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Drænmåtter

I

! LI Permacrib:
! Støtte-/lydmur

; Fuldt program i
geotekniske produkter.

i

<X|jbqqqroscis
Vognserup 12, 4420 Regstrup
Telefon: 53 46 44 44

t

[ Salgskontor for Fibertex I Danmark
L

Abonnement på
konkurrenceprogrammer
Også for 1990 tilbyder DAL's
konkurrencesekretariat abon¬

nement på konkurrencepro¬
grammer. Abonnementet vil
omfatte programmer til alle
offentlige danske konkurren¬
cer, samt de nordiske konkur¬
rencer, hvortil DAL modtager
et oplag af programmerne.
Endvidere vil abonnementet
omfatte kopi af meddelelses-
blade fra UIA, hvori omtales
internationale konkurrencer.

Abonnement for 1990 koster
100 kr. for medlemmer af DAL

og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Interesserede bedes skriftligt

meddele konkurrencesekretari¬

atet, hvortil programmerne øn¬
skes sendt. Når dette er udval¬

get i hænde, vil et giroindbeta¬
lingskort blive fremsendt.

Konkurrence om fleksible

boliger
KAB har i samarbejde med
DAL udskrevet en konkurrence
i 2 etaper om fleksible boliger,
hvor beboerne dels kan vælge
mellem et bredt udbud af for¬

skellige boligtyper, dels ændre
boligerne så både de første og
de senere beboere kan opdele
det valgte boligareal efter eget
behov.

Samlet præmie- og veder-
lagssum 1 mio. kr.

Frist for forespørgsler til 1.
etape den 26. september 1990.

Indlevering af forslag til
1. etape senest 13. november
1990.

Forbedringer af byområder
og bykvarterer
KAB, Samvirkende Boligsel¬
skaber, Frederiksberg Forenede
Boligselskaber og Frederiks¬
berg Boligselskab har i anled¬
ning af boligselskabernes jubi¬
læum i 1990 udskrevet en of¬

fentlig idékonkurrence om

forbedring af boligområder og

bykvarterer i Vanløse og på
Frederiksberg. Konkurrencen
er udskrevet i samarbejde med
DAL. Samlet præmiesum
750.000 kr.

Indlevering af forslag 6. de¬
cember 1990.

Prisopgave om det åbne land
Hedeselskabets bestyrelse har i
anledning af selskabets 125 års
jubilæum i 1991 besluttet af
udskrive en prisopgave med
følgende emne:
Anvendelse af det åbne land i
år 2000.

Interesseafvejning mellem pro¬
duktion, miljø, natur og fritid.

Prisopgaven er åben for alle,
og interesserede bedes snarest
henvende sig til Hedeselskabet
for yderligere oplysninger. For¬
slag til opgaveløsning skal være
selskabet i hænde (5 eksempla¬
rer) senest d. 31. januar 1991.

De bedste løsningsforslag vil
blive belønnet med følgende
præmier:

1. præmie - kr. 100.000
1. præmie - kr. 25.000
3. præmie - kr. 10.000

Hedeselskabet, tlf. 86 67 61 II

Grønne områder -

drift og vedligehold
Formålet med kurset er at give
en systematisk redegørelse for,
hvordan plejeprogrammer til
grønne områder kan udvikles.
I den forbindelse vil bl.a. føl¬

gende emner blive behandlet:
- Gennemgang af gartnerpla¬

nen for Herlev Kommunes

grønne områder
- Hvordan kan væsentlige

faktorer som arealer, mand¬
skab, økonomi, faglige mål
og midler sammenfattes til
en helhed?

- Opstilling af pleje anvisnin¬
ger for det daglige arbejde

- Økonomisk konsekvensbe¬

regninger
- Økonomistyring ved hjælp

af EDB.

Tid og sted: Onsdag 7. no¬
vember 1990, Middelfart, Byg¬
gecentrum.

Pris: Kr. 2.400,- incl. skrift¬
ligt materiale og forplejning.

Modtagne publikationer,
rapporter m.m.
BUR resumé: Gode boliger til
ældre - en eksempelsamling.
1989. 156 s.

Natur- og råstofprisen 1990.
Pjece fra Skov- og Natursty¬
relsen.

Arbejdsgruppen for Grøn

planlægning, Kolding Kom¬
mune i samarbejde med Peter
Thorsens og Hans Thyge
Pedersens tegnestue: Grønne
tanker i Kolding. 1990.
30 s.

Miljøministeriet, Planstyrel¬
sen: Bygningsbevaring, Be¬
tænkning fra Bygningskultur¬
udvalget. 1990. 128 s.

A A a
North-information: Ole Vi¬

debæk, Landskabsskulptur
1983-90. 1990. Katalog, 24 s.

Landbrugets Informations¬
kontor og Skov- og Natursty¬
relsen: En ekstra indsats for
naturen. 1990. Pjece, 27 s.

Landbrugets Informations¬
kontor og Skov- og Natursty¬
relsen: De små naturområder -

pleje og beskyttelse. 1990.
Pjece, 19 s.

Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen: Fortidsminder i
råstofgrave. 1990. 38 s.

Miljøministeriet, Skov- og

Naturstyrelsen: Hvordan påvir¬
ker luftforureningen naturen?
1989. 30 s.

Clotte Frank: Skulptur i
park. Stad & Land. Nr. 81.

_ 1990. 55 s.
Lennart Hansson: Gronsek-

torens organisation - en speku¬
lativ analys av olika utveck-
lingsriktningar. Stad & Land.
Nr. 82. 1990. 104 s.

Cecilia Wånge: Fåglar i na-
turlika parker. Stad & Land.
Nr. 83. 105 s.

Landbrugsministeriet: Land¬
brugsloven med tilknyttede for¬
skrifter. 1990. 117 s.

Bygge- og Boligstyrelsen:
Vejledning til udbudscirkulæ-
ret af 1989. Supplement til
'Udbud 1983'. 1990. 12. s.

Bygge- og Boligstyrelsen:
Vejledning: Kvalitetsnormer og

friarealforbedring i byfornyel-
A 34



sen. Med bekendtgørelse nr.
161 af 9.3.90. 1990. 40 s.

SBI-meddelelse 81 v. Jens

Østergaard: Integrerede by¬
kvarterer. 1990. 44 s.

Temadage omkring udstillin¬
gen »Strategi for det åbne
land« i Herning
I forbindelse med udstillingen
har Herning Kommune ladet
arrangere to temadage. Den
første temadag vil falde i for¬
bindelse med åbningsreceptio¬
nen torsdag den 27. september
1990 fra kl. 15.00 til ca. kl.
18.00 hvor der vil være taler på
såvel lokalpolitisk som på
landspolitisk niveau, hvor der
vil være åbningsforedrag ved
arkitekt maa Sten Høyer fra
Akademiet for de Skønne Kun¬
sters Opgaveudvalg; der vil
være en generel præsentation
af udstillingen, og vinderen ar¬
kitekt maa Bent Møller Ras¬

mussen og legatvinderne Mere¬
the og Peter Agger vil være til¬
stede. Dagen vil slutte med en
information om Herning Kom¬

munes grønne projekter, hvor
vicestadsingeniør Jens Frend-
rup vil gøre status. Den anden
temadag vil blive mandag den
8. oktober 1990 fra kl. ca.

15.00 til kl. 22.00. Temadagen
vil starte med en gennemgang
af den konkrete udstilling og

vinderforslaget vil blive gen¬

nemgået af arkitekt maa Bent
Møller Rasmussen, og der vil
ligeledes være gennemgang af
legatvinderforslaget ved Peter
Agger. Herning Kommune vil
igen informere om en Grøn
Kommune status ved vicestad¬

singeniør Jens Frendrup.

Efter middagen vil der være

foredrag ved landskabsarkitekt
mdl lektor Jørgen Primdal, in¬
stitut for land- og byplanlæg¬
ning ved KVL, og der vil være

foredrag af landbrugsøkonom
Svend Rasmussen ligeledes
KVL samt forstkandidat Knud
Erik Hesselbjerg det Danske
Hedeselskab.

Herning Kommune håber
ved de to arrangementer at
kunne få skabt en interessant

og levende debat om de meget
spændende problemer, der
bliver behandlet i udstillings-
temaet.

Temadagsarrangementet forlø¬
ber i de fleste af Birk-områdets
institutioner, hvorfor der vil
blive rig lejlighed til at bese
tegnestuerne C. F. Møller og

Jørgen Utzons bygninger og

professor Sven Ingvar Anders¬
sons haveanlæg. Området giver
også mulighedfor at se profes¬
sor C. TH. Sørensens skulptur¬
park v. Herning Kunstmuseum
og De geometriske Haver og
landskabsarkitekt Junggreen
Haves anlæg ved EDB-grup¬
pens bygning, - og Herning
Kunstmuseum og Carl-Her¬
ning Pedersen og Else Alfelts
museum.

Udstillingen vises i Herning
kunstmuseums Utzonhus og i
konfektionsskolensforhal. Der
er dagligt åbent i tidsrummet
10.00-17.00.

Tilmelding til de to temadage
kan ske ved henvendelse til

Herning Kommune, Parkafde¬
lingen ved landskabsarkitekt
Steen Gelsing, tlf. 97 21 20 00
lokal 4506.

Uderum
Leg for alle børn

Eventyrhuset M 660 henvender
sig primært til den yngste
aldersgruppe, dvs. børn op til
4-5 års alderen, og appellerer
til at børn med forskellige
fysiske forudsætninger -

siddende, kravlende, gående -

kan være integreret i legen på
en sikker måde.

KOMPAN
LEGEREDSKABER
Kompan Salg-Service
Tigervej 9,4600 Køge
Telefon 53 661011
Telefax 53 65 00 52

- vi har udstyret

Erlau-
Park-
møbler

PARKMØBLER

yjW t T

Kompan Salg-Service
Tigervej 9,4600 Køge
Telefon 53 661011
Telefax 53 65 00 52
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Biografi om arkitekten Mogens Lassen fra Arkitektens Forlag

»En mageløst flot bog«, skrev Nils Frederiksen i Land & Folk.
»... Mogens Lassens arbejde havde det betagende 'noget mere' og en original indsigt i stoflighed og
materialekarakter. Man bliver rigere afat kende hans resultater«, skrev Henrik Steen Møller i Politiken.

Arkitekten Mogens Lassen var blandt pionererne i den danske funktionalisme og
introducerede allerede i 30'erne den hvide stil, der gik som et sug gennem Europa.

Mogens Lassens huse blev hovedværker i dansk arkitektur, og selv om inspi¬
rationen tydeligvis stammer fra Le Corbusier, viser de den personlighed, udstråling
og nærvær, som karakteriserer stor arkitektur.

For mange er Mogens Lassen og den hvide funktionalisme uløseligt forbundne.
Og det er også rigtigt, hvad angår hans tidlige arbejder, men Lassen tillod sig den
frihed at vælge en stil og et arkitektonisk udtryk, der bedst besvarede en given
opgave. Hån tillod aldrig, at de åndelige værdier i husene blev reduceret til teknik.
Som sådan står han som en af de store humanister i dansk arkitektur.

Lisbet Balslev Jørgensen har i flere år arbejdet med bogen. I den første tid i et samarbejde med Mogens
Lassen, og manuskriptet er færdiggjort ca. 2 år efter hans død. Dette arbejde har fremdraget meget nyt materiale,
der beriger billedet af en arkitekt, der holdt sig fri af modestrømninger og fastholdt sin kunstneriske integritet.

Lisbet Balslev Jørgensen: Bogen om Mogens Lassen. Pris: 365 kr.
Bogen er på 180 sider, format 25 x 30 cm, flere end 500 illustrationer, hvoraf mange i farver. Indbundet i helshirting.

ARKITEKTENS



Strategi for det åbne land
Programtekst til Prisopgaven i Arkitektur 1989, udskrevet afAkademirådet, Akademiet for de skønne kunster,

.• s:.«

'* '
s«.* 'i

1. Udgangspunktet
Danskernes landskaber, de bølgende kornmarker,
engdrag og skove, det åbne, ubebyggede land æn¬
drer sig og omskabes bestandigt som skyerne på
himlen. Intet er som før, og intet bliver, som det er
nu. Denne kontinuerlige forvandling skyldes ikke
blot årstidernes og vejrligets skiften, men i endnu
højere grad menneskets mangeartede aktiviteter.
Derfor ses omformningen tydeligst i Syd-Dan¬
marks intensivt beboede og opdyrkede områder,
selv om de forvandlende kræfter også sætter deres
spor i rigsfællesskabets fjerneste egne, både på
Færøernes forrevne atlantiske klipper, og dybt
inde på Grøndlands indlandsis, blot er tidsper¬
spektivet her et andet.

På samme måde som landskabet i sig selv for¬
vandles, sådan ændrer også vores forhold til land¬
skabet sig, og de to ting påvirker hinanden i et
kompliceret samspil. Vi betragter det åbne land
som et billede, både når vi kører en tur på landet,
og når vi skaber naturparker; men først og frem¬
mest når vi opfatter det åbne land som værende
identisk med naturen.

Det åbne land eksisterer i vor bevidsthed som en

modsætning til byen. Industrialismen har i eks¬
trem grad underbygget dette forhold ved at usyn¬
liggøre sammenhængen mellem menneskets sam¬
fund og naturgrundlaget. Tidligere tiders bon¬
desamfund indskrev på en helt anden måde
mennesket og dets bygninger i naturens cyklus.
Derfor er bondegården blevet et romantisk sym¬
bol på menneskets samhørighed med naturen.
Men fordi mennesket ikke kun gør, hvad der er

muligt, men realiserer sine vildeste drømme, og
fordi disse drømme ofte har helt uoverskuelige
konsekvenser, er det nødvendigt at finde nye sym¬
boler og nye måder at være på i det åbne land.

2. Omformningens faktorer
Landbrug:
Landbruget, der i århundreder har formet og
præget det danske landskab (Danmarks Have),
vil, på grund af internationale økonomiske fakto¬
rer, i den nærmeste fremtid blive tvunget til at ind¬
skrænke og omstrukturere sin virksomhed. Alle¬
rede nu foreligger der lovforslag om, at ca. 10 pet.
af landbrugsarealet (den såkaldte marginaljord)
skal omlægges til fx skovdrift (man forestiller sig
en fordobling af skovarealet), og dette er formo¬
dentlig kun en begyndelse. Sammen med omlæg¬
ningen af landbruget til industriel stordrift vil
denne udvikling i det kommende årti blive den
stærkeste omformende kraft i det åbne land.

Økologi:
På lidt længere sigt er der imidlertid grund til at
antage, at de globale klimatiske forandringer, der
kan forudses som følge af den såkaldte drivhusef¬
fekt, sammen med andre økologiske forstyrrelser
som fx syreregnen vil medføre langt mere drama¬
tiske landskabelige forandringer.

Restaurering:
Samtidig med at de økologiske konsekvenser af
det sidste halve århundredes industrialiserings-
proces bliver stadig mere synlige, vil vi opleve
stadig flere forsøg på at restaurere invaliderede
landskaber. Et aktuelt eksempel er projektet for
Skjern Å, hvor åløbet, der i tresserne blev rettet ud
til en gigantisk afvandingskanal, nu af økologiske
årsager skal have genskabt sit bugtede forløb.

Fritid:

Også måden, hvorpå vi bevæger os i og bruger
landskabet, ændrer sig på afgørende vis i disse år.
Fritidssamfundet medfører stadig flere og stadig
mere varierede rekreative aktiviteter i det åbne
land. Disse aktiviteter kan i visse tilfælde medføre
overbelastning af de økologiske systemer (som det
er tilfældet med kanosejladsen på Gudenåen), og
de kræver bl.a. derfor organisering. Dette er
endnu en udvikling, vi kun har set begyndelsen af.
Om få år vil turismen være en af verdens største

industrier.

Teknologi:
Den teknologiske udvikling, dels udbygningen af
transport- og kommunikationsnettet, dels de mu¬
ligheder computere og robotter giver for en de¬
centralisering af erhvervslivet, vil formodentlig
betyde, at de sidste århundreders folkevandring
fra landet ind mod byerne vil blive vendt, og at vi
igen vil begynde at sprede vore bopladser ud over
landet.

Ideologi:
Endelig sker der her mod slutningen af det andet
årtusinde efter Kristus en dramatisk omvæltning
af vort verdensbillede, som bl.a. medfører en ny

opfattelse af menneskets placering i naturen. Der
er mange årsager til denne udvikling. Dels strøm¬
men af meddelelser om en tiltagende økologisk
katastrofe, dels satellitbilleder fra det ydre rum,
der viser jorden som en lille sårbar oase i en uen¬
delig, dybfrossen nat - og dels det faktum, at den
klassiske naturvidenskabs reduktionistiske opfat¬
telse af naturen som et mekanisk urværk nu viser

sig ikke længere at være tilfredsstillende, og der
opstår et nyt billede af naturen som en sammen¬
hængende, levende organisme - et univers af pul¬
serende mønstre af energi, af selvorganiserende,
turbulerende strukturer. Denne helhedsopfattelse
af verden vil mere end noget andet komme til at
bestemme, hvordan vi i fremtiden vil handle i og
behandle det åbne land.

3. Opgaven
A.
Vi efterlyser en strategi for det åbne land, der
overvejer og tager hensyn til de forskelligartede
forhold, som er beskrevet i det foregående.

B.
Besvarelsen må meget gerne tage udgangspunkt i
konkrete projekter, fx arkitektoniske, topografi¬
ske, tekniske, økologiske, rekreative eller struktu¬
relle; men opgaven rummer også mulighed for
helt andre allegoriske behandlinger af problemet.

Strategien skal forholde sig til et konkret sted i
Danmark.

Vi har som forslag valgt tre steder i det danske
rigsfællesskab: et område i Nordjylland, et på
Færøerne og et i Grønland.

D.

Endelig skal strategien anvises i tre skalaforhold:
Langtfra - tættere på - og helt tæt på.

E.
Besvarelser skal være egnet til udstilling.
Evt. supplerende skriftligt materiale skal afleveres
i 3 eksemplarer.

Opgaveudvalget har ikke ønsket at sætte helt
faste rammer for besvarelsernes omfang; men af
hensyn til pladsforhold, transport m.v. henstilles,
at forslag ikke gøres for omfangsrige, og at alt ma¬
teriale er »håndterligt«.

Såfremt der afleveres materiale, som kræver
særligt teknisk udstyr for at fremvises, må dette
udstyr stilles til rådighed af indsenderen. Eventu¬
elle video/diasbesvarelser må ikke vare længere
end 15 minutter.

Charlottenborg, den 31. marts 1989
Opgaveudvalget:
Stig Lennart Andersson
Steen Høyer
Morten Skriver
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Fremtidig Alab

Produktionsskov

Fremtidig vandstand

Nuvarende vandstand

—Cykelsti | Nuvarende Aleje

Vandlabet tilfares nogle af de miljakvalitet-
er det tidligere havde og som er knyttet til
dets fysiske form ved genforening af A og A-
dal, der bringes til at fungere tat sammen.

Brammer langs hele åen er en vasentlig sik¬
ring af gode miljaforhold. Bredden kan varie¬
re og bar afhange af lokale, topografiske
forhold. 1 lavbundsområderne er der mulighed
for brede brammer. Al abet bli'r robust og

fAr en selvrensende effekt. Oversvemmelser

accepteres som en hydraulisk aflastning for
vandlabet og unådig erosion pA bund og bred¬
der undgAs. Det vil ogsA have vardi for mate¬

rialetransporten, idet sand og silt aflejres
under oversvammelser. Aen danner sAledes et

dobbeltprofil med sin dal.

Alabet mA imidlertid ogsA gives mulighed for
at udvikle de kvaliteter der er knyttet til
den slyngede form. Denne udvikling forudsat¬
ter at Aen mA arbejde sig ind pA omgivelser¬
ne (udyrkede onuAder) og at den kan (tilatrak-
keligt energiniveau). Maandrene gi'r et star¬
re udbud af levesteder p.g.a. max. variation
af de fysiske forhold i hver maandrerslynge.

PA lang sigt vil en vandstandsstigning helt
eller delvist kunne oversvamme Adalen og i
det perspektiv kan man f.eks. ved digebyg-
ning afgranse vandets udbredelse for at sik¬
re arealanvendelsen pA de avrige lavbundsjor-
der.

3/4 af den forvencede skovrejsning pA ialt
5oo.ooo ha skal rejses som produktionsskov
i det Abne land og den avrige del som rekre¬
ationaskov med bynar tilknytning. I det Ab.
ne land placeres skoven langs hovedvand'skel
primart pA hajbundsomrAdernes potentielle
marginaljorder (starkt vandingskravende).
Den topografiske placering medfarer dyrk-
ningssikkerhed, kvalitativ forbedret grund-
vandadannelse samt accentueret landskabaud-

tryk - skoven som ramme om det hydrologiske
kredalab lokalt.

Den ydre skovkant - en 5o m bred permanent

urakovsvegetation - skal modstA vindfald-

ning og deposition fra luftforurening samt

gavne flora og fauna og berige landskabsbil¬
ledet. Et lavtraskelet og indre kanter 2o
m brede permanente bevoksninger skal yder¬
ligere bedre og stabilisere produktionen.
Et flersidigt skovbrug sigter mod samtidig
at age og bedre traproduktionen og varetage

landskabelige, natur- og kulturhistoriske
samt miljabeskyttende hensyn og hensyn til
friluftslivet. Udfra akologiske kriterier
kortlagges mulighedsbetingelserne for et na-

turnart skovbrag hvor traartssammensatning
og lysAbne arealer i skovmassivet fastlag-

ges.

En strategi for det åbne land
AfStig L. Andersson og Steen Høyer

I marts måned 1989 blev Akademirådets
prisopgave i arkitektur udskrevet. Titlen var
»En strategi for det åbne land«.

Som indledning blev tidens store proble¬
mer kort ridset op, landbrugets omlægning,
marginaljordsdebatten og det økologiske
kredsløb, den ny teknologi og det ændrede
rekreationsmønster samt det reviderede vi¬
denskabelige verdensbillede. Tilsammen er
dette store træk det springbræt, vi kan tage
afsæt fra.

Opgaven bestod i at forholde sig til dette
-mangesidige problemkompleks og give et
konkret eksempel på fremtidens Danmark -

som billede på vort forhold til landskabet og
naturen. Den konkrete besvarelse skulle
vises i sammenhæng med sine omgivelser, i
3 skalaforhold, f. eks. langt fra, tættere på
og helt tæt på, eller idémæssigt, regionalt,
lokalt og som detalje.

Denne sammenhæng med stedet, omgi¬
velserne og den overordnede idé er afgørende
for et projekts kvalitet. Teorier kan, som
ordet antyder, have en teoretisk værdi; teori
og materiale har en praktisk og æstetisk
værdi når de forenes.

En strategi i sig selv er et begreb, der dæk¬
ker over ordet handlingsplan. Her er det en

sammentænkning af en række ideologiske,
teoretiske og praktiske faktorer.

En anvendt strategi, i en opgaveløsning
som her, bliver derfor både et socialt og
æstetisk værktøj, - men netop et værktøj
hvis brug, man kan vise billeder af. Værk¬
tøjet er kun et middel, og billederne er som
billeder af en proces. Det var disse dynami¬
ske billeder af alle slags, som den meget åbne
opgaveformulering efterlyste.

En stor åbenhed er også en stor frihed;
men en frihed uden begrænsninger er

ufrugtbar og vilkårlig. De kunstnerisk set
mest komplekse og oplevelsesrige resultater
er normalt dannet inden for meget få og

præcise rammer.
I denne opgavetype er valg af tema og dets

afgrænsning således helt afgørende for den
videre arkitektoniske bearbejdning.

Ideen i Akademiets prisopgaver er at give
et udtryksfuldt, visuelt svar på et givent
spørgsmål.

Udtyksfuldt i den ekstraordinære be¬
tydning, der lægges i begreber som kunstne¬
risk, enkelt, præcist, poetisk, originalt eller
klart.

Denne form for kunstnerisk præcision, -

der dybest set ér udefinerbar, - er selve ker¬
nen i det arbejde, som Akademiet gennem
sine opgaver søger at udmærke. Opgaver af
denne art adskiller sig således radikalt fra
f. eks. videnskabeligt, politisk eller filoso¬
fisk arbejde.

Der indkom 26 forslag til konkurrencen,
og de blev alle optaget til bedømmelse medio
februar 1990.

Opgaveudvalgets arbejde med bedøm¬
melsen skete bl. a. på baggrund af ovenstå¬
ende betragtninger. Parallelt med arbejdet
med bedømmelseskriterierne blev forsla¬

gene gruppperet og forsøgt analyseret udfra
den overordnede idé eller det hovedtema,
forslagsstilleren havde givet opgaveløsnin¬
gen.

Generelt kan man se, at opgaven pri¬
mært har appelleret til teoretiske overvejel¬
ser, og mindre til konkrete visuelle løsnin¬
ger.

Helt overordnet kunne materialet deles i
to grupper:

A. Udfra en betragtning om gendannelsen
af helheden, eller enheden i landskabets
udtryk, arbejdes der med det »naturlige
udtryk«, f. eks. ved hjælp af økologi
og/eller reetablering.

B. Udfra betragtninger omkring samfunds¬
udviklingen, - inspireret af den postmo¬
derne filosofi, - afskrives helhedstan¬
ken, og der arbejdes mere punktvis med
billeder og symboler, uden at der bliver
taget stilling til det omkringliggende, det
der ligger uden for punktet, idet der om
dette intet kan siges.

Der findes naturligvis A-projekter med et
stærkt symbolindhold og B-projekter med
økologiske dimensioner, men inddelingen
bygger kun på projekternes overordnede
ideer.

Dette var udgangspunktet for bedøm-
melsesarbejdet, og når vi skriver om krite¬
rierne, er det, fordi de er yderst vigtige i
denne meget åbne opgavetype, hvor besva¬
relserne falder meget forskelligt ud og der¬
for tilsyneladende næsten er usammenligne¬
lige.

Hver gruppe kunne igen underdeles i pro¬

jekter, der primært var teori, projekter der
eksemplificerede et punkt eller et sted, og

projekter der behandlede større samlede are¬
aler og sammenhænge:

A. »Naturligheden som helhed«,
1. teori - drøm
2. eksempel - punkt
3. helhed - flade
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s Blandingsskov med mange arter i alle aldre

De bedste landbrugsjorder i hejbundsområder-
ne er dyrkningssikre. Vilkårene kan, og på
lantj sigt må de, forbedres med lahegn for at

imødegå virkningen af fremtidige klimaand-
ringer. Optimal effekt opnås ved at skabe

egnsvis la via kollektiv laplantning af
starre områder. Lahegnene vil bl.a. vare

nødvendige for at dampe vindens slid på
planterne og for at imødegå jordfygning.
3-rakkede løvtrashegn etableres nod-syd
gående vinkelret på den fremherskende vind¬

retning. Rammeplantninger med hulprocent 3o-
5o gi'r det bedste la og placeres med ind¬

byrdes afstand af 2o-3o gange hegnshøjden.

Deposition fra luften er betydelig større i

lahegn end for andre bevoksningstyper og

salttilførsel fra Vesterhavet er en yderlige¬
re belastning. Et plantevalg på lo-lS arter

fortrinsvis løvtraer og buske vil kunne mod¬
stå de ydre påvirkninger.
Landskabet andrer karakter: fra mørke indma¬

skede marker (nåletraer) til mere åbne area¬

ler med lyse, men tattere hegn.

Hegnene har vardi for flora of fauna dels
som levested og dels som spredningskorridor
mellem skov- og lavbundsområder.

Byskove skal bl.a. tjene følgende formål:
til glade for friluftslivet, til beskyttel¬
se og forøgelse af grundvand og til klima-
og miljøforbedring. Hensigten med "vandind-
vindingsskove" er, at skaffe tilstrakkeligt
med grundvand og rent drikkevand. Traer med

dybtgående rødder medvirker til hurtig ned¬
sivning af regnvand og med løvfald om ef¬
teråret er der nedsat fordampning. Fra jord¬
overfladen mindskes fordampningen ved ned¬
sat vindhastighed gennem skoven (tat skov¬
kant) og ved tat undervegetat ion. Ti Iledes
overfladevand og renset spildevand fra byer¬
ne kan grundvandsressourcen øges, 09 andre

røcipiønter kan aflastes f.eks. de indre
farvande.

Skove, og specielt nåleskov med dens sarlig
store filtereffekt over for støv og skadeli¬
ge partikler, er påvirket af luftforurening.
I en blandingsskov kan der opnås en veksel¬
virkning mellem løv og nål, der forener
stor modstandsstyrke med en kraftig filter¬
effekt.

Skovens store nacurindhold vil i samspil
med byernes omdannelse kunne blive et kvali¬
tativt tilskud, som arkitektonisk kan skabe
struktur og identitet. Af hensyn til fri¬
luftslivet bør afstanden til skoven ikke o-

verstige 2 km.

Projekt udarbejdet af Bent Møller Rasmussen, arkitekt MAA

B. »Naturen som civiliseret fragment«
1. teori - drøm
2. eksempel - punkt
3. helhed - flade

B-gruppen havde generelt det problem, at
de meget vanskeligt kunne skabe en strategi
og behandle det landskabelige rum udfra en
fragmenteret omverdensopfattelse. Samlet
planlægning er nødvendigt, fordi alternati¬
vet blot er dårlig planlægning, hvilket er
økonomisk - og dermed samfundsmæssigt
uansvarligt. Resultatet af 60' og 70'ernes
planlægningsidealer har i 80'erne skabt en
modreaktion, der nærmest fornægter al
planlægning i de frie markedskræfters navn,
- med det er jo ingen løsning på et problem
at være ligeglad, - og se hvad der sker.

Jette Hansen-Møller's 'Natur/Kultur1

projekt arbejder teoretisk bredest udfra de
postmoderne tanker, analyserer natursynet
historisk, og inddrager økologiske og plan¬
lægningsmæssige overvejelser og løsnings¬
forslag. Projektet er i sin helhed et vægtigt
bidrag, men det landskabsæstetiske bliver i
praksis til et primært og næsten rent kunst¬
nerisk problem. Sociale og økonomiske
aspekter bliver derned kun af sekundær,
symbolsk art, og det er at stille urealistiske
forventninger til både billedkunstnerne,
landskabsarkitekterne og selve landskabets
ikke mindst. Dette udsagn vil sikkert kunne
tilbagevises i eksempler, men det tror vi skyl¬
des at J. H.-M. i højere grad sammenstiller
ideer end danner en egentlig syntese af forar¬
bejdet.

Steen Friis Hansens's forslag var ligeledes
et næsten rent teoretisk bidrag, - men ikke i

tekst. Fremtiden var skildret som rent sym¬
bolsk billedsprog i ni opstillinger. Det ambi¬
tiøse forslag indeholdt dog ikke den energi
og nytænkning, der hører fremtiden til, men
hentede udelukkende sin tydelige inspiration
i den mere bagudrettede del af de sidste 30
års kunstliv.

En række projekter forfattet af bl. a. As¬
bjørn Hansen, Svein Tønsager, Hanne Knir¬
ke Balslev og John Jeppesen udgår ligeledes
fra en postmoderne platform med gode og

sammenhængende analysedele. Projekter¬
nes generelle svaghed er, at de på et socialt,
økonomisk og æstetisk spørgsmål svarer
med en symbolsk form. Løsningen kan være

smuk, men svaret vil alligevel aldrig blive
dækkende.

Svein Tønsagers forslag udmærker sig ved
et meget præcist image, men mangler des¬
værre en anvisning på anvendelighed samt
redegørelse for de æstetiske og etiske konse¬
kvenser. Forslaget formår ikke at danne en

strategi af idématerialet.
John Jeppesen's forslag er en smule an¬

derledes ved at være henlagt til efter en for¬
modet katastrofesituation, - men forfatte¬
ren afbilder selv her et både meget optimi¬
stisk og reaktionært bybillede. Optimistisk
p.g.a. de meget krævende ufunktionelle
konstruktioner, - og bagudrettet p.gr.a. den
valgte byggestil.

Anna Marie Petersen, Pernille Plough og
Morten Siversen arbejder udfra en lignende
grundidé, men med vækstmaterialer, - sym¬
bolske halminstallationer, autonome skov¬
områder som 'ren natur' kontra det civilise¬
rede eller fraktale skovplantninger som in¬
spiration for en mere organisk planlægning.

Også her efterlades spørgsmålet om det åbne
land reelt set ubesvaret. Drømmen om en

smukkere fremtid er nok beskrevet som

ønske, men ikke som strategi.
Claus Kjærsgaard har samme problem,

når han spreder en række byfunktioner
punktvist som 'frizoner' for fri menneskelig
aktivitet i det åbne land, - som i øvrigt for¬
udsættes i status quo. Men det er der jo intet,
der er, så denne for projektet afgørende for¬
udsætning eksisterer i virkeligheden ikke.
Sociale og trafikale forhold, - der er helt af¬
gørende for frizonernes anvendelse, - be¬
handles slet ikke. Det er lidt synd, fordi selve
frizonetanken er smuk i sig selv som idé.

A-gruppen, som vi kaldte »Naturligheden
som helhed« kan ligeledes deles i projekter,
der primært er teori eller ønskedrøm, mere
afgrænsede eksempler på naturgenopret¬
ning, og projekter der eksemplificeret og
mere generelt behandler det åbne land.

Margrethe og Peder Agger's legatvinder¬
projekt er drømmen om den frodige balance,
fortalt gennem kredsløbet og evolutions¬
teorien. En ekstrem simpel og optimistisk
vision.

Bjarne Solberg, Ulla Egebjerg og Hanne
Halvorsen arbejder ligeledes med poetiske
visioner, men opnår ikke grebet om strategi¬
en og dens eksemplificering, - som jo er den
svære og afgørende del af opgaven.

Annette Christiansen, Maja Pedersen og
Steen Folmer Jensen/Kirsten Klein m.fl. ar¬

bejder alle med teorier og eksempler i den
større sammenhæng. Tankerne og eksemp¬
lerne er mangfoldige og smukke hver for sig,
men de fremstår mere som en addition af løs¬

ninger, end som resultat af en overordnet
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<i _Produkt._jj

^<1jf* Skovkant mod vest

Kompost er en potentiel ressource i samfunds¬

husholdningen, der kan anvendes som vakstme-
dium f.eks. for produktionsskove. Nan kan
forestille sig opbygning af holme i lavbunds-
områderne, hvorpå nye skovområder rejses
(trærødderne kan hermed friholdes vandmattet
zone). Komposten anvendes sålpHes på en kon¬
struktiv måde som dels udvider skovområdet

og dels tilfører landskabet nye oplevelses¬
muligheder .

Skovene opbygges principielt som produktions¬
skove med fast skovkant og løvtraskelet. Om¬
råderne er omkostningskravende og tilskynder

til en optimal arealanvendelse, og en cirku-
lar grundplan rummer bedst forholdet mellem

omkreds og produktionsareal. Endvidere vil
en cirkel eller ellipseform kontrastere de

øvrige produktionsskove med deres liniare

ejensomsgranser. Geometriske figurer er ud¬
tryk for kultur, og holmene vil vare aflåse¬

lig som sådan i kontrast til det overlevere¬

de istidslandskab f.eks. bakkeøer.

Holmene omkranses af en kanal, der udelukker

grassende dyr fra skoven og som beriger leve¬
vilkårene for den vilde fauna og flora.

Slamdeponering og vedproduktion f.eks. til

energiformål kan kombineres i egentlige slam¬
skove (koncentreret deponering under kontrol¬
lerede former). Man kan her forestille sig
aske- og elietreer eventuelt holdt som stav-

ningsskov i en lo-15 årig omdrift med en un¬

derskov af hyld og nalder. Recirkulerbare
organiske naringsstoffer vil således blive
bragt tilbage i naturens kredsløb med hen¬
blik på en produktiv anvendelse, og stav-

ningsskoven blive genindført i landskabsbil¬
ledet. Skovene kan indtegnes på fremtidige
kort og navngives "slamskove" som et fysisk
udtryk for det nuvarende samfunds produk¬
tionsmåde. Skovene lokaliseres på marginale
lavbundsområder i plant terran.
Der skal selvfølgelig foreligge totalanaly¬
ser af slammet samt forsøgsresultater for de
mulige risici i.f.t. omgivelserne. Slammet
må endvidere vare hygiejniseret før brug.

strategi. Fordi man tager en række smukke
ord, får man nødvendigvis ikke en smuk sæt¬
ning.

Et generelt problem i hele gruppen er, at
den »naturlige reetablering« ikke er specielt
begrundet, men henviser indirekte til en »op¬
rindelighed«. En oprinelighed, der imidler¬
tid aldrig har eksisteret som en permanent,
given situation.

Et eksempel på en mere lokal bearbejd¬
ning inden for samme gruppe finder vi i et
projekt forfattet af Erik Abitz. Projekter af
denne type forbliver en isoleret, lokal løs¬
ning, og springet til det åbne land bliver her¬
med for stort. Det specielle dominerer det
generelle, hvorved strategi og sammenhæng
går tabt.

Bent Møller Rasmussens vinderprojekt
arbejder med en enkel grundlæggende prob¬
lemstilling omkring vandets kredsløb i kom-'
bination med fremtidige ressourcebesparel¬
ser. Det enkle udgangspunkt udmøntes i
nogle eksempler på de praktiske og æstetiske
konsekvenser, det kunne få i det landskabe¬
lige rum. Projektet er således det mest di¬
rekte svar på opgaven, og vi skal til slut blot
gentage opgaveudvalgets indstilling til Aka¬
demirådet:

Opgaveudvalget har enstemmigt valgt op¬

gaveforslag nr. 2715 29 som vinder af Pris¬
opgaven 1989 på kr. 50.000.

Begrundelsen for valget af projekt nr.
2715 29 er skønheden i og formatet af ideen
bag projektet, men også det forhold, at det
udmøntersig i helt konkrete ogpraktiske an¬

visninger på, hvordan strategien kan føres
ud i livet. Udgangspunktet er defineret som
en hensyntagen til det hydrologiske kreds¬

løb, der til alle tider har omdannet landska¬
ber og præget kulturer. Strategien opererer
endvidere med muligheden for store økolo¬
giske forandringer som følge af drivhusef¬
fekten og har som mål bl.a. at løse funda¬
mentale samfundsskabte problemer igen¬
nem kompostskove og grundvandsrensende
skovrejsninger på højtliggende jorder, men

også ved at etablere bynære skovarealer.
Denne besvarelse rummer en simpel poetisk
idé med generelle æstetiske konsekvenser
for landskabet og med store udviklingsmu¬
ligheder, men savner desværre en overbevi¬
sende visualisering afsine tanker.

Akademirådet har besluttet, efter opgave¬
komiteens enstemmige indstilling, at der til¬
deles et rejselegat fra »Proprietær Lauritz
Zacharias Jacobsens og Hustru Jutta Emilie
Frederikke Jacobsen, født Wibergs Under-
støttelseslegat på 5000 kr. til opgaveforslag
nr. 13 08 43. Begrundelsen for tildelingen af
rejselegatet er, at dette forslag, som ganske
vist ikke er en egentlig strategi, rummer

noget meget væsentligt, som samtlige af de
øvrige indkomne opgaveløsninger mangler,
og det er en en umiddelbar og letforståelig
fremstillingsform, der samtidig stråler af
energi og indlevelsesevne. Uden tilstedevæ¬
relse af dette forslag ville Prisopgaven
mangle den vitalitet og tillid til fremtiden,
som er nødvendig, hvis en strategi for det
åbne land skal være meningsfuld.

På opgaveudvalgets vegne,
Stig L. Andersson og Steen Høyer,

landskabsarkitekter

Herning kommunes parkafdeling udstiller i
periodenfra den 27. september til den 14. ok¬
tober 199012projekterfra A kademietfor de
skønne Kunsters prisopgave »Strategi for
det åbne land« heriblandt prisvinderforsla-
get og legatvinderforslaget. På Herning
Kunstmuseum afholdes der to tema-dage, én
i forbindelse med åbningen den 27. septem¬
ber, som Herning Kommune står for, og én
den 8. oktober.

De 12 projekter er udarbejdet afnedenstå¬
ende

1. Arkitekt maa, Bent Møller Rasmussen

2. Arkitekt maa, Annnette Christiansen

3. Helene Toverud Plet og Lars Svarrer An¬
kersen

4. Arkitekt maa, Anna Marie Petersen

5. John Jeppesen

6. Arkitekt maa, mdl, Jette Hansen Møller

7. Arkitekt maa, Svein Tønsager

8. Hanne Halvorsen

9. Arkitekt maa, Ulla Egebjerg

10. Steen Folmer Jensen, Kirsten Klein, Chr.
Ansbjerg, Inger Klingenberg

11. Peder Agger og Margrethe Agger

12. Asbjørn Hansen
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Projekt udarbejdet af Bent Møller Rasmussen, arkitekt MAA

Tilgroning af eng ved opharende udnyttelse

Ophørende udnyt. ' Graining
-i-

I begyndende tilgr.l Haslet I
I I I

Kreaturafgras.
fugtig end

I

Vibe
Dob. bekkasin
Badben

I Gras/Urtevegetation/
| Krat

Grashoppesanger
Sivsanger
Karsanger
Rarspurv
Nattergal
Lavsanger
Tornsanger
Gardesanger

I lavbundsomrAderne andres arealanvendelsen

dels pA de vandlabsnare arealer (braminerne)
og dels pA de potentielle marginale jorder.
Opgives dyrkningen af braminerne vil de over-

gA til naturlig succession mad mi 1jamassige
fordele dels for vanalabets fysiske kvalitet
(nitratfjernelse, nedsat overfladisk tilfar-
sel) og dels fbr den vilde flora og fauna.
Udviklingen af plantevaksten hen mod buske
og traer vil ;

na til f j<

en regelmassig fjernelse af traer og buske
f.eks. hvert femte Ar - foryngelae der ogjA
medvirker til opretholdelse af det plante-
og dyreliv der normalt er knyttet til enge.

PA marginaljorderne ekstensiveres landbrugs¬
driften f.eks. ved overgang til permanent
grasning eller arealerne overgAr til natur-
omrAder/ha 1vkulturer der fastholdes i varia-

rende udtryk via pleje- og/eller driftsplaner
Konsekvenserne af en fremtidig vandstands¬
stigning kan muligvis blive katastrofale med
eller uden digebygning fordi et stigende
grundvanduspejl principielt kan udelukke
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Naturområde

Landbrug

Den J2)
.

andrede

arealanverfdelse, CPRyg
med bl.a. forskydning Naturområde*

fra intensiv til ekstensiv

produktion på store områder og

større udbredelse og variation af V
naturtyper, medfarer, at også granserne

mellem landskabselementerne skifter karakter.

For flora og fauna er de nye biolinier i landskab¬
et af selvstcndig vardi og for os er der traditionelt

tilknyttet store herlighedsværdier til disse over-

gangszoner. Måske vil områderne udgøre de po¬

tentielle muligheder for lokalisering af
fremtidens bebyggelser til bolig,

arbejde og rekreation efter
kvalitativt ændrede ud- ^

viklingsmønstre
Pire eksemp¬

ler er

her.

Skovi

Landbrug
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Borrelavningen - i dag

Landskabet er blevet forarmet. Der er få
oplevelsesmuligheder.
Store marker, ensidige produktioner, og få
naturområder, ligesom adgangen til det åbne
tand er begrænset.

Landsbyen er ved at dø.

Arbejdsmulighederne på landet bliver færre
og færre. Men der er mange ressourcer.
Viden, traditioner og naturen. Ligesom de
mange tomme, billige bygninger.
Fødevarer produceres i forhold til hvad man
kan tjene på dem. Ikke i forhold til kvalitet
og miljømæssige omkostninger for naturen.

Borrelavningen - i går

Vi må bygge på tidligere tiders erfaringer.
Naturen må indgå som en de! afproduktionen
og samfundsudviklingen. Og ikke som en af¬
grænset del.

Det viI være nødvendigt at genskabe en del
naturområder - vådområder, skove, søer og

enge.

Men en del kan drives og etableres af lands¬
byfællesskabet.

Bønderne må bygge på tidligere sammenhold i
andelsforeninger og foreningsliv.

Ny bebyggelse må ikke spredes ud over det åbne
land. Det svækker.

Bebyggelsen må samles i byerne - og de små
landsbyer.

Borrelavningen - i morgen

Landskabet forvaltes under hensyn til de natur¬
givne ressourcer. Der er store variationer. Pro¬
duktionen sker ud fra en økologisk synsvinkel.

Landbrugsproduktion og naturbevarelse ses i
sammenhæng med levevilkårene i det konkrete
område.

De lokale ressourcer udnyttes.

Gennem deltagelse lokalt styrkes ansvarlig¬
heden globalt.

Projekt udarbejdet af
Annette Christiansen, arkitekt MAA, Borre
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Projekt udarbejdet af Helene Toverud Plet og Lars Svarrer Ankersen

Projekt (video) udarbejdet af
Anna Marie Petersen, arkitekt MAA, Århus
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Projekt udarbejdet af John Jeppesen

Projekt udarbejdet af Jette Hansen-Møller, arkitekt, MAA, MDL
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Projekt udarbejdet af Hanne Halvorsen

men uendeligheden varede et øjeblik, så ramlede jeg ind i noget, øen på toppen af alting -

Skagen. Og det der skulle være afslutningen blev begyndelsen. Et»zonk« - og jeg var sat i bevægelse
(baglæns - forlæns, frem og tilbage). Besat af disse øjeblikkes uendelighed og fascineret af sym-

phoniens opbygning, takt og overgange, der senere skuHe finde melodier i sig selv. -

Projekt afarkitekt MAA Ulla Egebjerg.

Landskabet er alt det der omgiver os- landskabet
er urnerummet og tiden. Landskabet er kon¬
gruent med de kræfter der har skabt det!

/dagfælder man uden blu regnskove - ødelæg¬
ger balancer verden over. Verdenshavene forure¬
nes og den naturlige klimabalance forskydes.

Alle ser måbende til. Vi har også gjort det selv
- vi har bare glemt det. I urtiden var en stor del af
den vestlige verden dækket af skov. Gør noget
nu! Anlæg plantager - udvid de grønne områder
og lad naturen finde sig selv så det ikke er indu¬
strialismens aktivitet der kontinuerligt ændrer
naturens gang. Forvandlingen skal ske på natu¬
rens egne præmisser. Globalt! Men vi må begyn¬
de i det nære med os selv. Giv naturen tilbage ti!
naturen. Giv byen tilbage til tandet. Giv landet
tilbage til byen. Stop at byerne breder sig som

jordpest ud over landet - byen skal være klart af¬
grænsede enheder der støder lige op til det åbne
land. Den ukæmmede forurening, giftudslip og
andre uhyrligheder må stoppes. Vi må få øjnene
opfor nødvendigheden afat have et naturligtfor¬
hold til naturen og til landskabet.

Det skal ikke bare være søndagskiggeri - natu¬
ren skal Inddrages i vort liv og hverdag.

Jorden er ikke et mekanisk urværk en evig¬
hedsmaskine - jorden er et lille bankende hjerte,
en levende organisme som vi selv er en del af. Lad
os genfinde naturen - dyrke de grønne områder
passe på dem og leve midt i naturen...
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Projekt udarbejdet af
Steen Folmer Jensen, arkitekt, Sdr. Dråby,
Mors.

Inger Klingenberg, arkitekt, Boddum, Thy.
Christian Asbjerg, lærer, Ydby, Thy.
Kirsten Klein, fotograf, Sdr. Dråby, Mors.

Strategi for Boddum

Projektet tager udgangspunkt i halvøen Bod¬
dum, som stikker ud i Limfjordenfra Thys' syd¬
lige del. Det skildrer i tekst, fotografi, tegning og

prosa den udvikling, et sogn kunnefå, hvis bebo¬
erne handlede lokalt og tænkte globalt. Vi fore¬
stiller os, at en befolkning i en landsby kreativt
brugte det som udgangspunkt i deres snak om
tidensproblemer og deres egen fremtid. Ikke bare
vente på at staten tøser vores arbejdsløshedspro¬
blem - eller at »Det indre marked« vil gå aktivt
ind mod den stigende forurening - eller Gud den
omsiggribende kriminalitet - eller Satan klodens
truende overbefolkning - eller eller eller ... Vi
forestiller os, at beboerne i et sogn prøvede at se,
hvor meget der - ud fra en økologisk tankegang
og udfra en erkendelse afbehovetfor at se sig selv
i en social sammenhæng - kan udrettes ved et
samarbejde. Og hvilke konsekvenser en sådan
fremtid vi!sættepå vores omgivende landskab og
naturområder.

År 1990

År 2020
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Værktøj Vision

Struktur Processer Tid Nu 10 år 100 år

Globalt

Regionalt

Lokalt

Projekt udarbejdet af Peder Agger og Margrethe Agger

Denne tre-delte besvarelse er udarbejdet af
økologen Peder Agger og billedvæveren
Margrethe Agger. De forsøger i tekst og bil¬
lede at visualiserepå den venstre side »værk¬
tøjet«, dvs. hvad det erforforhold og begre¬
ber, der skal kunne håndteres. På den højre
side visionen, dvs. hvordan det vil gå, om vi
får held til at forme fremtidens landskab. I
midten (gengivet til højre herfor) er dette
søgt forklaret på knækprosa.

Da billeder huskes lettere end ord, erfrem¬
stillingen lagt op som et stort billedtæppe,
der skal fortælle alt i ét.

Som i gamle gobeliner (og før dem kalk¬
malerier) er hovedfortællingen anbragt i et
(her to) midterfelter, og i borten er anbragt

supplerende motiver, som understøtter
handlingen. Når man vil tænke stort og
langt, må der abstraheresfra her og nufor at
findefrem til de længerevarende naturgivne
vilkår, som vi og det øvrige liv på kloden er

underlagt. Det er disse vilkår, der er temaet
og dermed udgangspunktet (i billederne tv.)
for den vision der vises (i billederne th.).

Det ene man må begribe er skala-proble¬
met. Det erforsøgt ved, at den nederste ræk¬
ke (af 6 store billeder) angår lokale forhold,
den mellemste regionale - og den øverste
globale forhold.

Lodret viser billederne til venstre tre over¬

ordnede forhold, som må tages i betragt¬
ning: Strukturen, processerne og tidsdimen¬

sionen. Til højre viser de tresøjler hhv. »nu«,
om 10 år (hvor strategien endnu ikke for al¬
vor er fulgt op - ting tager tid) og det utopi¬
ske billede om 100 år.

Borterne af i alt 56 små billeder symboli¬
sererstrukturer, processer og redskaber, som
er relevante i denne forbindelse.

Strategien består således i betoningen af
det nødvendige i, at vi ved udformningen af
det åbne land kan tænke i skala-niveauer, og

indenfor disse er i stand til at forholde os
aktivt (evt. villetpassivt) ikke bare til »møb¬
lementet«, dvs. strukturerne, men også til
processerne og de tidsdimensioner, som dis¬
se udfolder sig under. Der er malet med
Cardn Dache farver på tykt akvarelpapir.

88 LANDSKAB 6 -1990



/VETVÆRKSELEKTION FRAKTALERgenkirurgiSYMMETRI

KORN

Rumskib

FRUGTER

lIVERSITI

»otoeiSKi

IcnuKm;

BEREGN/NG

Rammen

Her er et sted i verden.
Her og nu er det flygtige brændpunkt
for tid og rum, hvor vi
lukket inde af vore sanser

dog med tankens vindue
kan gøre os billeder af verden
og forestillinger om,
at vi kan vælge en fremtid.

Fremtid gror ud affortid
indenfor de samme rammer
for form og proces og for tid og rum,
som livet på kloden er.

Energiens strøm
fanges affotosyntesen,
sætter stoffer i kredsløb
gennem konkurrence, prædation
og symbiose
gennem fødekæder
i fint afstemte cykler
reguleret feed back
i homeostatisk kontinuitet,
hvor symmetrisk organiserede
tolerant tilpassede individer
op til økosystemets bæreevne
formår at vokse, spredes og dø.

Kun afbrudt affluktuerende
chaos og isolation,
hvor springvise forandringer - mutationer
afselektionen gives en chance
for at befolke nye habitater en tid
på rumskibet Jorden.

Grundlaget

Har vi et valg, må vi tænke
i form og proces, i rum og i tid,
fastholde formerries rigdom
i det nære ikke monotone

men flersidige landskab,
i regionens alsidige udbud
af landskabs- og brugsformer
og i den globale mangfoldighed af liv.

Vi må fastholde processer,
der på een gang er formernes
forudsætning og følge:
Stoffernes kredsløb,
den foryngelse de gør mulig,
og vegetationens
lovbundne og dog tilfældige
plantefølge - succession,
og skabelse afnye formerfor liv
gennem den selektion
med hvilken miljøets forandring
favoriserer og forkaster
blandt det mylder af muligheder,
mutanterne frembringer.

Vi må tænke i tid og give tid
på mange niveauerfor at overskue og tillade
organismernes vækst, formering og død,
som regnes i år og dekader,
samfundenes fødsel og udvikling til klimaks
over sekler og millenier
og endelig evolutionens skabende kraft,
der kræver fra år til millioner
for at lykkes og leve.

Strategien

Med disse rammer og målfor hjerne og øje
kan vi tænke os ind
i de steder, landskaber og den klode,
vi ønsker at forme
om ti, hundrede og tusinde år.
Skabe det åbne sted,
det åbne land den åbne jord.

Når nu vi ved, at det på fossil energi
baserede industrielle samfund
ikke kan bære,
fordi det tvinger og splitter
mennesker, landskaber, kredsløb og tanker.
Og når vi nu ser,
at monotoni og forurening endnu en tid
vil fortsætte
med en tankers inerti,
må vi tvinge vor tanke og tid,
til at turde at se

det nødvendige før det er muligt:
En demokratisk verden
der med større snilde end hidtil
udnytter naturgivne potentialer,
forener objekt og subjekt -

hjerne og hjerte,
indlejrer mennesket i naturen og omvendt,
på steder
som flersidigt bærer sig selv,
i landskaber
med en alsidighed i potentialer,
på en klode
hvor mangfoldigheden består.
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Tænk globalt - en lokal handlingsplan for det åbne land
AfSteen Gelsing og Lars Østerbye

På grundlag af Brundtlandskommissio-
nens rapport om miljø og udvikling »Vor
fælles fremtid« fra marts 1987 og regerin¬
gens »handlingsplan for miljø og udvikling«
fra december 1988 inviterede miljøministe¬
riet i foråret 1989 ni kommuner til at bistå
ministeriet med den praktiske iværksættelse
og afprøvning af kort- og langsigtede aktivi¬
teter i »den rigtige retning«, der defineres
som det at skabe en »bæredygtig udvikling«
under mottoet »Tænk globalt - Handl lo¬
kalt«. De ni kommuner er Odense, Ballerup,
Slagelse, Fredericia, Hadsund, Hirtshals,
Tinglev, Fanø og Herning. Lad dette være
den formelle indledning for det initiativ
Herning Kommune som Grøn Kommune
har taget ved at genudstille en del af »Stra¬
tegi for det åbne land« samt indarbejde to
temadage (se s. A 33) i udstillingsperioden.
Herning Kommune har p.t. i alt 15 projekter
igang under hovedoverskriften Grøn Kom¬
mune. Heraf beskæftiger en stor del af disse
sig med forskellige former for genbrug, re¬
nere teknologi, energiminimering m.v., men
en del af projekterne tager også udgangs¬
punkt i det åbne land, såvel det bynære
rekreative landskab som produktionsland-
skabet. For alle projekterne gælder, at de er
blevet til i et samspil med de berørte organi¬
sationer, virksomheder og grupper af bor¬
gere, som så sammen med rådhusets tek¬
nikere har dannet arbejdsgrupper for den
videre bearbejdning. Det kan her kun blive
til en kort omtale af nogle af de projekter,
som specielt har relation til landskabet.

Herning Kommune var i samarbejde med
Feldborg Statsskovdistrikt de første, der i
praksis kom igang med udnyttelsen af de
skovrejsningsmuligheder, der blev etableret i
forbindelse med forsøgsordninger for til¬
plantning af marginaljorder med løvtræer.

Feldborg Statsskovdistrikt har således i de
seneste to år rejst ca. 100 hektar løvskov i til¬
knytning til Herning Kommunes eksiste¬
rende skov Løvbjerg Plantage, der er opbyg¬
get over et gammelt egekrat. Et ønske om at
fortsætte og styrke denne udvikling har dan¬
net baggrund for udarbejdelsen af en skov¬
rejsningsplan for Herning Kommune som
et lokalt bidrag til den skovrejsningsplan
Amtskommunen skal udarbejde i de kom¬
mende år. Planen er udarbejdet i samarbejde
med de to lokale statsskovdistrikter, der har
interesse i Herning Kommune, Det Danske
Hedeselskab som repræsentant for små¬
skovejerne og Amtskommunens frednings-
kontor. Planen opererer med to skovrejs-
ningstyper 1) Bynære løvskovsparceller på

2-300 hektarer og 2) Store produktionsskov¬
områder i tilknytning til de eksisterende
statsskovområder.

Derudover arbejdes der konkret med
skovrejsning for flere mindre bynære skov¬
arealer i umiddelbar tilknytning til de nyere

byområder. Typisk ønsker de lokale grund¬
ejerforeninger og skoler, institutioner m.v.
selv at stå for anlæg og til dels vedligehol¬
delse som et forpligtigende lokalt grønt ini¬
tiativ. I efteråret 1990 plantes således tre
mindre byskove på hver ca. 5-6 hektarer.

Flere bysamfund har erkendt, at kommu¬
nen i nedskæringstider ikke har overskud til
de store renoverings/nyanlægningsopgaver i
de grønne områder, og de har derfor ønsket
selv at gøre noget ved sagen i nært samar¬

bejde med kommunens teknikere. I efteråret
1990 nyanlægges en stor bydelspark syd for
Herning som et led i en lokal folkeskoles
miljøundervisning, og i et mindre bysam¬
fund nord for kommunen omlægges en eksi¬
sterende bypark. For både byskove og bypar¬
kers vedkommende gør det sig gældende, at
brugerne selv stiller med en stor del af de
økonomiske midler og den nødvendige ar¬
bejdskraft, hvor kommunen så stiller som

rådgiver og hjælper til med planlægningen
samt med en beskeden igangsætterøkonomi.

Herning Kommune er trods en stærk
industriel udvikling også en kommune med
meget væsentlige landbrugsinteresser. Det
har derfor været naturligt i Grøn Kommune
strategi at inddrage landbruget aktivt i vur¬

dering af en bæredygtig udvikling midt i den
meget kaotiske struktur- og miljødebat, der
netop pågår i disse år.

I et samarbejde med Hammerum Land¬
brugsskole og de lokale landboforeninger og
det lokale Landbrugscenter er Herning¬
egnens landbrugsstruktur ved at blive analy¬
seret. Formålet er at tilvejebringe et bedre
beslutningsgrundlag for en kommende stil¬
lingtagen til bl.a. udpegning af arealer til
skovrejsning, arealer til braklægning samt
omfang og konsekvenser ved en fremtidig
udnyttelse af de udpegede miljøfølsomme
områder. I projektet indgår således en ana¬

lyse af hvilke ændringer, der må forventes i
landbrugets struktur og dermed hvilke æn¬

dringer, der vil ske i den sociale struktur,
samværet med nabo m.v., når der pludselig
bliver markant større afstand mellem de

landbrugsejendomme, der er beboet i dagti¬
merne.

Et andet projekt behandler miljøhand¬
lingsplanen set fra landbrugets side specielt
vedrørende de miljøfølsomme områder.

Herning Kommune har mange engstræk¬
ninger, hvor man gerne af landskabspleje-
mæssige hensyn vil fastholde en fortsat kød-
kvægsafgræsning i en bæredygtig balance
mellem miljøhensyn og produktion.

Kommunen stiller i første omgang nogle
store engstrækninger nord for Herning til rå¬
dighed for projektet, som bl.a. vil omfatte
forsøg med okkerfældningsbassiner, kvæl¬
stofbalancemålinger samt undersøgelser om

supplerende minimumgødskning.
Et tredie projekt arbejder

med den naturdominerede

grønne struktur. Et af Her¬
ningegnens kendetræk har i
mange år været de mange

hvidgranlæhegn. Disse er ef¬
terhånden faldet for alders¬

grænsen og bliver nu i stor
stil erstattet med løvtræhegn.
I et samarbejde med Hede¬
selskabet, Statsskovdistriktet
og de lokale landboforeninger arbejdes der
nu med mulighederne for at udvikle læ¬
hegnenes grønne korridorer ved at støtte
interesserede landmænd i at aflevere »uren¬

table hjørner m.v.« til naturen, gennem gen¬
skabelse af vådområder, etablering af små¬
skove (vildtreservater) m.v. Projektgruppen
arbejder også med en driftsplan for de nye

læbælter, en plan som udover at sikre en god
lævirkning også skal sikre hegnene som
smukke og gode levesteder for den vilde flora
og fauna.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en

oversigtig landskabsanalyse, hvor det eksi¬
sterende naturgrundlag er registreret, og
munder ud i en sammenhængende idéplan
for hele Herningegnens grønne korridor¬
struktur, også omfattende friluftslivets mu¬

ligheder for gode oplevelser i det åbne land.
Midt i arbejdet med disse projekter ud¬

skrev Akademiet for de Skønne Kunster
1989 prisopgavekonkurrencen »Strategi for
det åbne land«. For at få skabt liv og vision
i vores lokale »Grønne Kommune«-debat,
og fordi det åbne land i høj grad er belig¬
gende i Midt- og Vestjylland, har Herning
Kommune udvalgt 12 forslag fra konkurren¬
cen og ladet disse udstille på Herning Kunst¬
museum i Utzon Huset i perioden fra den 27.
september til den 14. oktober 1990 sammen
med de Grønne Kommune projekter, som er
så langt fremme i deres proces, at der er

grundlag for en videre formidling af idéind¬
holdet.

Steen Gelsing, landskabsarkitekt mdl. Lars Øster-
bve, stadsgartner i Herning, landskabsarkitekt mdl.
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Problemstillinger i det åbne land Danmark...
AfKarin Skousbøll

Artiklen er skrevet på baggrund af en studie¬
tur, som Akademirådets udvalg for By,
Landskab og Havekunst foretog i Jylland
den 1.-3. Juni 1989.

Formålet med rekognosceringsturen var
at konkretisere og illustrere en række pro¬

blemstillinger i det åbne land - dels med
hensyn til marginal-jordernes fremtid, rå¬
stofudvinding og affaldsdeponier, dels
turistudviklingen, herunder specielt place¬
ringen af »vand- og sommerlande« m.v. Kort
sagt: natursynet, naturen som »genstand« i
vor aktuelle og fremtidige udviklingsstra¬
tegier.

I turen deltog: Udvalgets formand, prof.
landskabsark. J. Palle Schmidt (PS),
landskabsark. Jeppe Aagaard Andersen
(JAAA), ark. Tage Lyneborg (TL), maleren
Erik Hagens (EH) og ark. Karin Skousbøll
(KS) samt ark. Stig Lennart Andersson
(SLA) fra udvalget for Akademirådets pris¬
opgave 1989-90 om »Strategi for det åbne
land«.

Hele turen formede sig som et åbent
debatmøde om de forskellige problemstillin¬
ger, som vi havde ridset op på forhånd, og
som havde styret den valgte rute - dog med
plads til improvisationer.

Undervejs diskuterede vi, tegnede, foto¬
graferede og skrev på livet løs, og en række
tanker og idéer myldrede frem som skitser til
handlingsstrategier. Dette har vi følt lyst til

at delagtiggøre flere i med henblik på en
kvalificeret og fortsat debat om, hvad vi vil
med det åbne land, Danmark.

Resultaterne ligger foreløbigt opsamlede i
en slags »åben hvidbog« med referat, pro¬
blemstillinger og synspunkter ledsaget af
illustrationer til underbygning. Tanken er så,
at bogens indhold skal vokse i takt med at
supplerende viden og synspunkter kommer
til ... Adresse: Udvalget for By, Landskab
og Havekunst, Akademirådet, Kongens
Nytorv 1, 1050 Kbh. K.

PS: Akademirådet har under tilvirknin¬

gen af denne artikel primo juni 1990 beslut¬
tet at udskifte størsteparten af udvalget med
et nyt og mindre udvalg, hvilket kan påvirke
manuskriptets videre skæbne, men det er
vort håb, at det ikke kvæles i fødslen! ...

Turens Geografi
Ruten gik fra København via Sjællands
Odde til Ebeltoft, Øer-Maritime, Grenå og

øvrige Djursland den første dag, anden dag
indover Midt-Jyllands hedelandskab, bl.a.
Kongenshus Mindepark, via Viborg og Skals
over Aggersundbroen til Mors, Vilsund og
Toftum Bjerge ud til Bovbjerg, og videre ned
langs Vestkysten over Nissum, Husby og
Vedersø, Hvide Sande, Nymindegab til
Henne Strandby - og sidste dag Henne
Strand, det flade bagland helt »ad Hekken¬
feldt til« via Fiilsø, Bramminge og Ribe med

snitlinie tværs over landet fra vest til øst.

Vores overordnede konklusion var nok:
»Der er et yndigt land ...«- Vejrguderne til¬
smilede os, hvidtjørnen stod i blomst mod en
azurblå himmel, som var høj med drivende
skyer, og horisonten var klar og vid med
plads til de ideale visioner - »Venner ser på
Danmarks kort« - og lad os passe godt på
det! ...

Skærme i landskabet.
■ Shields in the landscape.
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På det jævne - eller planlægningens
jantelov
Allerede på vejen over Sjælland mod Odden
begyndte diskussionen at gå livligt - Hol¬
bækmotorvejen ligger så smukt i landkabet,
men Vejdirektoratets sidearealer til motor¬

vejssystemet ligger til gengæld uplejede og
tilfældige hen, som resultat af en uheldig
sektoropdelt planlægning. PS referede bl.a.
til Ole Nørgaards fornemme plan for den
landskabelige sammenhæng i Albertslund¬
området, som forstyrres stærkt af Klov-
toftekrydsets »døde« trekant. Den oprinde¬
lige meget flotte samarbejdsaftale mellem
Vejdirektoratet og Københavns Universitets
Arboret om netop Holbækmotorvejens
sidearealer (i hvilken forbindelse PS var

konsulent) blev desværre droppet af Vej¬
direktoratets anlægsafdeling.

Konklusion: Vore vejbilleder ruineres af
skiftende eller manglende rådgivning om
den landskabelige behandling af side- og
mellemarealer til de store vejanlæg. Bl.a.
forårsager udlæg af nødspor ofte, at der ikke
sker nogen landskabsretablering. Mødet
mellem det tekniske anlæg og landskabet må
forvaltes i et samspil mellem kompetente
teknikere og inddrages i anlægsbudgettet på
tværs af »sektor-kasserne«.

Endvidere udspandt der sig en debat om

udnyttelsesgrad-princippet som planlæg-
ningsredskab. De store ensartede »pande-
kage-områder«, som hverken er by eller
land, skader facetteringen og oplevelsen i
både landskaber og bebyggelser. KS havde
netop deltaget i FAB's årsmøde, hvor temaet
var: »Hvem er synderen? - hvem af planlæg¬
ningens aktører bremser for kreativiteten? -

planlæggeren? politikeren? bygherren? bor¬
geren? - og hvor stram skal planlægningen
være i forhold til en ren aftaleplanlægning
fra sag til sag?

Allerede den kulturpolitiske redegørelse
fra 1969 (nr. 517) opstillede klart de to udvik¬
lingsperspektiver for udviklingen af vort
åbne landskab:
A. En jævn fordeling landet over af de frem¬

tidige urbaniseringsenheder ud fra en

alle-skal-ha-lige-meget-del-i-kagen-mål-
sætning.

B. En bevidst koncentration af de kommen¬
de urbane elementer omkring eksiste¬
rende større bysamfund, fremme kontra¬
sten.

Udnyttelsesprocenter har ofte vist sig at
være ubrugelige i praksis over for det
»miljø«, som alle planlægningens parter
grunden ønsker sig. Hovedreglen er efter¬
hånden, at vore dages bygherrer og deres
arkitekter går uden om det planlagte, finder
»herlighedsværdierne« frem, laver »drøm¬
me-projektet«, hvorefter lokalplanappara¬
tet snittes til, så skoen passer. Er regulering
omvendt proportional med det kreative i
resultatet? Tegninger: Erik Hagens
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Feriebyen Øerne, kl. 12.
■ A holiday site: Øerne at 12.a.m.

At betænkningen prioriterede B-model-
len var helt klart, men de 20 års udvikling si¬
den har i høj grad vist, at urbaniseringen har
infiltreret det åbne land, sløret dets identitet
og gjort det meste til »hverken-eller«-mo-
dellen.

Det lader altså til, at alle vore zoninger og

udnyttelsesprocenter, som skulle styre os
derhen, hvor vi ville, i stedet har haft en
modsat, udtværende effekt, støttet af vores

princip om at flytte miljøbelastende virk¬
somheder uden for byerne, »så de næsten
ikke ses«.

De teknologiske muligheder har i den grad
grebet ind i landskabsforvaltningen: diskus¬
sionen fik perspektiv, da vi passerede et af
dette århundredes største tekniske landvin¬
dingsprojekter, Lammefjorden. Her fik vi i
sin tid ved en produktionsstyret planlæg¬
ningsindsats og pumpeteknik inddæmmet et
»marginal«-areal til et ensartet, intensivt og
frugtbart landbrugsområde. Og nu ved ind¬
gangen til EF's åbne marked vil det sandsyn¬
ligvis være absurd at holde kunstigt liv i den
slags landskaber. Også Trundholm mose er
et tidligt eksempel på marginaljordspolitik,
idet det daværende jordrentekontor udlejede
de »mindreværdige« jorder billigt for at gøre
dem produktive, men derved ændredes om¬
rådets hele karakter radikalt.

Vi ved, at udviklingen i dag går i to mod¬
satte retninger, derhen at de bedre og mere
dyrkningssikre jorder får en stærkt inten¬
siveret dyrkning, mens de besværlige jorder,
som er lette og vandlidende eller har eng- og
mosekarakter, marginaliseres. Begge dele er
til skade for variationen i landskabet, herun¬
der både dyre- og plantelivet, og udnyttel-
ses-%-systemet fuldender billedet af en stor¬
masket, ensartet forfladigelse af vort kultur¬
landskab.

Det danske kulturlandskab kan opleves
som en teater-scene, fuld af gamle rekvisit¬
ter. Nogle er bevaret, fordi de er for smukke
eller for mærkelige til at blive kasseret.
Andre er bevaret, fordi de er fundet brug¬
bare i nutidens teater, hvor budgettet er

stramt. De gamle rekvisitter har appel til
både følelse og forstand. Men efterhånden
som spillet udviklersig, skalder tagesstilling
til, hvad der skal bevares, og hvad der skal
kasseres. Alle regissørers og fredningsfolks
kattepine.

(Citat fra Natur og Miljø 1/89 )

Konklusion: I et lille land som Danmark
kan harmonisering af vore land- og byskaber
næppe være vejen, - vi skal bevare et karak¬
terfuldt og varieret Danmark. Vi må, som
bl.a. Jørgen Primdahl og Esben Munk
Sørensen siger i deres artikel om »Lokal
regulering i det åbne land« (Byplan 1/87),

droppe den generaliserede og centralstyrede
regionale og sektoriserede planlægnings-
form til fordel for en mere facetteret lokal
strategi, som giver plads for stedbetingede
udviklingstræk og fremmer variationer.
Måske vore marginale jorder kan blive vor

vigtigste landskabelige ressource, et nyt
guldalderlandskab for oplevelse og rekrea¬
tion - men ikke hvis vi sanseløst planter dem
til og lader andre landskabselementer for¬
svinde.

Landskabets rumdelere
Et opløftende, men kort besøg ved Arne
Jacobsens røgeri på Odden - samt hans sta¬
dig charmerende »fremtidens hus« til en af
de store Forumudstillinger, hvor havens
smukke krumme hække understreger husets
form, danner rum, lys og skygge samt læ -

inspirerede til at tænke på landskabs-skær¬
me i større format. JAAA nævnte en 10 år
gammel beplantningsplan, han havde udfor¬
met til et område ved Sjællands Odde og løst
ud fra skærm-princippet.

Desværre forsvinder i disse år masser af
læhegn og diger, som er rumdannende i
landskabet. En undersøgelse i et antal
danske landbrugsområder viste, at fra
1880'erne til 1980'erne er deres længde redu¬
ceret med 43% i takt med, at den gennems¬

nitlige landbrugsstørrelse er mere end 3-
doblet til ca. 35 ha.

En frisk sejltur over Kattegat pustede ho¬
vederne rene til besøget i hovedlandet. Alle¬
rede på molen i Ebeltoft markerer vindmøl¬
leparken, at her er dimensionerne større og
anderledes. Vindmøllers placering i land¬
skabet blev i øvrigt et tilbagevendende tema
på turen. De store installationer bør anskues
som og placeres i et rumdannende mønster -

de må ikke være rumligt udefinerede. TL og
SLA begyndte at spinde på et teknisk infra
struktur-net, som går i dialog med og for¬
stærker- landskabets træk ved netop ikke at
lade som om, det »næsten« ikke er til at se;

principperne skitseres op for et område ved
Skærbæk-værftet.
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Så stod »Øer«, den nye ferie- og kanalby
tegnet af ark. Friis & Moltke, på program¬
met, og hermed den generelle problemstil¬
ling: Hvad er et ferie-miljø, et turistlandskab
i dag og efter 1992? Hvordan skal vi forvalte
balancen mellem »det naturlige« og »det
menneskeskabte«.

Selv om »Øer maritime« på mange måder
er yderst sympatisk som en nordisk version
af ferieby-typen, er der trods alt noget over¬
bestemt og lidt »finurligt« ved arkitekturen,
som ikke rigtigt klæder det uprætentiøse
landskab. TL prøvede at sætte ord på for¬
nemmelserne: Steder som disse kommer
nemt til at savne en kultiverethed, derved at
man »snyder« feriefolket med kulisser, der
ligner, uden at være rigtig helhjertede ment.
Man låner billeder fra de norske/nordiske
»skipperbyer«, men uden disses forfinelse,
ærlighed og klimabaggrund.

Hertil kommer hele ressourceproblema¬
tikken i forhold til dette at bygge ferieparadi¬
ser, som ligger øde hen det meste af året. Har
vort samfund råd til dette? Som en under¬
stregning af dette spørgsmål stod det nye
privathospital »Mermaid Clinic« ret foran
os i landskabet - en udfordring til vore

prioriteringer i samfundet.

Landskabet som deponi for vor dårlige
samvittighed
Turen gik videre til Grenå med besøg på
kommunens tekniske forvaltning - samtale
med afdelingsarkitekt Jesper Due om kom¬
munens aktuelle arbejder med miljøproble¬
merne i relation til landskabet. Vi fik oplys¬
ninger om Fornæs rensningsanlæg og Glat¬
ved affaldsdeponering (landets største »hul
i jorden«). Det besøgte vi så:

Fornæs rensningsanlægget er meget inter¬
essant camoufleret som et »herregårds-
anlæg« i landskabet (konsulenter for kom¬
munen: Ib Andersen & Juul Møller). Under
opførelse var et trefløjet administrations-
anlæg, mens »parterrehaverne« består af
forsænkede rensningstanke, som indgår i
kommunens spildevandsplan. Oprindelig
var det hensigten, at alt spildevand fra kom¬
munen skulle samles og udledes via en hav¬
ledning ved Fornæs, men i stedet har man

dog heldigvis besluttet sig til en række lokale
renseforanstaltninger for hvert af byområ¬
derne, (omlægningsplan fra 1983).

Alligevel var det en god debat værdig, om
det er korrekt, at vi indpakker vore affalds-,
rensnings- og deponeringsproblemer i kulis¬
ser og derved usynliggør eller romantiserer
problemstillingen. Det vil givetvis forsinke
den politiske opbakning bag en »low-and-
non-waste-teknologi, som vi kan »ha' ståen¬
de fremme i stuen«.

G/a?ved-affaldsdeponi for slagger og
flyveaske fra Studstrupværket har en kapa-
94

Kalkbrud Glat vedkl. 18. m The linestone quarry of Glat ved at 6 p.m.
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citet på ca. 270.000 tons/år i afsvovlede pro¬
dukter. Man har udvalgt Glatved Kalkbrud
til formålet, og der er udformet en repara-

tionsplan med gendannelse af kystliniens
skræntprofil, plantninger i præcise linier på
tværs af koterne og etablering af vandhuller
i dalbunden - man retablerer i ét område,
mens der fortsat graves i nabozonen.

Planen for retableringszonen på ca.
600x500 m er udformet af landskabsarki¬
tekt Lefévre, Århus og er absolut en positiv
form for helhedsbetragtning i stedet for en

finopdelt tilplantning i »klatter« - vi var i
udvalget enige om, at det er bedre at lave en

»kunstig plan«, at stå ved, at landskabet er et
bearbejdet restprodukt af en proces.

H. C Andersens »Nattergalen« -

apropos ...

Til gengæld skulle man måske benytte sig
mere radikalt af, at det er en kunstplan, man
laver - den kunne se ud på mange andre
måder. Vi kunne forestille os, at netop så¬
danne steder omdannes til aktive landskaber
for ferie- og vandlande, ranch-landskaber,
kunstige skibakker etc. Her kan sliddet tåles
(dog skal der iflg. PS mindst 120 cm afdæk¬
ningslag ovenpå slaggelaget for at få en ri¬
melig vegetation). SLA: Tankevækkende, at
man ikke ved, hvordan disse slaggeområder
te'r sig på længere sigt, måske bliver det
netop disse, som bliver liggende som »ube¬
rørte«, kunstige naturreservater, mens den
rigtige natur i mellemtiden bliver maltrak¬
teret og brugt op. Kunne det da ikke være
mere passende at bruge den kunstige natur
til de kunstige formål og beholde den ægte
vare til eftertidens glæde.

NB: I Danmark alene regner man med, at
400.000 ha jord inden for de næste 20 år vil
udgå som ressource for landbrugsproduk¬
tionen. Inden for råstofsektoren er til gen¬

gæld Danmarks forekomster af bentonit,
kvartssand og rene.kalk/kridt-forekomster
ved at blive økonomiske ressourcer, hvilket
bl.a. skyldes teknologiske ændringer i papir¬
industrien (Nord-REFO 1988:3 v. Gregers
Algreen Ussing.) D.v.s. vi får store råstofud-
vindingsomsåder som nødvendigvis må
»udsættes for« retableringer. Det er vi ved at
blive ganske gode til i Danmark, bl.a. med
baggrund i Fur som forsøgsområde, Hede¬
land ved Roskilde m.v., men problemstillin¬
gen i forhold til turismen har ikke været sær¬
ligt dyrket endnu.

Natur-unatur-temaet kom naturligvis be¬
standigt ind på nethinden. Ved Katholm
gods var det den ægte vare i den smukke hul¬
vej med træer, og godset et fint proportione¬
ret, velholdt kulturlandskab i egentligste for¬
stand. Det store landskab præget af meget
flotte alléer i »krydsforbandt« er af utrolig
værdi for naturoplevelsen. Disse vore her-
regårdslandskaber burde stå højt på listen
over det, vi vil give videre til vore næste gene¬
rationer, men hvordan sikrer vi deres over¬
levelse? Kortlægning, illustration og oplys¬
ning om værdierne bringer os et stykke ad
vejen. Men det altafgørende er den måde, vi
beskatter herlighedsværdierne på, så der
ikke bliver råd til de samme herligheders ved¬
ligehold.

Skafø-gård var et andet herregårdsanlæg
af umistelig kvalitet. Kolindsund-området
var endnu et vidunderligt eksempel på et be¬
vidst og kærligt behandlet stykke landskab.
Området er inddæmmet i slutningen af
1800-tallet (JAAA) som et rent kunstigt
skabt kanallandskab med parallelle sving¬
ninger og forskudte planer - landskabssce-
nografi når den er bedst!

Nimtofte sommerland bød på et nutids¬
kunstlandskab, når det er værst - både til at
le og græde over: - Et anstrengt morsomt
sommerland med »gensplejsede« kæmpe¬
ænder i plastic og trampolin-landskaber til
erstatning for bakker i det flade plantage¬
landskab. Netop en sådan turist-underhold-
nings-installation kunne have haft god brug
for en placering i det dramatiske Glatved-
landskab.

Det rene kunst-landskab fik vi serveret i
Pindstrup-området i form af finer- og spån¬
pladefabrikkens fantastiske landskabsørke-
ner af træspån og savsmuld, en foræring til
en filminstruktør. Et potentielt fritidsland-
skab? Den nedgående sol over »bjergene«
gav næring til disse drømme.
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Overnatning i Svostrup Kro
ved Gudenåens vande
Næste dags første besøgsområde var »Fæl-
lesgårde« - et område nordøst for Skelhøje.
Området er præmieret som et grusgravsom-
råde, der er efterbehandlet og tilbageført til
landbrugsmæssigt formål. Princippet er
modsat Glatvedplanen, idet Hedeselskabet
her har foretaget en udglatning og tilplant¬
ning, så indgrebet »usynliggøres« (PS). På
længere sigt vil det skabe usikkerhed om,
hvor og hvordan det »originale« landskab er.

Skynd dig kom - om føje år ...

Sydvest for Viborg nåede vi Hedelandskabet
- sønden for Kongenshus Mindepark holdt
PS en lille forelæsning for os om hedelyn¬
gens natur - om dens stærke kulturafhæn¬
gighed. Steen Steensen Blicher, H. C. Ander¬
sen og Dalgas føltes nærværende. Der var i
midten af 1800-tallet stor ballade om hedens

opdyrkning. Mange intellektuelle var skarpe
modstandere af Dalgas og hans Hedesel¬
skab, som blev en realitet i 1886 under ind¬
trykket af vort nederlag og det tabte land
efter 1864. Med nutidens øjne må vi sige, at
modstanderne var forudseende. Havde de
kunnet stoppe opdyrkningen af heden,
havde vi ikke haft de problemer i landbruget,
vi har i dag.

Vi mindre lyngkyndige i udvalget rejste
naturligvis spørgsmålet, om vi da ikke bare
kan genskabe lyngheden, men blev belært
om, at det er en langfristet proces, og at
Hedeselskabet fortsat eksisterer og vil råde
egenmægtigt over !4 af den jord, som går ud
af xirift. »Lyng« betegner foruden plante¬
væksten også en landskabstype. Dannelsen
af det for lyngvæksten nødvendige al-lag
sker ved udfældelsen af organiske forbindel¬
ser, således at rødderne sammenkittes - en

proces man kan fremme ved tilførsel af
svovl. Der kan også tilføres naturprodukter,
som bringer surhedsgraden så langt ned, at
der ingen bakterier er. Lyng kan kun trives i
jord uden humus overhovedet og på ren

kvarts-sandjord.
Meget vigtigt er det, at hedelyngen skal af-

slåes, så frøene kan spredes, og planterne
kan få ilt og lys. Overlader man heden til sig
selv, forfalder den, og bølget bunke tager
over. I gamle dage høstedes lyngen til tag-
dækningsmateriale, og her gik får. Også
afbrænding er sundt for hedens overlevelse -

en naturlig cyklus.
Da fårehold er uden for EF-kvoterne om

kvæghold, kunne vore hedelandskaber red¬
des ved fårehold. SLA fostrede en idé om, at
Statens Kunstfond kunne stå for etablering
af en dansk udgave af »running fence« til
indhegning af får. Videre spandt tankerne
sig om, at kunstnerne skulle tage linien op
fra Steen Steensen Blichers tid, og sammen
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med Kunstfonden stå for en naturretable- Vindmøllerne ved

ringsplan - et storstilet og samlet pilotpro- ■ Windmiles at 0<
jekt for heden som kulturlandskab. 4.30p.m.

Hvad er det fremtidens dansker og fremti- J ju/" S
dens turist får behov for i Danmarks åbne WMRhgrfs'
land? Svar (vort svar): Det originale, det sub-
lime og idealiserede landskab - ikke vand-
og sommerlande, som vil findes i alle andre
af Europas lande. Heden kunne blive en f~
»Blichers have« - et kulturlandskab af en 1
retableret oprindelighedskarakter - roman-
tik! javel - men vi finder, at landskabet er af
afgørende betydning for opfattelsen af
kunst og arkitektur, - og for det nordiske
særkende.

Vore ønsker for en strategi: Der må være 2
slags zoninger (mindst) for de dårligejorder.
1. De magreste kvartssandjorde kan omska¬

bes til lynghede ved en bevidst hand¬
lingsplan og pleje.

2. Den lidt frodigere jord. Her udstedes for¬
bud mod kunstgødning, hvorved land¬
skaberne kan blive til en slags fortællende
transformationslandskaber til glæde for
kommende generationer.

Tilsvarende kunne man for fritidsland-
skaberne tale om 2 slags oplevelser, 2 slags
kontrasterende landskaber:
1. Det romantiske, det »uberørte« landskab

- natur i 1:1 og
2. Det »stærkt berørte« marginaljordland¬

skab - områder hvor der er sket råstofud¬

vinding og store indgreb. Her kan med
fordel etableres nye, helt fritformede dra¬
ma-landskaber til vand- og cowboy-lande
- en udfordring til formgiverne, såvel som

brugerne.

Hedeselskabet



Landskabers og vor egen modenhed
For at landskabstype nr. 1 skal kunne over¬

leve, er det meget vigtigt at oplyse om og

engagere befolkningen i den biologiske
dynamik. En status-quo-fredning af en
landskabskarakter kan som bekendt ikke
lade sig gøre.

Man kan tale om modne/umodne øko¬

logiske systemer (PS). I Danmark har vi
kun den sidste slags landskaber, som hele
tiden skal behandles og langsomt bringes
henimod at være modne økologiske syste¬
mer, d.v.s. hvilende i sig selv uden gødning,
vanding etc. Netop fordi vi gennem århun¬
dreder har grebet ind i naturens gang, må vi
nødvendigvis blive ved, men gøre det med
omtanke.

Det er kulturbærende, at vi konstant har
vore landskaber under behandling og pleje,
og vi forstår, at de vegetative landskaber på
længere sigt er lige så vigtige og rentable som
de rent erhvervsmæssige landskaber. Som
begyndelsen til en holdningsændring kunne
vi starte med at finde et andet ord end margi¬
nale jorder.

Symbolsk besøgte vi det kultiske anlæg
med de store herredssten i Kongenshus Min¬
depark til ære for hedeopdyrkningens helte
fra dengang, og vi sikrede os, at den gæve

jyde ved billethullet var med på planen om i
stedet at blive fårehyrde.

Fra heden kom vi så til Limfjordslandska-
bet, besøgte Lynderupgård, som er Nordjyl¬
lands ældste herregårdsbygning med bin-
dingsværkskonstruktion tilbage fra 1556.
Dens beliggenhed med synsmæssig Lim-
fjordskontakt var uovertruffen, men par¬
kens pleje helt i modstrid med landskabska-
rakteren. Vore godser og herregårde trænger
til større bevågenhed, også hvad angår deres
parkanlæg.

Landskabet ved Strandby er et rigtigt
dansk småbakket landskab, som fremhæves
på det smukkeste af hvidtjørnhegn, der
krydser hinanden i bølgende mønstre. Ved
landbrugsomlægning og ændring af jord¬
fordeling vil mange af disse skelhegn for¬
svinde, så landskabets scenografi og aflæse¬
lighed forringes. Hvem tager ansvaret?

De rumlige elementer i landskaberne
burde måske have deres egen forvaltning i de
lokale områder, alt for ofte træffes beslut¬
ningerne på et 2-dimensionalt kortgrundlag.

Vindmølleparken vest for Vitskøl kloster
gav bogstaveligt talt hegnene en ny dimen¬
sion. 28-30 vindmøller står her placeret i
markernes hegn, så de ikke generer dyrknin¬
gen, men det har en mærkelig virkning at
»fødderne« forsvinder i krattet. Anderledes
ved Aggersundbroen, hvor landskabet i sig
selv er så stort og vidstrakt, at de mægtige
master og vindmøller udgør en smuk og for¬
tællende komposition i forhold til vandfla¬

den. De store træk klæder hinanden, og møl¬
levingernes centre placeret i samme luftplan
over jorden giver en ny rumlig afklarethed
og suverænitet.

Efter en smuk tur langs Limfjorden ved
Bygholm-Vejle området, som for en stor del
er fuglereservat, hvad vore fjedrede venner
kan være godt tilfredse med, kom vi via
Feggesund til Mors og en vidunderlig frokost
hos billedhuggeren Erik Heide og hans kone
samt datter. Alt på dette sted åndede fred og
harmoni - en livsførelse i overensstemmelse
med stedets betingelser, sådan som vi men¬
nesker burde opføre os over for naturen.

Undervejs havde vi naturligvis oplevet
mange variationer af temaet: veje i landska¬
bet. Både ved Bygholm-Vejle området og ved
Toftum Bjerge ligger vejene forbilledligt
klart og velovervejet placeret i landskabet og

understreger dets hovedtræk og overgange.

Wild West
Turen langs Vestkysten fra Agger over

Thyborøn ud til Bovbjerg, Nissum Husby,
Vedersø og langs Holmsland giver mildest
talt anledning til humørsvingninger fra høj
nationalfølelse til sort humor over pølsekul¬
turens sejrsgang. Bovbjerg-området er et slå¬
ende eksempel på, at et flot landskab sagtens
kan klare småskure og diverse mindre tanke¬
løsheder, men når det traditionsrige gamle
badehotel erstattes af et anstrengt ogformelt
hotel-kompleks, som intet har med stedets
egenkarakter at skaffe, går det helt galt.

Til gengæld opleves de rene landskaber og
store vidder ved Bøvling og Nissum fjorde,
og ved Torsminde det imponerende hav og

bølgebryderanlæg ved den fredede Husby
Klitplantage og Vedersø Klits sommerhu¬
sområde, der er holdt i stram snor af servi¬
tutter om grundstørrelse, stråtage, farver etc.

Det martrede Søndervig og øvrige Holms¬
land viser, hvor galt det kan gå. Kun Hvide
Sande er retfærdiggjort af sit erhvervs¬
grundlag og optræder som den fint todelte
by med en hav- og en fjordside, delt af den
højtliggende sluse. På østsiden den maleri¬
ske skurby med en »katedral« af fiskegarns-
stativer - så flot, så enkelt ...

Resten af turen ned over Tipperne og

Nymindegab med militærområdet blev til en
debat om situationen med opkøb af disse
områder efter 1992 med det indre markeds
ikrafttræden. Som JAAA oplyste, ligger
prisniveauet allerede nu på mellem 0,7 og 1,2
mio kr. for sommerhusene, og investerin¬
gerne fra udlandet afvikles rent teknisk som

lejesum gennem 10 år - derefter er overta¬
gelse helt legal.

For nylig faldt bopælspligt for opkøbsret
bort. Man kan nu fortolke begrebet ophold i
andet EF-land som nødvendig og tilstrække¬
lig betingelse.
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Det må være på tide, at der via Planstyrel¬
sen og de regionale myndigheder, evt. via et
nationalt overordnet organ, udføres nøg¬
terne håndfaste anvisninger på, hvor og i
hvilket omfang der må udbygges, samt regler
for opkøb og salg. Sommerhuszoner er ikke
nok til at sikre, at der fortsat er et attraktivt
landskab at komme efter. Det er som om,
landskaberne må have ekstra-støtte og »for¬
kæles« for at kunne holde til presset.

Dette tema fortsatte næste dag nede om¬

kring Henne Strandby. Alene parkerings¬
arealet, der ligger som et planeret fremmed¬
element i klitlandskabet, illustrerer, hvor
nemt turistpresset kan vinde over landska¬
bet. »Tropeland« i Henne Strandby var et
andet eksempel. Skal vi da alle opleve det
samme alle vegne? Man kan roligt sige, at
kreative mennesker (investorer såvel som

formgivere) påtager sig et stort ansvar ved at
påføre andre mennesker sådanne pseudo-
landskaber og illusioner.

Det etiske er vanskeligt i dette spørgsmål,
for der er ikke noget moralsk angribeligt i,
hvad det enkelte menneske måtte ønske, men

når mange ønsker (eller forføres til at ønske)
det samme, skaber det problemer på det en¬
kelte sted. Følgevirkningerne af en overbe¬
lastning kvæler netop det, som var stedets
attraktion (EH). Det ledte igen tanken hen
på en bedre differentiering mellem landska¬
berne i de 3 typer:
A. Fornøjelses- og fantasi-landskaber i

provokerende dramatiske områder, hvor
indgreb i forvejen har fundet sted. Akti¬
vitet og fantasi skal her være i højsædet.

B. De mere sarte, autentiske landskaber,
som heden, marsklandet, strandenge og
visse klitområder bør have særlig pleje,
for at deres »billede« kan genoprettes, så
de kan opfattes. Fornuft, økologi, histo¬
rie og autenticitet er kodeord for disse
landskaber, der nu benævnes marginal¬
jorder, men som for Danmark vil blive en

uvurderlig ressource.
C. De store brugslandskaber for henholds¬

vis dyrkning og tekniske installationer.
Her bør den rumlige karakter og linierne
i landskabet, vandløb, hegn osv. have høj
prioritet i forhold til kulturmønstret, da
disse elementer er altafgørende for land¬
skabets scenografi og opfattelighed. Nye
skovplantninger vil i høj grad være rum¬

lige elementer i spillet og bør betragtes
som sådanne.

Med henblik på turismens landskabsfor-
brug ville vi med fordel kunne bearbejde
udvalgte landskaber fra kategori B. F.eks.
kunne man forstærke og overdrive klitland-
skabers karakter, således at de kunne få do¬
minans over for bebyggelsen. Fremgangs¬
måden er med held anvendt i flere af ark.
Stefan Kapels folkeferiebebyggelser. Fra

98

start afskrællede man et par meter terræn,
og efter bebyggelsens færdiggørelse skabtes
et nyt, værdifuldt terræn, som omslutter
husene til en helhed.

Da klitterne jo i forvejen er produkt af
menneskelige adfærdsmønstre, (skovrydnin¬
gen medførte sandflugten og klitdannelsen)
kunne man uden dårlig samvittighed i visse
zoner intensivere landskaberne for på een
gang at gøre dem mere rummelige og mere
intime for feriebebyggelser (TL).

De samme principper bør gælde vore

vandlande, som rentabilitetsmæssigt behø¬
ver en større befolkningskoncentration, hvis
de ikke skal blive efterladt som investerings-
ruiner i det åbne landskab. Iflg. Planstyrel¬
sen skal der minimum 150.000 indbyggere til

Søndervig, kl. 19.30. ■ Søndervig at 7.30 p.m.

I 0

og en belægningsprocent på 70 - et tal, som

gør de i 1989 skitserede 40 vandlande i Dan¬
mark helt urealistiske. Selv 2-3 store vand¬
lande vil kræve en betydelig ombrydning af
feriefolkets vaner.

Danmarks ørkenlandskaber
Kontrasten mellem den overbelastede kyst
og baglandet er slående, når man kommer få
km ind bag Henne Strand omkring Outrup
og Lunde. Det flade udpinte land, hvor en¬
hver af landbrugerfamilierne nødvendigvis
må have supplerende udearbejde; det er

tydeligt at såvel hegn som bygninger er vejr¬
bidte og nedslidte. Jorderne er udfra et pro¬
duktionsmæssigt synspunkt absolutte mar¬

ginaljorder, og driften vil uvægerligt ophøre
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inden for nær fremtid. Hvordan vil disse
landskaber da komme til at se ud?

Én af mulighederne - som allerede er
aktuel flere steder - er omdannelse til et stort

jagtterræn med græsbevoksning. Afslåning
eller græssende får eller hjorte må til for
vedligeholdelsen, men det vil under alle om¬
stændigheder være nødvendigt med én reel
afslåning årligt, idet de vækster, dyrene ikke
vil æde, bliver til ukontrolleret busk- eller
trævækst. Ideen må være at skabe en slags
steppelandskaber under kontrol. Uden for
jagtsæsonen kunne disse områder tjene som
naturvandringsområder, man kunne ned¬
lægge vejene og anvende de tiloversblevne
vedligeholdelsespenge til oprensning og ved¬
ligehold af naturen, udsætning af vildt og
fisk. Ligeledes kunne man tænke sig mange
»nicheproduktioner«, som kunne tjene til
at skabe et afbalanceret »turistsystem« og

derved lette trykket på de typiske turistzoner.
De tætbefolkede områder i Europa vil kom¬
me til at mangle sådanne »ægthedsoaser« og
refugiesteder.

Når vi ikke kan se skoven
for bare træer ...

Netop med henblik på sådanne marginal¬
jorders fremtidige brugsmuligheder er det
meget vigtigt, at man ikke lader disse arealer
springe i skov, da denne vækst vil være meget
vanskelig for ikke at sige umulig at fjerne
igen.

Interessant er det også, om vi skal rense
landskabet for bygninger, der ikke længere
bruges efter deres oprindelige formål, eller
om de kan genbruges, hvis vi satser på en
»revitalisering«. Det danske landskab er
specielt ved, at praktisk talt det hele er be¬
bygget, vi er bundet af umodne økologiske
systemer, der kræver en permanent kreativ
styring og justering fra mennesker side.

Det er et tankevækkende perspektiv, at
alene i Ringkøbing amt er 50% af arealet ud¬
nævnt til marginaljord, hvilket svarer til
2000 km2. Definitionen er gjort i EF-regie
ud fra et rent provenu-synspunkt på selve
jorden set i et europæisk gennemsnit, men i
virkeligheden kunne man anvende mange
andre parametre. Ser vi situationen i global
sammenhæng, kan vi så overhovedet tillade
os at nedlægge dansk landbrugsjord? Havde
vi i stedet for dollars en protein-møntfod,
ville meget se anderledes ud.

Det var helt ad Hekkenfeldt til - og det
samme ville det være at plante alle disse så¬
kaldte marginaljorder til med skov, som vil
gøre dem absolut ufleksible for anden frem¬
tidig udnyttelse.

Da amterne i regionplanerne skal erklære
sig om skovrejsningsområder på de margi¬
nale jorder, haster det i sandhed med at få
andre muligheder synliggjort. Vedr. margi- Marginaljord. ■ Marginal tand.
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naljorder er allerede udgivet en rapport om
skovrejsning i Sønderjyllands amt som ek¬
sempel på temaplanlægning. Men man be¬
handler netop kun ét ud af en masse mulige
temaer, som griber ind i hinanden. Så for¬
enklet kan man ikke anskue problemet! Og
dygtige skovfolk fraråder i øvrigt skov på
dårlige jorder.

En væsentlig faktor i systemet er som altid
beskatningen af jorden. Reglen om, at kun
ved skovrejsning fjernes jordskatten på de
dårlige jorder, giver alt for stor tilskyndelse
til at vælge denne løsning, uanset konse¬
kvenserne.

I højere grad må man efter vort udvalgs
mening satse på en flerfoldighed i tankegan¬
gen om de fysiske rammer. F.eks. nedlægger
vi mejerier på stribe, for at ét enkelt for hver
region skal klare det hele. Se til Frankrig,
som gør det stik modsatte: satser på kvali¬
tetsprodukter, som er specielle for den
enkelte egn, og derfor kan sælge disse lokal¬
produkter til den dobbelte pris.

Den samme holdning bør vi opelske til
vore egne talenter og muligheder, også hvad
angår vore landskaber, som »fra naturens
side« har givet os danskere usædvanligt
mange gode kort på hånden over for det
store »harmoniserings-game«.

Lad dette digt af Erik Knudsen være en
passende epilog:
O Statsmænd!

Jeg nedbeder himlens velsignelse
over jeres arbejde for menneskeheden.
Gid vi om nogle år må sige:
Var det os der ikke øjnede nogen frelse?
Her sidder vi under markisen,
tykke og trivelige
og drikker øl.
På udvalgets vegne
Karin Skousbøll

Litteratur- og reference-liste:
Sådan ligger landet - en antologi om det åbne
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3-1988, årg. 18 - Regionale resursprofiler v. Erik
Wiren. Økologisering og den økologiske region
v. Gregers Algreen-Ussing.
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Summary
A National Open Space Strategy, p. 78
By Stig L. Andersson and Steen Høyer
The Fellows of the Danish Royal Academy,
of which the authors are members, in March
of 1989 invited entries for an award for
architecture entitled »An Open Space
Strategy«.

By way of introduction, they gave a brief
outline of current problems: Danish agricul¬
ture faces great changes; marginal lands that
are not likely to remain under plough are be¬
ing debated as is the environment generally,
and new technology and changing recrea¬
tional patterns and revised scientific world-
views form a pad from which to launch our
environmental future.

Entrants were asked to relate to this multi-
faceted problematic and to offer a concrete
example of a future Denmark, illustrating
how we can relate to landscapes and to na¬
ture. Submissions were to be shown as part
of their environment and done on three

scales, either at a distance, more closely, and
completely close, or ideally, regionally, and
in detail.

This connectedness with place, environ¬
ment, and overall idea determine the evalua¬
tion of an entry. Theories have only theoreti¬
cal value; when theory and material are com¬
bined, practical and aesthetic value ensue,
we feel.

Strategy includes plans of action. What
the Council had in mind was to conjoin a
number of ideological, theoretical, and
practical factors.

An applied strategy, in a competition such
as this, becomes a social as well as an aes¬

thetic tool, but a tool whose use lends itself
to illustration. The tool is only a means, and
illustrations illustrate a process. The Coun¬
cil's open request was for this type of dy¬
namic illustration.

Great openness is also great freedom, but
freedom without structure is fruitless and

arbitrary. Both artistic complexity and
interesting experience are normally best
achieved within a sparse and precise frame¬
work.

The present idea was to obtain visually ex¬

pressive responses to a well-defined ques¬
tion.

The competition by Feb. 1990 had ac¬

cepted 26 entries for evaluation. The jury's
analysis and grouping of entries was done in
terms of the above considerations and of in¬
dividual main themes or concepts. The task
did not provoke visually defined solutions as
much as theoretical considerations.

The material tends to fall into two groups.
A. Working from notions of wholeness or

unity, a »natural expression« is enhanced,
either by means of an ecological approach or

by restoration.
B. Working from sociological views of
development inspired by postmodern phil¬
osophy, the idea of unity is discarded, and
contesters instead work with images and
symbols item by item with no assessment of
surroundings beyond each item because
such assessment is impossible.

Group B, »Nature as Civilised Fragment«
had a general problem. Given a fragmented
worldview it was almost impossible for them
to create a strategy for treating the landscape
as a space. Strategic planning is necessary
because the alternative is planning that is
both bad and economically as well as social¬
ly irresponsible. The ideals of the '60s and
'70s seem to have fostered an '80s reaction of
indifference and denial of planning in the
name of free enterprise.

The B group entry with the best theo¬
retical and historical foundation is Jette
Hansen-Møller's project »Nature/Cul¬
ture«, which includes ecological considera¬
tions, planning strategies, and proposed
solutions.

Group A, »Natural Unity«, divides into
projects expressing theory or wishful think¬
ing, those which seek to restore nature, and
finally ones that in a general and exemplified
way treat the open space. The grant-winning
project by Margrethe and Peder Agger is the
dream of lushful balance told through the
natural cycle and the theory of evolution. An
extremely simple and optimistic perception.

Bent Møller Rasmussen's award-winning
entry deals with a single, basic set of
problems, that of water circulation com¬

bined with the preservation of resources.
This unpretentious programme is realised
through a number of examples of practical
and aesthetic, spatial consequences. This
project most directly addresses the issues
presented.

Problematics of Open Space Denmark, p.
91
By Karin Skousbøll
The background to this article was an excur¬
sion to Jutland undertaken by the Royal
Academy subcommittee for Town, Land¬
scape and Artistic Gardening on June 1-3
1989.

The purpose was to reconnoitre, pointing
up and illustrating a set of open space

problems such as the future of marginal
lands, mining for raw materials, refuse dis¬
posal, as well as the change that tourism is
undergoing, particularly with regard to the
placement of leisure facilities by the sea - in
short, nature as the object of present and
future development strategies.

Participants were a selection of respected
architects, painters, and landscape ar¬

chitects, including Stig Lennart Andersson
and the author, an associate Academy
professor. The trip became a continuous de¬
bate about problems whose particulars had
been outlined previously, and in terms of
which the route had been sketched - but with
room for improvisation.

The committee produced a White Paper
containing a survey of problems and view¬
points, with illustrations. The paper is open,
allowing for additional information and
viewpoints, which may be sent to the com¬
mittee's address at the Academy.

The route: beginning in Copenhagen, we
went across Zealand to spend a day in Djurs¬
land (Mid-East Jutland); the second day
across Central Jutland to Mors, the island in
the Limfjord, and then south along the West
Coast, passing Nissum, Husby and Vedersø,
and Hvide Sande to Henne Strandby. The
third day started at Henne beach with its
flatland, popularly »the devil's front yard«,
and ended further east after a ride across

Southern Jutland.
What are the future needs of Danes and

foreign tourists? Our reply is, The original,
sublime and idealised landscape, not the
beach facility common to European nations.
The Jutland moor could be a Blicherian
garden, a culturescape radiating restored
originality - admittedly a Romantic idea -

but we feel that landscapes in Nordic terms
play a decisive role in the gestalting of art
and architecture.*) The committee's perspec¬
tive for a future landscape strategy assumes
the differentiation of 3 types.

A. Dramatic-fantastic landscapes in
areas that are already heavily cultured. Ac¬
tivity and imagination share priority one.

B. More delicate, authentic landscapes
defined by moors, marshes, meadows and
dunes must be maintained so that their »im¬

age« is properly conceived. Suggested code
words for such lands that are presently mar¬

ginal but a future resource: common sense,

ecology, history, and authenticity.
C. Utility lands for cultivation and tech¬

nical installation. Space and the lines of
streams and hedges should be rated high in
relation to the cultural pattern since these
elements play a decisive role in the percepti¬
bility and scenography of utility landscapes.
New woods should be regarded as spatial
elements in the game.

Ellen M. Pedersen

*) Steen Steensen Blicher (1782-1848), a vi¬
car-poet, the celebrator par excellence of the
Jutland landscape, the moor and its melan¬
cholypeople inparticular. Translated Ossian
into Danish.
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LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

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

175 sider, format 197x245 mm. Rigt illustreret med sort/hvide fotos og
stregtegninger. Pris 250 kr.
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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. 53 72 20 60

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
dl HLP ApS tlf. 42 25 18 42 I

I Have- & Landskabsterrainaptering
ET! »LT ApS tlf. 4B 24 06 08

Græs- & Plantearbejder
Pleje & vedligeholdelse
Anlæg & renovering boldbaner

Alle former for overbygning på terræn
Skure, hegn, terrænmure og belægninger
Legepladsudstyr, bænke m.v.

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

By- og landskabsråd i
Holstebro kommune

I Holstebro satser man på sam¬
arbejde og dialog i stedet for
konfrontation, når det gælder
den langsigtede planlægning af
det fysiske miljø.

Holstebro kommune har
derfor nu skabt et by- og land¬
skabsråd, der skal tage aktivt
del i kommunens langsigtede
planlægning inden for området
som by-miljø og miljø- og
landskabsforvaltning i bredeste
forstand.

Det nye by- og landskabsråd
er sammensat af repræsentan¬
ter for de produktive erhverv
samt de større paraplyorgani¬
sationer inden for det grønne
område: Danmarks Naturfred¬

ningsforening, Friluftsrådet,
Foreningen for By- og Land-
skabskultur. Også kommunens
lokale borgerforeninger er med
i rådet.

Repræsentanter for kommu¬
nens tekniske forvaltning delta¬
ger i rådets møder. Det nye by-
og landskabsråd er en nyska¬
belse inden for dansk miljø- og
landskabspolitik. Og pilotpro¬
jekter vil blive fulgt tæt af de
lokale foreningers hovedorga¬
nisationer.

By og landskabsrådet vil
ikke få nogen besluttende myn¬
dighed. Rådet skal i første ræk¬
ke fungere som rådgiver for by¬
rådet og forvaltningerne. Men
gennem en kvalificeret rådgiv¬
ning fra rådet venter vi at få
mange nye impulser og inspira¬
tion. Og på den måde vil rådet
kunne få en betydelig indfly¬
delse på den kommunale plan¬
lægning af det fysiske miljø.
Både i det åbne land samt i
kommunens bysamfund, siger
formanden for teknisk udvalg,
P. G. Jensen.

Rådet kan i sit arbejde træk¬
ke på et langt større antal af
specialforeninger. Og special-
foreningerne vil blive løbende
orienteret om rådets arbejde.
På den måde vil græsrødderne
blive aktivt inddraget i kom¬
munens planlægning af det fy¬
siske miljø i bredeste forstand.

Det nye by- og landskabsråd
skal i første række arbejde med
de langsigtede planlægningsop¬

gaver, landsbyudvikling, skov¬
rejsning samt en alsidig og va¬
rieret anvendelse af det åbne
land til gavn for både landbrug
og skovbrug samt de rekreative
interesser.

Henrik Hofmeyer, Holste¬
bro, fra Foreningen for By- og
Landskabskultur er på det stif¬
tende møde blevet valgt som
formand for rådet. Børge Bang
Nielsen, Idom, fra Holstebro¬
egnens Landboforening blev
valgt som næstformand. De
øvrige medlemmer er Finn
Rasmussen, Råsted, Friluftsrå¬
det, Per Hilbert, Idom, Vest¬
jysk Skovdyrkerforening, Hans
Rasmussen, Naur, Danmarks
Naturfredningsforening, Tage
Gundersen, Borbjerg, Borbjerg
Borgerforening samt Visti
Lund-Jensen, Holstebro Er¬
hvervsråd.

Medlemmerne af rådet kan
ikke binde deres organisationer
på nogen måde. De deltager i
rådets arbejde på individuel
basis med den viden og indsigt,
de hver især bringer med fra
deres organisationer.

Det nye by- og landskabsråd
vil i øvrigt føre en aktiv infor¬
mationspolitik over for kom¬
munens borgere, så man på den
måde får gang i en konstruktiv
debat om den fremtidige an¬
vendelse af landskab og by¬
miljø i Holstebro kommune.

Kilde: Pressemeddelelse fra
Holstebro kommune.

Tal om natur og miljø
Danmarks første samlede

miljøstatistik »Tal om natur og

miljø« er udarbejdet og udgi¬
vet i et samarbejde mellem
Miljøstyrelsen, Skov- og Na¬
turstyrelsen og Danmarks Sta¬
tistik.

Hidtil har man skullet finde
de statistiske oplysninger om
naturen og miljøet ved at søge i
en lang række publikationer
fra forskellige institutioner. For
at skabe et overblik og sam¬
menhæng i tallene er de til¬
gængelige oplysninger nu sam¬
let og bearbejdet til belysning
af miljøforholdene i dag.

I tabeller, figurer og tekst be-
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lyses status og udvikling for
luft, vand og jord, samt for
dyre- og plantelivet. Også de
faktorer som påvirker miljøet,
nemlig befolkningen og erhver¬
vene, er beskrevet. Endelig er
der oplysninger om den ind¬
sats, der gøres for at beskytte
miljøet.

Hovedvægten i publikatio¬
nen er lagt på figurer og tabel¬
ler, således at teksten er uddy¬
bende og forklarende. Oplys¬
ningerne er først og fremmest
præsenteret landsdækkende.
Hvor det har været muligt og
relevant, er oplysningerne op¬
delt på regioner (amter eller
landsdele).

Publikationen er på 200
sider.

Prisen er 200 kr., inkl.
moms.

Bestilling afpublikationen:
Danmarks Statistik, tlf. 31 29
82 22, Skov- og Naturstyrelsen,
tlf. 45 76 53 76, Miljøstyrelsens
information, tlf 31 57 83 10.

»Cykelruter i Danmark« og
»Cykelferiekortet«
Cykelferiekortet giver et samlet
overblik over cykelmuligheder¬
ne i Danmark. Samtlige amter
og kommuner har været med
til at revidere kortet, der viser
cykelstier langs vej, cykelveje
på nedlagte jernbaner og de
mange nye skiltede cykelruter
ad biveje. Med de mange nye
indvielser i foråret er der nu

skiltede cykleruter fra Skagen
til Padborg.

For første gang viser kortet
de nye »Naturlejrpladser«, en

ordning, hvor cyklister kan slå
teltet op hos landmænd for en
ti'er.

På Cykelferiekortets bagside
findes komplette og ajourførte
fortegnelser over færgeruter,
cykeltog, vandrerhjem, turist¬
kontorer, langtursbusser og
privatbaner.

Bogen Cykelruter i Danmark
indeholder i år 161 cykelrute¬
beskrivelser, der er gennemcyk-

let af Cyklistforbundets lokale
afdelinger. Mange af de gamle
ruter er blevet lagt om, så de
følger de nye skiltede cykel¬
ruter. 1 afsnittet om cykelveje
er der nu 61 beskrivelser af de
røde markeringer på kortet.
Det er som regel nedlagte jern¬
baner, der er blevet omdannet
til cykelveje, hvor kun cyklister
og gående må færdes.

Bogen sælges kun sammen
med kortet, og prisen er da 119
kr. Cykelferiekortet alene ko¬
ster 45 kr. Publikationerne kan
fås hos alle boghandlere samt
hos større turistkontorer og

endelig i Cyklistforbundet i
København eller Århus.

Yderligere oplysninger:
Dansk Cyklist Forbund, Kjeld
Langes Gade 14, 1367 Køben¬
havn K. Telefon: 33 32 31 21.

Skov- og Parkteknisk Institut
Skov-og Parkteknisk Institut
har fået en ny afdeling i Vejle.

Det bliver både nye og kend¬
te opgaver, der i fremtiden skal
varetages fra Haraldskær. Af
nuværende opgaver kan næv¬
nes: Sekretariat for SKOV OG
TEKNIK 90, skovlandbrug,
udvikling af plejeprogrammer
for vejbeplantninger, kultur¬
teknik, dyrkning af energitræ
m.m. Af fremtidige opgaver
kan nævnes en styrkelse af in¬
stituttets engagement i den pri¬
mære skovproduktion, flersi¬
dig skovbrug samt rationalise¬
ring af drift og vedligeholdelse
af offentlige arealer.

På længere sigt, er det pla¬
nen, at stedet skal udvikle sig
til et grønt center, for forsk¬
ning, udvikling og formidling
indenfor skovbrug, parkvæsen,
landskabspleje og de dertil
knyttede serviceorganer: ma¬

skinindustrier, træindustrier,
konsulentorganisationer m.m.
Skov- og Parkteknisk Institut i
Vejle: Kvak Mølle Vej 31, 7100
Vejle, tlf: 75 88 22 11.

BYTRÆER
TRÆPLEJE

RÅDGIVNING
grøn by med

SITAS
Skovvej 56 - 2750 Ballerup

Telefon 42 65 05 65 - Telefax 42 65 08 74

Arcade-overdækning fra VEKSØ
Veksø-Taulov a/s udvikler og
producerer gade- og parkudstyr
tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med
egne montører.
Veksø-Taulov a/s er Danmarks
største leverandør til udemiljøet
og har salgskontorer i Tyskland,
Sverige, Norge og Finland.
Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vort hovedkatalog.

rm
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia

Tlf. 75 56 22 99
Telefax 75 56 22 15
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Landbrugsloven -

ny publikation fra
Landbrugsministeriet
Landbrugsministeriet har
samlet landbrugsloven og de
mange gennemførelsesregler i
et praktisk hefte.

Heftet henvender sig til de
mange advokater, landinspek¬
tører, konsulenter m.fl., der ar¬

bejder med landbrugslovssager,
samt til berørte offentlige myn¬
digheder, herunder jordbrugs¬
kommissionerne, der admini¬
strerer landbrugsloven.

Heftet indeholder land¬

brugsloven og de bekendtgørel¬
ser og cirkulærer, der er ud¬
stedt efter lovændringen i juni
1989. Heftet indeholder også
vejledning og eksempler på
skemaer, der skal anvendes i
forbindelse med personers og
selskabers erhvervelse af land¬

brugsejendomme.
De udsendte cirkulærer og

vejledninger angiver, hvorledes
landbrugsloven skal fortolkes,
og de indeholder retningslinier
for, hvorledes de mange skøns¬

mæssige bestemmelser i loven
skal administreres.

»LANDBRUGSLOVEN -

med tilknyttede forskrifter«.
1990. 117 s. Pris 70,00 kr.

Statens Informationstjene¬
ste, Bredgade 20, Postboks
1103, 1009 København K.

Nara till naturen
Kan friluftalivet havde sig
kring tåtorter?

Trots att riktlinjer inte år på
modet, framlågger forfattarna
i denna rapport forslag till
grundstandard« for medelstora
och storre svenska stader. Rap¬
porten utgår från litteratur och
skiida resonemang om frilufts¬
livets psylologiska och geogra-
fiska forutsåttningar rent gene-
rellt. (Areal och miljovården
ses i stor utstråckning som icke
utbytbara storheter.)

Forslagen till riktlinjer inrik-
tas på två nårhets- Qch stor-
leksklasser av friluftsmarker -

promenadmark respektive

nårstrovmark. De avser såvål
enskilda områden som total
tillgång av viss markklass. Av-
gorende mått formuleras både
som riktvården och gråns-
vården.

Nårhetskravet uttrycks både
som långsta »anmarschav-
stånd« och som bortre grans
for markklassen i fråga, men
for att nårhetskrav skall vara

meningsfulla vid planering
måste man utgå från relativt
små bebyggelseenheter.

Tillgång och anspråk utt¬
rycks dels som »disponibel
areal« dels som »specifik
areal« och metoder anvisas for
att beråkna den specifika
arealen for bebyggelseenheter
som delvis belastar samma

marker. Ett tillåmpningsexem-
pel från Uppsala ingår i rap¬
porten.
Gunnar Ericson, Tord Ingmar:
Rapoort R102:1989från Statens
rådfor byggnadsforskning,
Stockholm 1989, 135 s, ill,
cirkapris 70 SKr exkl moms.
Tel. 08 - 7345000

Fagmesse for drift og
vedligehold
6. til 8. november i år bliver
Bella Center i København ram¬

men om den første danske fag¬
messe for drift og vedligehold
af bygninger og udeanlæg.

Det er en sektor, hvor der
her i landet hvert år bruges
flere end 100 milliarder kroner.
På fagmessen vil udstillerne
præsentere nye produkter og
teknikker. Omkring udeanlæg
bliver der bl.a. vist havebrugs¬
maskiner, traktorer og snema¬
teriel.

For at give udstillingsvirk¬
somhederne muligheder for at
informere publikum, stiller
Bella Center faciliteter til rå¬

dighed for produktseminarer.
Af emner fra arrangementets

foreløbige seminarprogram kan
nævnes den faglige pleje af
grønne udeanlæg, mens et an¬
det vil fokusere på vedligehold
af det rullende materiel.

Kilde: Bella Center A/S,
Center Boulevard, DK-2300
København S. Telf. 32 52 88 11.

KLAB
LANDSKAPS

ARKITEKTER AB
Våstergatan 34, 211 21 MALMO

040-721 60

soker

LANDSKAPSARKITEKTER
gestaltare

kompetenta att handlågga uppdrag

Ring Kurt Antonsson eller sand din ansokan

KLAB har 11 medarbetare och ingår som
dotterbolag i KM-koncernen. Koncernen harc:a

■ 750 anstållda som arbetar inom teknikområdena;
samhållsplanering, landskaps o mark, trafik,

bygg, miljo o energi, el och VVS.

LANDSKABSARKITEKT mdl
ARKITEKT maa SØGES

Har du 6-7 års anciennitet med tegnestueerfaring, behersker du
sprogligt byggeteknisk engelsk, har du ordenssans og disciplin,
er du systematisk i din opgaveløsning og er du fortrolig med PC
og AutoCad?

I så fald vil vi meget gerne høre lidt mere om dig. Send din ansøg¬
ning til vores tegnestue, og vi vil hurtigst muligt vende tilbage til
dig.

Vi er en landskabsarkitekttegnestue med 8 landskabsarkitek¬
ter/arkitekter samt 2 personer i det' administrative arbejde, som
har brug for øget kreativ kapacitet til løsning af opgaver i ind- og
udland.

Svend Kierkegaard ApS
Landskabsarkitekt mdl

St. Kongensgade 75B - 1264 København K

STADIONSÆDER
Stor brudstyrke • Enkel montering • Rengøringsvenlige
Farve efter ønske • Stor UV resistens

ORTH INTERNATIONAL AS
SALES DIVISION

Øster Søgade 10, DK-1357 København K Tlf. 33 32 60 05, Fax 33 32 40 06
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
jj}* Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33
Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 vi
8680 Ry ved Gudenåen VGA Rvnr.pp

Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

GÅRDSANERING

L D A

Cvife Klemavtw r*gVI
Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus [J21 BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13
31 65 23 05

2820 GENTOFTE

Sven BechA/:

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40
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rnrnm^m^Mmi LIVET MELLEM HUSENE
m

H »Bogen er en stor inspira-
$ tion for mig i mit arbejde,
gi jeg anser den for at være
$ en klassiker for alle, der
££ praktiserer eller studerer
& arkitektur og fysisk plan-
li lægning - uanset deres al-
i| der, baggrund og erfa-
& ring,« skriver Ralph Er-
& skine i forordet til genop-
•x trykket af Jan Gehls bog

I »Livet mellem husene«.Det er tredje reviderede
x udgave, og bogen er nu
•B udkommet i mere end

P 10.000 eksemplarer.
Bogen er nu også

: udkommet på engelsk på
: det store forlag Van No-
g: strand Reinhold Compa-
; ny Inc. i New York.

ARKITEKTENS FORLAG

MM

Klassiker i genoptryk

Livet mellem husene
er på 192 sider

og rigt illustreret.
Pris: 148 kr.


