske farvetoner, og med flydende
overgange til den omgivende natur, skulle
være et væsentligt haveelement.
Og da Troels Erstad i 1949 blev direktør

for Det kgl. Danske Haveselskabs Have
(DKDH), og forstander for den nyoprette¬
de anlægsgartnerskole samme sted, fik jeg
som havearkitekt til opgave at udarbejde
planteplaner, og i samarbejde med over¬
gartner Samuelsen lede det praktiske plan¬
tearbejde i haven.
I samme periode, hvor jeg i øvrigt sad

som bestyrelsesmedlem i DKDH, blev
jeg via Troels Erstads bekendtskab med
daværende borgmester Axel Møller ansat i
Frederiksberg kommune for at udarbejde
beplantningsplaner til de centrale kommu¬
nale anlæg.
Noget succesfuldt arbejde kan man ikke

påstå, det blev. Stadsgartneren ville helst
gøre alting selv, og brugte enhver anled¬
ning til at spænde ben for mig og mit arbej¬
de. Til slut fik jeg »silkesnoren« og blev
opsagt.
I kredsen omkring Troels Erstad traf jeg

jævnligt havearkitekt Ingwer Ingwersen,
som på det tidspunkt var stadsgartner i
Gentofte, og sideløbende drev en privat
tegnestuevirksomhed i København.
Heldigvis var hverken Troels Erstad el¬

ler Ingwersen bange for at give mig opga¬
ver, som jeg i kraft af mine særlige evner,
havde tid og kræfter til at løse.
Langt senere i min faglige karriere lave¬

de jeg i øvrigt, i samarbejde med Ingwer
Ingwersen, krokustæppet i Rosenborg
slotshave og rosen- og staudehaven på
Egeskov.

Jeg flytter på landet...
I slutningen af30'rne starter De egen have¬
arkitektvirksomhed på Midtsjælland.
Hvordan gik det?
- Da jeg i 1939 blev gift med skovrider

Otto Friis på Vallø skovdistrikt og flyttede
ind på.Lellinge skovridergård, kom der
rigtig gang i mit arbejde. Og lidt efter lidt
fik jeg gennem venner og bekendte, opga¬
ver på mange fynske herregårde, midt- og
sydsjællandske godser, og hos egnens ha-
veinteresserede lokalbefolkning.

På tegnestuen havde jeg i perioder god
hjælp af havearkitekt Agnete Petersen
(Agnete Woolf), Køge, som i 1942 var
blevet færdig på Landbohøjskolen.

1

Og udendørs forestod jeg selv sammen
med en dygtig skovarbejder, som jeg i
starten lånte af min mand, det praktiske
arbejdes udførelse.
Mens jeg selv registrerede, nivellerede,

målte op og afsatte bedene i overensstem¬
melse med planens mål og intentioner og
udlagde planter til plantning, udførte An¬
dreas Sørensen uden nogen form for gart-
nerisk uddannelse, jord, plante- og belæg-
ningsarbejder med stor faglig dygtighed.

... og markerer mig som havearkitekt
Min tegnestues lidenhed til trods, forsøgte
jeg bevidst at markere min faglige profil -
inden- som udenlands.

Første gang, da jeg på »International
Exhibition of Landscape Architecture« i
august 1948 i London udstillede en lille
privathave, jeg havde lavet i Roskilde.
Dernæst da jeg som særligt indbudt til

Det kgl. danske Haveselskabs jubilæums¬
udstilling »17 Haver i Een« 1955 lavede en
have, som viste vekselvirkningen mellem
lys og skygge. Jeg lagde vægt på, at plan¬
terne talte deres eget formsprog og place¬
rede dem, så de rytmisk føjede sig til hinan¬
den. Først og fremmest var det de grønne
planters have, men hvor blomster optråd¬
te, var de anbragt således, at deres farver
harmonerede med omgivelserne.

På den første nordiske parkkongres, der
i stadsgartner S. A. Hansens formandspe¬
riode afvikledes på Kunstakademiets arki¬
tektskole, fortalte jeg som gæsteforelæser
om mine erfaringer med og brugen af
blomstrende planter i haven. Jeg fik ved
denne lejlighed kontakt med den svenske
havearkitektTJlla Molin, med hvem jeg i
opfattelsen af havearkitektbegrebet mær¬
kede et utroligt fællesskab.

Som kunstmaleren brugerfarverne
Med farver i haven har De arbejdet hele
Deres liv. Hvilke erfaringer har De gjort?
- Fra jeg var ganske lille har jeg elsket

farver og intuitivt vidst, hvilke farver der
harmonerer, og hvilke der giver en uhar¬
monisk effekt.
Som kunstmaleren bruger farver på lær¬

redet, har jeg som havearkitekt malet mine
billeder med havens blomstrende planter.
Men ét er, selv at kunne bruge farverne -

et andet er at skulle klarlægge farveverde¬
nens geografi i nogle let overskuelige
grupper.
Da farveklang, dybde, klarhed og blød¬

hed er egenskaber, som er afgørende for
harmoniske og disharmoniske kompositio¬
ner, fik jeg med den tyske videnskabsmand
Wilhelm Ostwalds farvelære afstukket sik¬
re veje for min farveverden.
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Som igangsætter og barselshjælper har
denne teoretiske farvelære været mig til
uvurderlig gavn - en lære, som med tiden
er blevet suppleret med mine egne prakti¬
ske erfaringer.
Når man skal arbejde professionelt med

farver, er der nogle enkle regler at huske
på:
- at tage hensyn til tilskuerens (ejerens)
temperament og farveholdning.
Mit erfaringsgrundlag fortæller mig, at
klare, gule, gyldne og højrøde farveto¬
ner er humørgivende. Blåt, hvidt og
køligt gult er højt i kurs hos intellektu¬
elle ordensmennesker, mens blålilla,
rødlilla, lillarosa og gråt tiltaler ældre.
- at begrænse farvevalget.
Jeg ved, at begrænsningens kunst er
vanskelig, men en nødvendig forud¬
sætning for helhedsindtrykket.
- at undgå disharmoniske farvekompo¬
sitioner.
Som yngre var jeg bekymret for, om
rockgenerationen ville foretrække dis¬
harmoniske farver. En ængstelse, som
i 80'erne forekommer aldeles ube¬

grundet.
- at finde de bløde farver.

Jeg plejer at sige, at der skal være
rigeligt med fløjl i farverne, for at hel¬
heden kan blive vellykket.
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Faglige glæder og sorger
Som planlægger må De have mødt både
glæder og skuffelser i Deres daglige arbej¬
de. Prøv at give nogle eksempler derpå.
- Lad mig tage glæderne først:
Glad blev jeg over en nybagt haveejers

spontane glæde for den lille tredimensiona¬
le have, jeg lavede til ham, og hørte, at
han, den første nat efter at plantearbejdet
var afsluttet, ikke gik i seng, men time efter
time vandrede rundt i haven og frydede sig
over resultatet.
Glad blev jeg over den bygherre, som da

jeg foreslog ham, at et af hans kæmpestore
rødbøg burde fjernes, blev så rasende på
mig, at han end ikke ville sige farvel, da vi
skiltes på stationen. Men tre år senere -
uopfordret - var stor nok til at ringe mig op
for at fortælle, hvor lykkelig han nu var for
al lyset i haven.
Glad blev jeg for at læse C. Th. Søren¬

sens bog »39 haveplaner - typiske haver til
et typehus« og begejstret skrev jeg til ham,
hvilken inspirator han forekom mig at
være. Derefter fik jeg et godt forhold til
»mesteren«, som jeg siden min tidligste
ungdom havde været hunderæd for. Ja, så
godt blev det, at jeg senere i min faglige
karriere kunne tillade mig at korrekse ham
for nogle plantesammensætninger, som jeg
erfaringsmæssigt vidste var umulige.

1. Skovparti fra ing. Varmings have, anlagt ca.
1954, med plantninger af skyggetålende blad¬
planter som Hosta, Bergenia, Asarum, Rodger-
sia og bregner.
2. Haven i Tølløse, sept. 86. Erna Friis arbejder
med beskæring, modellerer i plantningerne og
skaber flydende overgange til græsstien.

■ 1. Forest section from Engineer Varming's gar¬
den with shade-tolerant foliage plants such as
Hosta, Bergenia, Asarum, Rodgersia and ferns.
2. Garden in Tølløse, Sept. 1986. Erna Friis
works with pruning, modelling with plant mate¬
rial to create a flowing transition to the grass
path.

... og skuffelserne:
Skuffet er jeg blevet, når især mine kvin¬

delige opdragsgivere har haft svært ved at
åbenbare, at det ikke var dem selv, men en

professionel kvindelig havearkitekt, der
havde planlagt anlægget, og i mange tilfæl¬
de sammen med stedets (godsets) faste
gartnerstab været ansvarlig for arbejdets
udførelse.
Skuffet er jeg blevet, når jeg har forladt

mine haver, hvis plan og pleje jeg har lagt
hele min kunstneriske og faglige sjæl i, og
gang på gang har måttet erkende, at mine
intentioner ikke er fulgt op.

Etfagligtforbillede
Erna Sonne Friis har stadig små konsulent¬
jobs for venner, bekendte og tidligere kun¬
der. Men først og fremmest må haven på
Kvarnløse plantage plejes og holdes vedli¬
ge. Planter flyttes, nye sorter afprøves.
Begejstringen og engagementet er lige

ægte og smittende som i begyndelsen af
40'rne, da jeg som nybegynder i faget mød¬
te fru Friis, som mine forældres kyndige
haverådgiver i Bjæverskov.
Et fagligt forbillede. En dame man sagde

De til og som ung gartnerelev end ikke
drømte om at blive flus med.
Og sådan er tiltaleformen stadig natur¬

ligst og forklaringen på at jeg i denne sam¬
tale har anvendt det personlige pronomen
»De«, selv om det i 80'erne kan forekom¬
me læseren lidt kunstigt at bruge.

Litteratur:
Hem i Sverige: I min egen trådgård, 7148
Hem i Sverige: Glom inte fårgerna i rosengår¬
den, 8146
Trådgårdskonst: Fårgkomposition, s. 487-495
Havekunst: Skyggehaven, i 17 haver i én, 6-7,
1955
Havekunst: Udstilling i London, 3-4. 1948
Havekunst: Blomster og farver, 3-4. 1946.

Karen Permin, landskabsarkitekt MDL, tidligere re¬
daktør af Havekunst/Landskap og fagsekretær i For¬
eningen af Danske Landskabsarkitekter.
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Summary

Danish Housing and Construction 88 -
Odense

By Bjarne Munk Sørensen
To mark the 1000 year anniversary of the
foundation of Odense in 1988, The City
Council, in 1985, arranged a national archi¬
tectural compettion on the former expe¬
rimental fruit station, Blangstedgård. The
landscape surrounding the farm is a mosaic
of valuable elements where the most im¬

portant are the farm itself with park and
mill pond, Lindved river and river valley
and fertile planting, copses, the avenue
along Blangstedgårdsvej and the many
hedgerows.

40 entries were submitted and the win¬
ners were Boje Lundgaard and Lene Tran¬
berg. Immediately following the competiti¬
on, a local plan was drawn up in co-opera¬
tion with the winning architects. At an ear¬
ly stage, it was decided that the Chief
Landscape Architects Dept. would lay out
all the communal open space areas. It was
also decided that the individual building
plots would be limited in size so that the
Landscape Dept. could secure an open
space planning to bind the entire site toge¬
ther. A goal for the different types of open
space was drawn up before detail project
work started.
Local parks will together with the priva¬

te open space around the housing, form the
daily residential open space for play, ball
games, sitting, walks, etc. The old fruit
trees can be integrated into the plans but
their life must be regarded as being relati¬
vely short. A uniform boundary planting
will be established around the housing
areas towards the river valley and the other
open space areas. Within the develop¬
ments themselves, the boundaries between
public and priate space can be less distinct-
so that the housing has a character of being
placed in their surroundings. The areas
along the river valley should primarily have
the character of unkept nature. New plant¬
ing is permitted but small groups and cop¬
ses rather that massive plantations.

Master Plan for Blangstedgård, p. 26
By Ginman, Harboe and Borup
The plans clearly built up around the for¬
mer, experimental station hedgerows and
Blangstedgårdsvejs old avenue. The mea¬
dow land closest to the river is laid out as a

flowering meadow. The grass areas closer
to developments are more intensively
maintained so that ball games and other
space demanding activities can take place.
The remaining fruit trees are preserved
48

where possible in the internal open space
areas. Each of the access roads is charac¬
terised by a main tree type which is planted
along the roads, in the individual groups
and at the crossing points with the axis.
The east-west axis planting is an attempt

to characterise the individual place and
courses between them. Store Torv is
bounded by clipped lime. The center zone
is planted with multi-stemmed, silver map¬
le and with willow in the pool. Plane trees
are planted around the triangular spaces
which will be clipped to form a leaf roof.
Chestnut trees, planted in a ground cover
of ivy are planted in the raised, square spa¬
ces on Lille Torv.
The paving is specially developed for the

characteristic geometry of the Blangsted¬
gård development. The joints are parallel
with the roads so that the axis joints, apart
from the squares, form a 45 degree angle
with the facade lines of the axis.

Competition for Environmental
Improvement of the Housing
Development Ådalsparken, p. 37
Comments of The Judges Panel
Environmental improvement in existing

housing developments is a relatively new
concept connected to the pre-fabricated
developments built in the sixties and seven¬
ties.

Ådalsparken is a well-functioning devel¬
opment without problems of empty flats,
frequent tennant changes, vandalism and
violence. Despite the fact that renovation
of the facades must be carried out soon,
there is no serious structure damage. The
environmental problems in the develop¬
ment are, therefore, relatively simple in
that they are entirely connected to the phy¬
sical framework, from the overall plan for
the development to the detail design of the
individual front door. Despite well propor¬
tioned facades, Ådalsparken appears as
large monotonous housing blocks. It is im¬
portant to break this uniformity.
The overall traffic structure should be

retained but the entrance to the larger,
northern car park and the center ought to
be improved.
Ådalsparken is well provided with open

space but there are poor access possibilities
for a large part of the development to the
most valuable area to the west. The judges
panel find that it is of paramount importan¬
ce that these connections be improved and
will recommend the proposals which deli¬
berately work with planning of transverse
connections which, via paths or gateways
through block 2 and 3, create contact be¬
tween the eastern open space and the at¬
tractive planted area to the west.

A Generation of Landscape Architects,
p. 44
By Karen Permin
Interview with Garden Architect Erna Son¬
ne Friis
Landskab have asked me to interview col¬

leagues who, in the 1950's, 60's and 70's ha¬
ve contributed to development of the profes¬
sion.
This request is based not only on profes¬

sional historic interest but on the need to ac¬

cumulate a broader basic knowledge of
work and working conditions ofa whole ge¬
neration of landscape architects. In the 1988
editions, Landskab will, therefore, publish
the interviews which Karen Permin has con¬
ducted.

Erna Sonne Friis was born at the turn of the

century on Lolland where her father was
tennant farmer on the home farm of the

Knuthenborg estate. At 30, she began her
studies at Denmark's Agricultural Univer¬
sity under Georg Georgsen. She improved
her plant knowledge by repeated visits to
Axel Olsen's Plant School in Kolding. With
the teachers in The Horticulture Depart¬
ment as inspiration and with her special
interest for plant composition and flower
arrangement it was no problem for Georg
Georgsen to pursuade her her to translate
a book by Gertrude Jekyll.
Private gardens were the most important

work field in the 1930's and slowly but sure¬
ly Erna found commissions where the ryth¬
mic stratification of plants in harmonic co¬
lour tones, and with flowing transitions to
the surrounding nature, were to become
important garden elements in her work.
When Troels Erstad became director of
The Royal Danish Garden Society Garden
and Superintendant of the newly started
gardeners school in 1949, Erna Sonne Friis
was commissioned to prepare planting
plans and in co-operation with Chief Gar¬
dener Samuelsen to lead the practical work
in the garden. In 1939 she married
and moved to Lellinge Skovridergård.
Through friends and acquaintances she de¬
veloped her practice with jobs for estates
on Funen, Mid and South Zealand and for
local, garden interested clients. In 1948,
she exhibited a private garden from Roskil¬
de at The Exhibition of Landscape Archi¬
tecture held in London and in 1955, con¬
tributed to The Royal Danish Garden
Society Jubilee exhibition »17 Gardens in
One 1955« with a little garden which show¬
ed the interplay between light and shadow.
Erna Sonne Friis has loved colour since

she was a child and has intuitively known
which colours could harmonize and which
ones could not. Jeremy Dean
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Så gick det med naturmarken!
Under 1970-talet borjade man på allvar att
utnyttja naturmark som en resurs i bebyg¬
gelseplaneringen. Under denna period
bedrevs samtidigt ett omfattande fors¬
knings- och utvecklingsarbete om hur man
bast tar tillvara naturmarken. Hur har re¬

sultatet av detta arbete påverkat plane¬
ring, byggande och normsåttning?
I denna rapport diskuteras naturmarken

i 31 kommuners planering på såvål over-
sikts- som detaljplanenivå.
Forfattaren redovisar dessutom 7 goda

exempel på naturmarksbevarande - alla
val illustrerade.
Clas Florgård: Så gick det med naturmar¬
ken. SLU, Stad och Land nr. 54, Alnarp
1987. 65 s., till., pris 45 kr.

Hur anvånds parken?
Idag pågår tyvårr en betydande fortåtning
med bebyggelse på mark som från borjan
reserverats for friluftsliv och rekreation.
Tyvårr tas den ofta i anspråk utan att

beslutsfattare har tillråckliga kunskaper
om dessa områdenes betydelse for stader-
nas invånare. Forfattarna har i denna

utredning bland annat konstaterat att:
- Organiserade grupper tillbringar mer ån
100 miljoner timmar i parker och gron-
områden under ett år.
- 93% av organisationerna anser att man
behover aktiviteter utomhus for sin
verksamhet.
- 34% håvdar att deras nuvarande verk¬
samhet utomhus ar otillråcklig.
- Utomhusaktiviteterna kan sorteras i elva
skiida typaktiviteter, beroende på orga¬
nisationernas instållning till aktiviteter.
De olika organisationernas uppfattning
av dessa typ-aktiviteters betydelse for
den egna utomhusverksamheten presen-
teras i diagramform.
- Gronområdene kan sorteras i sex skiida
parktyper, beroende på organisationer¬
nas instållning till miljøkvaliteter. De
oliga organisationernas uppfattning av
dessa parktypers betydelse for den egna
utomhusverksamheten presenteras i
diagramform.

Patrik Grahn & Gunnar J. Sorte: Hur
anvånds parken? Rapport från Inst, for
landskapsplanering. SLU, Stad och Land
nr. 39, Alnarp 1987. 167s., till., pris 40 kr.

Natur og Menneske
»Natur og Menneske« er et temanummer,
som fortæller om naturen i hoved¬

stadsregionen. Gennem en række eksemp¬
ler og udvalgte lokaliteter bliver der gjort
rede for, hvordan levevilkårene er for plan¬
eter og dyr i hovedstadsregionen, og hvilken
indsats der gøres for at bevare og forbedre

deres levesteder. Endvidere fortælles om,

hvorledes arealopkøb, stier og naturoplys¬
ning kan udbygge befolkningens adgangs¬
muligheder til natur- og kulturværdierne i
det åbne land.
»Natur og Menneske« er nr. 27 i Hoved¬

stadsrådets meddelelsesserie, som har til
formål at oplyse om de opgaver, som løses
indenfor Hovedstadsrådets arbejdsområ¬
de.
Meddelelse nr. 27 samt plakat kan fås ved

henvendelse til Hovedstadsrådet, Tofte¬
gårds Plads, 2500 Valby, tlf 01 44 11 22.

Efteruddannelseskurser på Vilvorde
Havebrugshøjskolen Vilvorde har udsendt
kursusprogram for efteruddannelse 1988.
Programmet indeholder bl.a. følgende
kursusemner: græsetablering og pleje,
ukrudtsbekæmpelse i grønne områder,
landskabspleje, udvidet plantekendskab,
plantning og pleje af naturpræget vegeta¬
tion. Kurserne er af en uges varighed, kur¬
susafgiften 2635 kr.

Kursusoversigten rekvireres fra Have¬
brugshøjskolen Vilvorde, tlf. 03 48 52 00.

Men endnu vigtigere er, at De hos LML
finder specialister, der analyserer Deres
anlæg og giver Dem professionel råd og
vejledning. Nyanlæg, istandsættelse,
udvidelse eller udskiftning af rekvisitter:
Vi har ekspertisen.
Vort moderne kommunikatiosudstyr gør
os nemme at få fat på: De kan bruge tele¬
fonen (også i bilen), brev, telex, eller tele¬
fax. Få kontakt til de professionelle.

LML-Sport A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 93 31 33
Telex: 64 730 LMLIVA
Telefax: 06 93 20 85

TEGNESTUEN- 06-558605

Vi har nu bevist, at vi baner vejen til optimal
spilleglæde på tennisbaner.
Hurtigt - Økonomisk - Professionelt...

I LML-Sport er vi
stolte over at være

en af Danmarks før¬
ende leverandører
indenfor tennis.
Hvadenten det gæl¬
der belægninger,
lines, vedligeholdel-
sesudstyr eller ba¬
neudstyr. -Eller de
helt rigtige møbler til
klubhusets terrasse.
Alle vore produkter
er velkendte, afprø¬
vede, og overholder
selvfølgelig, de
skrappe europæiske
normer.



Etablering af bøg
På baggrund af en række diskussioner,
mundtlige som skriftlige, om etablering af
bøg, har Institut for Landskabsplanter haft
indkaldt en lille gruppe mennesker, som
har været aktive i diskussionen. Formålet
var at nå frem til en foreløbig konklusion
gående på den viden vi har, og den viden vi
yderligere kunne ønske os for at belyse em¬
net. Flg. personer deltog i mødte den 10.
februar i Hornum: Poul Erik Brander, Odd
Bøvre, Christian Christensen, Jens Fich,
Inge Groven, Villy Hansen, Lis Lang-
schwanger, Ole Nymark Larsen, Jørgen
Mosegaard, Michael Nielsen, Peder Ny¬
gaard Nielsen, Henrik Sivertsen, Erik Søn-
derhousen.

Proven iensforskelle
Der er enighed om, at etablering af bøg of¬
te volder lidt flere problemer end etable¬
ring af andre planter. De senere år har der
været eksempler på plantninger, hvor pro¬
blemerne har været meget store. Bøg fra
danske planteskoler stammer dels fra dan¬
ske frøkilder, dels fra udenlandske (hoved¬
sageligt rumænske) frøkilder.
De udenlandske frøkilder har haft en sti¬

gende andel de senere år, og udgør nu langt
den største del. Gruppen har derfor først

set på, om det kunne tænkes, at de impor¬
terede frøkilder er mindre hårdføre end de
danske. Efter grundig diskussion - med
henvisning til gamle erfaringer og gennem¬
førte proveniensprøver er konklusionen
flg.:
Der kan ikke konstateres nogen reelle

frostproblemer i etablerede bøgeplantnin¬
ger. Derimod kan der være problemer i
etableringsfasen, men alle overvejelser ty¬
der på, at problemer med provenienser er
minimale i forhold til andre problemer
Spørgsmål om proveniensforskelle ses ger¬
ne yderligere belyst, men kan ikke alene
løse det aktuelle problem.

Optagning og udplantning
På baggrund af undersøgelser foretaget af
E. Sønderhousen og O. Bøvre (Meddelelse
nr. 1552, 1980) i 1974-76 om optagnings-
tidspunkt for bøg har det hidtil været anbe¬
falet, at bøg der skal indlagres på kølerum/
fryserum først tages op efter 15. november.
Dette er fortsat en udmærket vejledning,
da vitaliteten af de sent optagne planter har
vist sig væsentlig større end vitaliteten hos
tidligere optagne planter ved forårsud-
plantning efter kølerumsopbevaring. Des¬
værre lader det sig ikke gøre at vente med
al ekspedition af bøg, bl.a. af hensyn til

eksporten kan det af og til være nødvendigt
at tage bøgene væsentlig tidligere op.
Ved plantning umiddelbar efter optag¬

ning sker der erfaringsmæssigt ikke noget,
men ofte vil der være problemer med opbe¬
varing af en resterende sortering af bøge¬
planterne. Derfor flg. konklusion om op-
tagningstidspunktet og opbevaringen:
Direkte plantning af bøg om efteråret

kan praktiseres fra 1. oktober.
Ved forårsplantning skal planterne en¬

ten være 1) overvintrede i marken eller 2)
have været opbevaret lyst - d.v.s. i lodret
udendørs indslag fra optagningen til 15.
november, hvorefter køleopbevaring kan
foretages eller 3) optagning udskydes til ef¬
ter 15. november, hvorefter kølelagring
kan foretages.
Meget tyder på, at bøg skal have en vis

lyspåvirkning inden knopbrydning kan fo¬
regå om foråret. Det anbefales at kø-
leopbevarede bøg udplantes tidligst mu¬
ligt.

Igangværende forsøg (O. Bævre) vil give
os nogle svar, men yderligere forsøg er
nødvendig for at vi kan få svar på flg.
spørgsmål: Hvor lang mørketid tåler bøg
om efteråret? Hvornår skal bøg plantes om
foråret - hvor meget lys/varme skal der til
at vække dem? Hvor lav iltspænding tåler

Jpnal

1 & '88
H FYNS FORUM

Udstilling, maskindemonstration og konferencer for hele
det grønne område.
Største grønne fagmesse til dato med mere end
120 udstillere uden- og indendørs.
Konferencerne behandler bl.a. emner indenfor:

• Ukrudtsbekæmpelse
• Maskin- og redskabs-

udvikling
• Danske gravpladser

og kirkegårde

Kompostering af park¬
og haveaffald
Anlægsgartnerteknik
Herregårdshaver
Byøkologi

Der vises maskindemonstration af:

Gravere, græsklippere, græspleje, jord- og flamme¬
behandling, flishuggere, busk-og kratryddere m.m.

Noget helt nyt i 1988:
Demonstration af nye beplantnings- og etableringsmetoder.

ADGANGSKUPON til Fyns Forum
■■■ ~~ lejiig- | Kuponen giver i udfyldt stand adgang for 1 person.

jifkx
pris. 1 Branche / 'fa OdenseI Ban *

Wro.,5^

NB.

FYNS FORUM
Orbækvej 350 . 5220 Odense SO

retur /</.

LANDSKABSARKITEKT
Job nr. 152.
En stilling som landskabsarkitekt ved Parkforvaltnin¬
gens tegnestue i Aalborg er ledig til besættelse snarest.

Tegnestuens opgaver omfatter sammenfattende grøn
planlægning, registrering, skitsering og projektering af
større og mindre opgaver, udarbejdelse af beplantnings-
planer, udarbejdelse af økonomiske overslag samt tilsyn.
Stillingen ønskes besat med en ansøger, der har afgangs¬
eksamen fra Landbohøjskolens linie for Have og Land¬
skab eller afgang fra Statens Arkitektskole, landskabsli-
nien.

Ansøger med nogle års erfaring samt evner til at udtrykke
sig klart i ord og streg vil blive foretrukket.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst
mellem Kommunernes Landsforening og pågældendes
forhandlingsberettigede organisation.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelings¬
leder Søren Bøgeskov, tlf. 08 11 22 11, lokal 2550.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere
beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbevis og eventuelle
anbefalinger, sendes senest den 25. april 1988 til
Aalborg kommune
Parkforvaltningen
Vesterbro 18
9000 Aalborg

jjjH AALBORG KOMMUNEW PARKFORVALTNINGEN

A 10



bøg? Erfaringer tyder på, at bøg ikke tåler
plantning i våde/mishandlede jorde (=lav
iltspænding). Er det rigtigt, at bøg er mere
sarte over for lav iltspænding end planter i
almindelighed?
Ved større plantninger anbefaler grup¬

pen at der foretages kontrolplantninger,
som de omtales i Plant & Plej. Der gøres
endvidere opmærksom på, at planteskoler¬
ne godt kan gennemføre kontrolplantnin¬
ger uden at det forlanges fra købers side.
Skulle der opstå problemer med større

bøgeplantninger, opfordres anlægsgart¬
nere og planteskoler til at udnytte her¬
komstkontrollens muligheder for at søge
planternes oprindelse. Via herkomstbevi¬
serne er det nemt at konstatere, hvor plan¬
terne kommer fra, og hvilken skæbne an¬
dre planter fra samme parti har fået.
Lis Langschwager. Planteskolebranchens informa¬
tionscenter. Tlf. 05 17 38 10.

Pjece om byfornyelse:
»Information for private ejere og andels¬
boligforeninger«, fortæller, hvordan man
skal forholde sig, hvis man ejer en ejen¬
dom, der skal ombygges efter byfor¬
nyelsesloven. Pjecen fortæller i korte træk,
hvad byfornyelse er for noget, hvordan by¬
fornyelsen gennemføres og finansieres.

Pjecen er gratis og kan fås ved henven¬
delse til SBS på tlf. 01 12 21 77.
Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af

1970 har til formål at bistå kommuner og
ejere i hele landet med at planlægge og gen¬
nemføre sanering, byfornyelse og boligfor¬
bedring.

Fonden for træer og miljø
Fonden for træer og miljø har udsendt be¬
retning 1987. Fondens formål er at bevare
eller nyskabe træplantninger, enkelttræer
og buske, der er værdifulde miljømæssigt
eller i botanisk, kulturhistorisk eller æste¬
tisk henseende. Af beretningen er neden¬
stående »plukket«:
»I Gerlevparken er udviklingen af Den

danske Træsamling fortsat, her skal samles
alle arter oprindelige danske og naturligt
tilkomne træer. Tjørnesamlingen er med
ca. 57 arter enestående, og Rosensamlin¬
gen vil snarest blive udvidet fra 3.000 især
ældre, duftende roser fra før den store for¬
ædling i 1800-tallet til 5.500 planter ved
overførsel af samlingen af de arter, som
Poulsen-familien gennem 5 generationer
har forædlet.«
Fonden for træer og miljø. Sekretariat:

CarlKuhl, Billedvej 4, 2100 Kbh. 0. Tlf. 01
38 67 47.

Vækst og anlæg '88
Fagmessen »Vækst og anlæg '88«, der afhol¬
des 1.-2. juni 1988, behandler bl.a. emnet
byøkologi. Fagmessen Vækst og anlæg '88
tager flere emner omkring byøkologi op
hos udstillere, ved maskindemonstratio-
ner, som konferencetemaer samt praktiske
eksempler fra Odense Kommune, bl.a.
kan nævnes: Flammebehandling, alterna¬
tiv ukrudtsbekæmpelse; flishuggere, busk¬
og kratryddere, biologisk genanvendelse;
nye plantningsmtoder, sikring af træer og
buske i byen; rigtigt plantemateriale under
vanskelige vækstvilkår; omlægning til mere
miljøvenlige driftmetoder af byens grønne
områder; rodzoneanlæg, biologisk filter.

Det kultiverede landskab

Dansk landskabsmaleri gennem 200 år.
100 malerier af bl.a.: Jens Juel, J. Th.
Lundbye, Dankvart Dreyer, Vilh. Kyhn,
Philipsen, L. A. Ring, Peter Hansen, Sy¬
berg, Bovin, Ejstrup, Leth, Engelund,
Vontillius, Axel P. Jensen, Poul Anker
Bech, Ole Sporring, Voigt Steffensen.
Åben alle dage fra 12.00-18.00, 26. marts -

1. maj.
GI. Holtegaard, Attemosevej 170. Holte.
Tlf. 02 80 08 78.

Nogle steder er der for meget vand
- og andre steder for lidt...
Drænoplast har løsningen på

begge problemer

^■alkettløwe ZJmport & -^képort
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340

Komprimering af jorden f.eks. på
sportspladser, i haver, parkanlæg
o.I. giver ofte vandansamlinger.
Problemet løses nemt og effektivt
med DRÆNOPLAST DRÆNSTA-
VE. DRÆNSTAVENE sørger for, at
vandet trækker igennem overfladen
hurtigt og ledes ned i undergrunden.
DRÆNSTAVENE kan anbringes ved
nedgravning og er nemme at til¬
skære.

Plantning af træer gør byerne grønnere. Men beplantning af
gader, parkeringspladser og torve giver vandings- og gødsk-
ningsproblemer, hvis belægningen går tæt på træernes stam¬
mer. De problemer løses nemt og effektivt med DRÆNOPLAST
DRÆNSTAVE og OMFANGSDRÆN.

Den gode vandledningsevne sørger
for den fornødne tilførsel af vand og
gødning til rodnettet.

Ring for nærmere oplysninger, eller
rekvirer brochure.
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Parklygter fra Philips
I tre nye parklygter fra Philips - Amager¬
lygten, Bispelampen og Bispelygter - er
der taget hensyn til Philips' viden inden for
lysteknik kombineret med danske arkitek¬
ter og designeres idérigdom.
Arkitekt Regitze Mindegaard har tegnet

»Amagerlygten« på baggrund af krav om
vandalsikring, afskærmning, design og
fleksibilitet med hensyn til valg af lyskilde¬
type. De runde former og den behagelige
afskærmning gør, at »Amagerlygten« kan
bruges i flere miljøer.
»Bispelygten« er tegnet af landskabsar¬

kitektfirmaet Valdemar Carlsen, Århus,
Lygten har fået navn efter Bispehaven i
Århus, hvortil den først blev designet.
Yderligere oplysninger: Philips, Prags

Boulevard 80, 2300 Kbh. S. Tlf. 01572222.

Amagerlygten fra Philips.

Fyrform, nyt legepladssystem
»Fyrform« er et helt nyt system som Nor¬
disk Legeplads Service har udviklet, for at
imødekomme de stadigt stigende krav om¬

kring fleksibilitet, stimulering af børnenes
identifikationsglæde i enhver rolleleg,
samt kravet til selve redskabets mulighed
for at indgå i en større arkitektonisk en¬
hed, både i selve boligkvarteret og på de
tilstødende rekreative arealer. Med de mil¬
jøvenlige, enkle og gedigne standardkom¬
ponenter kan opbygges flere forskellige fi¬
gurative redskaber. Højden i systemerne

kan varieres således, at alle aldersgruppers
behov kan tilgodeses.
»Fyrform« består udelukkende af kraf¬

tigt trykimprægneret fyrretræ, og da alle
beslag er galvaniserede, kan vi garanteres
for et absolut minimum af vedligeholdelse.
Krav om sikkerhed, styrke og kvalitet er

for os en selvfølge. Nordisk Legeplads Ser¬
vice er medlem af BLU og fabrikerer efter
DIN 7926 og BUPLs retningslinier.
Nordisk Legeplads Service. Brogesvej

18, 7441 Bording. Tlf. 06 86 10 55.

Information fra Dæhnfeldt

Dæhnfeldt præsenterer i en ny samlemap¬
pe sit »grønne program«, der i sin bredde
udgør en total-dækning vedrørende etable¬
ring og renovering af sports-/plænearealer,
med undersøgelser og rådgivning i forbin¬
delse med projektering som første led.

Dæhnfeldt har stor viden og erfaring,
spændende fra de indledende undersøgel¬
ser over dyrkning og brug af frøsorter til
plæne, samt dyrkning, opskæring og leve¬

Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

ring af græstørv - og videre til udførelse af
såarbejde ved vejanlæg, sportspladser,
golfbaner og andre plænearealer.
Hertil kommer et udvalg af maskiner til

renovering/pleje af sportsarealerm.m. Det
er dels bugserede redskaber som renove-
ringssåmaskine, topdresser og slæbenet,
samt mindre selvkørende vertikalskærer

og håndtrukne såmaskiner/gødningsspre-
dere.
Inden for »alternativ ukrudtsbekæmpel¬

se«, d.v.s. plantevegetationsdække i be¬
plantede områder, kan tilbydes en række
specielle frøarter og faglig vejledning ved¬
rørende brug af disse.
Kilde: L. Dæhnfeldt AIS. Fåborgvej 248.

Postbox 185. 5100 Odense C. Tlf. 091706 06.

Vilde blomster og græsarter
Nykilde tilbyder et sortiment af robuste og
hårdføre arter af vilde blomster og græsser.
Sortimentet omfatter arter egnede til våd¬
områder, til tørre lokaliteter og arter pas¬
sende til parkområder, vejskråninger, osv.
Vilde blomster kan leveres i mange for¬

skellige farver og former. De kan tilpasses
de fleste jordbundsforhold. Når vilde
blomster først er etablerede, kræves kun et
minimum af pasning.
På eget jordbrug produceres og dyrkes

af vilde og naturlige blomster og græsarter
til frøproduktion samt til levering som ud-
plantningsklare planter.
Desuden leveres arter til dækafgrøder.

De enkelte arter kan leveres som færdige
blandinger med eller uden græsser eller de
kan leveres i renbestand de enkelte arter

for sig. Blandinger kan sammensættes efter
ønske evt. efter farveønske. Der kan også
vælges mellem enårige selvsående arter,
toårige eller flerårige arter.
Mange af dé aim. arter af vilde blomster

har deres egentlige hjemsted andre steder i
Europa, ligesom flere arter egentlig hjem¬
hørende i Norden er udbredte over hele
Europa. De arter vi kan tilbyde er hoved¬
sagligt fra Nordeuropa.
Brochure med vejledning om jordbe¬

handling, såning m.m. kan rekvireres: Ny-
kilde, Lundbækvej 11, Slotsbjergby, 4200
Slagelse. Tlf. 03 52 19 74.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33
Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 Ljffl vi
8680 Ry ved Gudenåen Py! BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

UV4 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum [521 BYGGER
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50 LDA GRØNT

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

GÅRDSANERING

LDA

P.MALMOS Sfsad"92
A nlægsgartnermester 44 oV 4953 42
Vi udfører anlægsopgaver ved boligbebyggelse, off.
anlæg, parker, institutioner m.v., samt alle vedlige¬
holdelsesarbejder i den grønne sektor. Vor mange¬
årige faste medarbejderstab står til Deres rådighed.

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGARDSVÆNGE 13
01 65 23 05

2820 GENTOFTE

Træpleje
Beskæring
Træfældning
Rodfræsning
• Specialist i store træer.
• Fuldtdækkende forsikring.
• Gratis og uforbindende tilbud.

<TRfEQOKfOREN
Hesselballevej 29, Tudvad, 7100 Vejle,

Telf. 05 86 51 74 og 0613 75 07

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Cvifc Kfemartvi rrgV[
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus Lor I BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT



Hyde Park bænk hos Raustian 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

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


