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

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

Skjern bycenter
Skjern byråd har udskrevet en
konkurrence, der skal tilføje
bycenteret nye arkitektoniske
og miljømæssige værdier. Der
ønskes en plan for indretning
og udformning af banegårds-
og rutebilplads tillige med visse
gadeomdannelser.
Indleveringsfrist for forslag:

3. februar 1992.

Resultatet af bedømmelsen
forventes ultimo februar 1992.

Feriebyer i Kolding og Ribe
Arbejdsmarkedets Feriefond
har udskrevet en konkurrence
om udformning af feriebebyg¬
gelser i henholdsvis Kolding og
Ribe. Ferieboligerne skal place¬
res nær Koldinghus og Ribes
gamle bymidte, og ønskes ud¬
formet med respekt for de
store bevaringsværdier, der er
knyttet til by og landskab i de
to byer.
Den samlede præmiesum er

på 900.000 kr., heraf er 1. præ¬
mien på mindst 175.000 kr.
I tilknytning til ovenstående

opfordres konkurrencedel¬
tagerne til at give idéforslag til
renovering af Kolding Bad.
Præmiesummen hertil er på
175.000 kr.

Indleveringsfrist for forslag
er 19. februar 1992.
Som fagdommere er fra

DAL deltager arkitekter maa
Theo Bjerg, Dan Borgen Has¬
løv, Niels Vium samt land¬
skabsarkitekt mdl Malene
Hauxner.

By- og landskabsplanlægning
i Karlsruhe
Som forberedelse til Bundes-

gartenschau år 2001 er der i
byen Karlsruhe udskrevet en
idékonkurrence om en struk¬

turplan for et 160 hektar stort
område, Gottesaue, sydøst for
byen.

Konkurrencen er åben for
uddannede landskabsarkitek¬

ter, byplanlæggere, arkitekter
fra EF-lande, samt fra østrig og
Schweiz.
Den samlede præmiesum ud¬

gør 370.000 DM, førsteprisen
90.000 DM.

Frist for spørgsmål 14.2.92,
kollokvium afholdes 21.2.92,
indleveringsfrist 4.5.92. Be¬
dømmelse finder sted i juni
1992.

Konkurrencemateriale kan
rekvireres fra 7.1.92 fra Stadt-

plannungsamt Karlsruhe,
Lammstrasse 7, 2, W-7500
Karlsruhe 1, Tyskland, (tel.:
071/133-2763) mod indsendel¬
se af en krydset check på 200
DM.

Anfør referencenummeret
5.1520.200001.0 samt navn og
adresse.

EF-støtte
EF Kommissionen kan yde til¬
skud til projekter, som bidrager
til at bevare den arkitoniske ar¬

kitekturarv. Siden 1988 kon¬

centreres indsatsen hvert år om
et bestemt emne. I 1992 er em¬

net: bevaringsprojekter i byer
og landsbyer, der ifølge en hel¬
hedsplan tager sigte på at in¬
tegrere bygningen og de nær¬
meste omgivelser i miljøet. Det
drejer sig især om projekter,
hvor der med henblik på at for¬
midle en bedre forståelse af

bygningen i dens historiske
sammenhæng stilles forslag
om en hensigtsmæssig restau¬
rering, tilpasset helheden.
Højeste støtte pr. projekt ud¬

gør 150.000 Ecu.
Ansøgninger skal være ind¬

sendt inden 31. januar 92 til
Planstyrelsen, Haraldsgade 53,
2100 Kbh 0. Tel. 39 27 11 00.

Ansøgningsskema og EF
Kommissionens meddelelse om

støtteordningen kan rekvireres
sammmesteds fra.

IFLA symposium i Wien
Den østrigske landskabsarki¬
tektforening og IFLAs central-
region afholder i dagene 5.-10.
maj 1992 et symposium i Wien.
Emnet for symposiet er Byfor¬
nyelse og byudvikling.

Se LANDSKAB 7-1991.

Yderligere oplysninger om
program og priser, tilmelding:
Verband der Osterreichischen
Garten- und Landschaftsarchi-
tecten OGLA. Parkring 12,
A-1010 Wien, Østrig.

IFLA konference i Haag
Den hollandske landskabs¬

arkitektforening afholder i
samarbejde med foreningen
STROOM og byen Haag en
konference 19.-22. maj 1992.
Konferencen er under IFLAs

centralregions auspicier og kal¬
des Artivisual Landscapes. Se
i øvrigt LANDSKAB 7-1991
Yderligere oplysninger: In¬

ternational IFLA Conference
'92. The Hague City Manage¬
ment Service. Public Relations
Bureau (Mariette Edelman).
Huygenspark 39. NL-2515 BA
Haag. Holland. Tel. 31 70 38
89 335, fax 31 70 38 09 656.

Nordisk kongres
om kirkegårdskultur
Der afholdes en nordisk kon¬

gres om kirkegårdskultur i San¬
defjord, Norge i dagene 31. au¬
gust -2. september 1992.
Temaet for kongressen er

»gravminder«.
Program og yderligere oplys¬

ninger: Kongressekretær Aud
Wefald, 3750 Drangedal.
Tel. 03 99 56 03.

Arrangementer på Fyn
Arkitektur eller hva'? Rektor

på Arkitektskolen i Århus,
Gosta Knudsen, vil med ek¬
sempler fra indenlandske og
udenlandske byggerier give sin
mening om, hvorvidt det ind¬
holdsmæssige, byggetekniske
og sociale aspekt bliver tilgode¬
set i arkitekturens nye strøm¬
ninger. Tirsdag 25.2 kl. 19.30
på Odense Rådhus
Aktuelt projekt i Odense

kommune. Onsdag 18.3 kl.
19.30 på Odense Rådhus.

Kurser fra Movium

Kyrkogårdens grona kulturarv.
Kursusleder Eivor Bucht.
12.-13.2.92 i Alnarp.
Jordnåra avfallshantering.

Kursusleder Goran Nilsson.
18.19.3.92 i Alnarp.
Flora och fauna i staden.

Kursusleder Mårten Hammer.
25.26.3.92 i Helsingborg.
Odling i boendet. Forelæsere

Eivor Bucht og Lena Jarlov.
1.2.4.92 i Norrkoping.
Fordjupningskurs i trådvård.

Forelæsere Klaus Vollbrecht, 1
Kjell Lundqvist, Kaj Rolf.
8.-10.4.92 i Alnarp.
Vårblommer. Kursusleder

Rune Bengtson. 23.4.92 i Al¬
narp.
Parkteknik i Europa og

Floriade 92. Kursus- og rejsele¬
der Håkan Schroeder. 26.-30.5
til Holland.

Yderligere information
Anna-Carin Olsson, Movium,
tel. 00946 40415000.

Gammel Dok
Indtil 2. februar 1992 vises de

præmierede konkurrencefor¬
slag til en kirke i Allerød.
Fra 23. februar til 5. april vi¬

ses udvalgte arbejder af arki¬
tekt maa Henning Larsen.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.

Kort nyt
Landskabsarkitekt maa Kri¬
stine Jensen har fra Arkitekt
Fritz Schlegel og Hustrus
Legat modtaget et hædersbeløb
på 30.000 kr.
Landskabsarkitekterne maa,

mdl Frode Birk Nielsen og
Jonna Majgaard Krarup er i en
international arkitektkonkur¬
rence om »mosaikker i arkitek¬
turen« blevet tildelt en delt 2.

præmie. Konkurrencen havde
90 deltagere.
Landskabsarkitekt maa, mdl

Charlotte Skibsteds tegnestue
er af Københavns Kommune
blevet præmieret for gårdan¬
læg i karréen Havnegade, Cort
Adelers Gade, Herluf Trolles
Gade. Bygherre er Sanerings-
og Byfornyelsesselskabet af
1970 smba. Anlægsgartnerar-
bejdet er udført af Kjeld Fritz-
bøger, Frederikssund.

EFLA - årbog
EFLA -European Foundation
for Landscape Architecture-
har til hensigt at udgive en år-
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lig publikation, som vil blive
gratis distribueret. Redaktion
og produktion er overdraget
Landscape Design Trust, Eng¬
land med Ken Fieldhouse som

redaktør. Landscape Design
Trust knytter sig til den engel¬
ske landskabsarkitektforening
og udgiver bl.a. også det engel¬
ske tidsskrift Landscape De¬
sign.
Indholdet af EFLA's års¬

skrift vil være dels telefonbogs-
agtige oversigter over aner¬
kendte kurser og uddannelser
vedr. landskabsarkitektur i EF
lande, dels oversigter over for¬
eninger, institutioner, bevægel¬
ser o.l., der beskæftiger sig
med miljø, landskabsplanlæg¬
ning, landskabsarkitektur.
Desuden er hvert EF land op¬
fordret til at skrive en kort

essay om fagets stade og vilkår
idag og imorgen.
EFLA delegaterne fra hvert

land står for at levere materi¬
alet.

EFLA-årbogen er planlagt
til at udkomme første gang i
foråret 1992.

Adgang for alle
Ældre bygninger er oftest ikke
tilgængelige for personer i
kørestol på grund af trin ved
adgang.
Det er derimod urimeligt, at

der i det nyere og det nyeste
byggeri findes mange eks¬
empler på uegnede adgangsfor¬
hold trods bestemmelser i byg¬
ningsreglementet om niveaufri
adgang. Ofte har man den for¬
nemmelse, at adgangsforhol¬
dene planlægges på samme
måde som før BR77, nemlig
med mindst et spring på 10-15
cm.

I BR77 var der et afsnit, der
angav en række krav om egnet¬
hed for handicappede til for¬
skellige bygningsformer.
I BR82 blev kravene flyttet

til de almindelige bestemmelser
gældende alt det byggeri, som
var omfattet af reglementet.
I BR82, kap. 4 er som al¬

mene krav til fælles adgangs¬
veje fastsat:
»Fra indgangsdør (hoved¬

dør) skal der i niveau med ad-
gangsarealet umiddelbart uden

Primula acauHs Danov« F.l

Vort engros katalog med stort
sortiment i urte- og blomsterfrø

' samt gartneriartikler, kan rekvireres
på Telefon 66 17 06 06.

for bygningen være adgang til
boligenheder og andre enheder
i bygningens stueetage og til
eventuelle elevatorer. Adgangen
kan ske ad rampe«.
Trods reglementets bestem¬

melser etableres alligevel ofte
trappetrin eller sænkning af
belægningen i forhold til area¬
let indenfor.
På grund af manglende op¬

fyldelse af reglementet har bo¬
ligministeriet ved flere lejlig¬
heder præciseret kravene, sidst
i tillæg nr. 9 til 1982 bygnings¬
reglementet. Tillægget blev ud¬
sendt 26. juni 1990.
Siden har boligministeren

ført emnet frem over for pres¬
sen under overskriften: »Byg et
hus, som alle kan bo i«.
At adgang kan ske ad rampe

betyder ikke, at man bagefter
blot kan lægge en rampe op til
dørens bundstykke. Arealet
foran en dør skal være vandret,
så man kan slippe kørestolen
og åbne døren uden at trille
baglæns.
Når BR taler om, at adgang

kan ske ad rampe, er der tale

om adgang til det vandrette
areal foran døren. Dette areal
bør være min. 150x150 cm.

Det er vigtigt, at der er plads
til at køre skråt for døren på
håndtagssiden, så man ikke
skal række helt ud over sine
tæer for at nå håndtaget, men
kan placere sig, så dette kom¬
mer på siden af benene.
Stigning på arealet (evt. ram¬

pen), der fører op til det vand¬
rette areal foran døren, bør
ikke være stejlere end 1:20.
Boligministeren har rettet

henvendelse til landets kommu¬
ner og præciseret, at de bør
være mere opmærksomme på
problemet i sagsbehandlingen,
samt at dispensation fra regle¬
mentets bestemmelser herom
kun er noget, der bør gives i
meget specielle tilfælde.

Yderligere oplysninger: Bo¬
lig-, Motor- og Hjælpemiddel¬
udvalget, Landskronagade 66,
4., 2100 København 0 og har
telefon 31 18 26 66.

GARTNERKATALOG 1992

BYTRÆER
TRÆPLEJE
RÅDGIVNING
grøn by med

SITAS
Skovvej 56 - 2750 Ballerup

Telefon 42 65 05 65 - Telefax 42 65 08 74
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BOGEN OM POVL BAUMANN

AF HANS ERLING LANGKILDE

Arkitekten Povl Baumann var blandt de le¬

dende skikkelser i det opgør med akademis-
men, som fandt sted i begyndelsen af dette
århundrede, og som førte frem mod den ny¬

orientering i arkitekturen, der frigjorde arki¬
tekturen fra den historiske pastiche.
Povl Baumanns arbejde som arkitekt er

vidtspændende, fra nogle af periodens smuk¬
keste villaer over den neoklassicistiske nyfor¬
mulering af etageboligen, storkarreen, som

blev typedannende, til fornemme offentlige
anlæg. Bebyggelserne i Struenseegade, Møl¬
legården etc. blev et arkitektonisk højt kvali¬
ficeret udspil til afhjælpning af bolignøden.

Det var en socialt engageret - ikke revolutio¬
nær - arkitektur, som Baumann gjorde sig til
talsmand for. Og gennem hele sit virke arbej¬
dede han for en fordomsfri arkitektur, til al¬
menvellets gavn.

Hans Erling Langkilde er den vel nok fineste
danske arkitekturskribent og formidler. Han
har skrevet utallige bøger om arkitektur, og
var i perioden 1940-48 redaktør af tidsskriftet
Arkitekten.

»Arkitekten Povl Baumann« er på 212 sider
med mange illustr. i s/h. Indb. Pris: 345 kr.

ARKITEKTENS FORLAG, NYHAVN 43, 105 1 KØBENHAVN K.
TLF. 33 13 62 00



125 + 1 års jubilæum i Odense

I1990fejrede »Det grønne Odense« og StadsgartnerensAfdeling sit
125 års jubilæum.
På grundafmange arrangementer og aktiviteter i den forbindelse

blev der ikke skrevet i Landskab om begivenhederne. Det er der med
dette nummer rådet bod på.
Indtil andet måtte blive bevist, påstås det, at Odense er den by i

Danmark, hvor man længst har haft en fastlagt »Grøn politik«.
Dette nummer afLandskab beskriver kort, hvad der er sket inden

forfaget i Odense i løbet af de sidste 126 år.
Det er således en slags status, hvor der afslutningsvis causeres lidt

over den nærmeste fremtid.
Forfatterne til artiklerne i dette nummer er:

Landskabsarkitekt Lise Bendix Madsen, landskabsarkitekt Bjarne
Munk Sørensen, landskabsarkitekt UlfLøbner-Olesen, landskabs¬
arkitekt, souschef Erik Heeser Nielsen og stadsgartner Per Glad.
De historiske anlæg, som er beskrevet på side 180-185 er mere

udførligt beskrevet i vort jubilæumsskrift, som kan rekvireres.

DET GRØNNE ODENSE

StadsgartnerensAfdeling

jubilæum
1865-199#

ODENSE KOMMUNE

LANDSKAB 8 - 1991 177



Kort over Odense ca. 1865. Lystskovene ligger ved
Odense Å sydfor byen. Mål ca. 1:30.000.
© Matrikelstyrelsen (A484-91)
■ Map ofOdense c. 1865. The parks are situated
by Odense Å, south of the city. Scale c. 1:30,000.

Hvordan begyndte det?
Den 28. april 1865 besluttede Odense Byråd
at nedsætte en permanent »Comité til byens
forskjønnelse« - bestående af 5 mand, nem¬
lig 2 byrådsmedlemmer og 3 borgere (en mu¬
rermester, en brygger og en adjunkt).
Komitéens arbejde lagde givetvis grunden

til den bevidste »Grønne politik«, som
Odense Kommune har ført igennem 125 år
og frem til i dag.
Efter et halvt års arbejde fremlagde komi-

^ téen en fremsynet plan for forskønnelse af
byen.
I komitéens første betænkning blev ho¬

vedformålet fastlagt:
»at give byen og dens nærmeste omegn et

mere tiltalende udseende - samt at tilveje¬
bringe en smukkere og behageligere forbin¬
delse mellem byen og de i dens nærhed væ¬

rende lystskove«.
Med hensyn til selve byens forskønnelse,

pegede man på den eneste naturskønhed -
nemlig Odense Å - og foreslog tilvejebragt
en promenade langs åen - fra byen og ud til
lystskovene Fruens Bøge, Hunderup skov
m.v.

Denne betænkning og hermed politiske
stillingtagen »sikrede« Odense Å mod rør¬

lægning, byggeri ned til åbredden og lig¬
nende.

Som det i dag kan opleves på en tur igen¬
nem byen, har indholdet af betænkningen
lige siden været en vigtig del af målsætnin¬
gen for den grønne og rekreative planlæg¬
ning.
Og nu - godt 125 år efter - er Odense en

af landets grønneste byer - hvis ikke den
grønneste.

Dampbådenes anløbsbro inde ved byen. Foto ca.
1910.
■ Steamboat bridge near the city. Photo c. 1910.
Map ofOdense 1991. Scale c. 1:30,000
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Kort over Odense 1983-87. Mål ca. 1:30.000.
© Matrikelstyrelsen (A484-91)

Forskønnelses-komitéens arbejde var im¬
ponerende. Allerede i 1875 vedtog byrådet at
købe lystskovene Fruens Bøge og Hunderup¬
skoven - i alt 52 tdr. land skov for 53.000 kr.
Denne store beslutning skal ses i lyset af, at
Odense kun havde 14-15.000 indbyggere, og
at skovene lå 3-4 km fra byen.
I årtierne derefter opkøbte kommunen

yderligere arealer - primært i eller nær byen,
f.eks. Munke Mose og Odense Slot med
Kongens Have.
Ved 100 års jubilæet i 1965 ejede Odense

kommune 300 ha friarealer.

Kommunesammenlægningen i 1970 med¬
førte naturligt en stor stigning i de samlede
arealer. Op gennem 70'erne og 80'erne er den
grønne bypolitik yderligere forstærket via
opkøb af skov- og naturområder samt anlæg
af flere nye grønne områder og stier overalt i
kommunen.
Efter 126 år ejer Odense kommune således

sammenlagt 2.300 ha friarealer af forskellige
typer - f.eks. skove og naturområder, parker
og grønne områder, idrætsanlæg, skoler, kir¬
kegårde m.v.
Primært takket være stadsgartner Axel

Thomsens indsats gennem mange år modtog
Odense i 1984 som landets første kommune

»Parkprisen« fra Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter.

Stadsgartnerens Afdelings overordnede
målsætning er fortsat at skabe og vedligehol¬
de et varieret udbud af friarealer, som giver
borgerne de bedste muligheder for natur¬
oplevelser og kreative udfoldelser.
Det er vort ønske, at Odense altid skal

være en grøn by.

1. Odense Å
2. Fruens Bøge
■ 1. Odense Å, the stream running through
the city
2. Fruens Bøge 2

Idræts
plads

jgggj

j'/ 'Dyrskueplads

fjfrivftjfi pjfel
»lli

I Landbrugsskole

Dalumjård jfu
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Perspektiv afKongens Have i Odense fra Lauritz Thuras »Danske Vitruvius«, 1949
■ Perspective ofKongens Have, from Lauritz Thura's Danske Vitruvius, 1949

Den tidligere kastanieallé m Chestnut avenue, now removed

Kongens Have
Kongens Have i Odense er oprindelig anlagt
i 1720'erne i forbindelse med en omfattende

restaurering og tilbygning til Odense Slot.
Haven blev anlagt efter hofgartner, siden

overlandbygmester Johann Cornelius Krie-
gers plan og under hans ledelse.
Slottet - såvel som haven - har i 200 år væ¬

ret benyttet af konger, kronprinser, guvernø¬
rer og amtmænd. Først i 1907 ved Odense
kommunes overtagelse af slottet med tilhø¬
rende havearealer, fik byens borgere glæde af
haven.
Den oprindelige træbestand har været do¬

minerende i haven langt ind i dette århundre¬
de, hvor træpleje begyndte at blive en aner¬
kendt disciplin i vore historiske haveanlæg.
Kongens Have har gennemgået flere om¬

lægninger og forandringer gennem tiderne.
Omkring 1980 medførte nødvendige ind¬

greb i den gamle træbestand større omlæg¬
ninger og omfattende nyplantning, så byen i
dag har en have, der tjener nutidens behov
som brugspark og gennemgangspark - men
også til afslappet rekreation.
Stadsgartner Axel Thomsens forslag til

omlægning - udførligt omtalt i Havekunst
nr. 7 i 1963, - der bl.a. skulle genskabe Krie-
gers parterre foran Slottets hovedfløj, blev
som bekendt aldrig gennemført, primært af
økonomiske grunde.
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Luftfotto 1991 m Aerial photo 1991

Den nye lindeallé ■ A new lime avenue

Kongens Have i 80'erne m Kongens Have in the '80s

Staudehaven ■ Garden with perennials

Østre Stationsvej

fegade

Je
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Lotzes Have 1988
■ Lotze's Have 1988

Lotzes Have
Odense Løveapotheks have kendes fra om¬

kring midten af 1700-tallet. Oprindelig har
haven været anlagt i et stramt mønster, som
det var almindeligt for medicinsk-botaniske
haver i Europa fra 1500-tallet.
Denne haveform forsvandt næsten helt

ved apoteker Lotzes omlægning i 1850'erne.
Lotze ønskede en have i den landskabelige,
romantiske stil. Efter Lotzes død lå haven

uforstyrret i over 60 år, hvorefter Odense
kommune overtog haven i 1959.
Til trods for at haven i de sidste 30 år har

været udsat for »drøje hug«, kan vi stadig
opleve lidt af idyllen.

Familien Lotze ca. 1890
■ Lotze with family, c. 1890

Plan af haven efter omlægningen i 1850'erne
■ Plan of Lotze's garden after the change made
in the 1850s
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Munke Mose set mod nord. 1991
m MunkeMose facing north. 1991

Munke Mose

Fremsynede medlemmer af Odense byråd
sikrede byens overtagelse af de lavtliggende
arealer syd for åen og tæt ved den gamle by¬
kerne, da der i 1870'erne var påbegyndt op¬
fyldning og bebyggelse.
Arealerne blev delvis afvandet og tilplan¬

tet efter overtagelsen, hvilket gav et godt
grundlag for et parkanlæg med vand som

væsentligt element.
Med økonomisk bistand fra grosserer Chr.

Dæhnfeldt og med landskabsgartner Edv.
Glæsel som fagmanden blev i årene 1912-15
skabt den Munke Mose, vi kender i dag, og
som er blevet Odenses »folkepark«.

Havhesten iMunke Mose
■ The sculpture Havhesten, Munke Mose
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H. C Andersen-Haven

Læseforeningens have, som blev anlagt i
1870'erne og overtaget af Odense kommune
i 1942, dannede med sin værdifulde bevoks¬
ning et væsentligt grundlag for den nuvæ¬
rende H. C. Andersen-Have.
I tilknytning til udvidelsen af Rådhuset i

1940'erne ønskede man anlagt en have, der
visuelt knyttede sig til huset.
Havearkitekterne C. Th. Sørensen og P.

Wad planlagde i samarbejde med Rådhusets
arkitekt, B. Helweg Møller, den nye »Råd¬
hushave«, som fik navnet H. C. Andersen-
Haven.

Havens hovedelement var rotunden med

pergola og blomsterhave.
11986 blev haven omlagt; bl.a. gav nedriv¬

ningen af Industripalæet og naboejendom¬
men, hvor Kreditforeningens nye bygning nu
ligger, mulighed for en tiltrængt regulering
af terræn- og trappeanlæg samt plantning af
nye træer.
Samtidig blev pergolaen med blomster¬

haven fornyet med bedre adgangsforhold og

siddepladser for publikum.
Haven har gennem en lang årrække, på

initiativ af stadsgartner Axel Thomsen, væ¬
ret anvendt til skulpturudstillinger.
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Blangstedgård, boliger, regnvandsbassin og friarealer m Blangstedgård: flats, rainwater basin, and open spaces
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Fra fysisk planlægning
til anlæg og drift
af friarealer i Odense

Blangstedgård, kommuneplanniveau
■ Blangstedgård, municipal development plan

Blangstedgård, lokalplanniveau
m Blangstedgård, local development plan

Alle kan indse nødvendigheden af en sam¬

menhæng mellem planlægning, projekte¬
ring, anlæg og drift - men der findes des¬
værre masser af eksempler på, at det ikke er

lykkedes.
Vi kan ikke prale med, at det er lykkedes

hver gang i Odense, men vi mener i al beske¬
denhed, at det de sidste 20 år har fungeret
godt. Vi håber naturligvis, at det vil fort¬
sætte i fremtiden på trods af økonomisk
trange tider.
Ved kommunesammenlægningen i 1970

blev Odense kommune sammenlagt med et
antal omegnskommuner, og der var på dette
tidspunkt et naturligt behov for en samlet
overordnet fysisk planlægning for hele den
nye storkommune.
Kommunen ansatte konsulentfirmaet In¬

stitut for Centerplanlægning (I.C.P.) til at
løse opgaven.
Som grundlag for den samlede planlæg¬

ning udførte I.C.P. i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Peter Thorsen en registrering
og efterfølgende analyse af de landskabelige
forhold. Herved blev udpeget de vigtigste
landskabelige områder i såvel by- som land¬
zone. Det var primært ådale og skove.
Denne efterhånden gammelkendte teknik

blev anvendt i årene fremefter i forbindelse
med planlægning af nye byområder eller
større boligområder.
Der har igennem årene været et godt sam¬

arbejde imellem forskellige faggrupper på
såvel kommune- som lokalplanniveau.
Da Planlægningsafdelingen blev dannet i

1974, var der fra starten ansat en landskabs¬
arkitekt i teamet af byplanlæggere, trafik¬
planlæggere, økonomer m.fl. Landskabs¬
arkitekterne har gennem årene haft tradition

for at rokere mellem Planlægningsafdelin¬
gen og Stadsgartnerens Afdeling.
I forbindelse med lokalplaner og løsnin¬

ger af andre større opgaver nedsættes en pro¬
jektgruppe, som - hvis det er relevant - altid
indeholder en landskabsarkitekt.

Dette samarbejde har givet os mulighed
for at præge planlægningen på et tidligt tids¬
punkt. De konkrete fordele ved det er natur¬
ligvis, at planerne ikke forbliver planer, men
at planerne realiseres til projekter, som tager
højde for »det grønne« i såvel anlægs- som
driftsfasen.
Dette giver den mulighed, som er alle

privatpraktiserende landskabsarkitekters
drøm, nemlig at kunne følge projektet fra
plan til virkelighed - realisere planens inten¬
tioner gennem mange års drift eller via drif¬
ten ændre på intentionerne, hvis der »mod
forventning« skulle vise sig problemer.
I dette tværfaglige samarbejde blev også

udarbejdet overordnede planer og strategier
for gang- og cykelstier, kolonihaver, »plant¬
ning før byggemodning« m.m.
Denne overordnede og langsigtede plan¬

lægning gav politikerne mulighed for at
træffe beslutninger, som indeholdt både
de økonomiske og de planlægningsmæssige
aspekter.
Dette betød igen, at der kunne træffes be¬

slutninger om konkrete projekter, som idag
er realiseret - til glæde og gavn for kommu¬
nens borgere.
Traditionen for den konsekvente planlæg¬

ningsproces har uden tvivl væretmedvirken¬
de til, at vi i Odense også har diskuteret og
fastlagt politikker eller målsætninger for
visse driftsområder, f.eks. skove, græs¬

arealer, brugen af kemikalier.

Hovedstiplan - status

1976 1991
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Ådale
De mest markante landskabselementer i
Odense kommune er uden tvivl ådalene.

Særlig gør Odense Å, Stavids Å - Ryds Å
og dele af Lindved Å sig landskabeligt gæl¬
dende i det ret flade landbrugsområde, hvor
Odense ligger.
Odense Ådal er det mest dominerende

landskabstræk for byen; og Odense Å - der
gennem årene har modstået mange ødelæg¬
gende planlægningsidéer - gennemstrøm¬
mer stadig hele kommunen frit og ure¬
guleret, livgivende og fredfyldt som altid.
Odenses grønne hovedstruktur, der hovedsa¬

gelig udgøres af ådalene, er gennem store
kommunale opkøb idag offentlig ejet, og ad¬
ministreres og vedligeholdes af Stadsgartne¬
rens afdeling.
Langt fra byen er ådalene brede og åbne,

og her bortforpagtes de kommunale arealer
til græsning og andre landbrugsformål.
Småskove og levende hegn i ådalene overvå¬
ges nøje, således at ådalene ikke springer i
skov. Inde i byen er ådalene smallere, og side¬
arealerne er her udlagt til offentlige formål
såsom kolonihaver, boldbaner, grønne om¬
råde og parker. Alt kædet sammen af det vel¬
udbyggede stinet.
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Stavids Ådal

Stier
Da Forskønnelseskomiteen i 1875 havde
købt Fruens Bøge, var den straks opmærk¬
som på behovet for stier i og til skoven. Det
var begyndelsen til den stiplan, som lå klar
100 år senere, og til det stinet, der nu dækker
Odense kommune.
Efter kommunesammenlægningen i 1970

vedtog byrådet i 1976 en stiplan, der løbende
revideres, efterhånden som stierne udføres.

I dag er det muligt at gå og cykle fredeligt
ad 75 km grussti i ådalene. 200 km asfalteret
sti gør det muligt at cykle til og fra arbejde
uden at være alvorligt generet af biltrafik¬

ken. Stierne er anlagt i etaper i lange sam¬

menhængende stræk, bl.a. på de nedlagte
jernbaner. Trådte stier og ridestier fører vi¬
dere ud i den vilde natur.

Endnu mangler 150 km planlagt sti at
blive udført.

Grussti og trådt sti
m Gravelpath and natural path

HOVEDSTIER I
ODENSE KOMMUNE
1990

Odense Magistrat 2. afdeling
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32 kolonihaveforeninger i Odense
■ 32 allotment groups in Odense

Kolonihaver
I 1893 blev Odense Havelodsselskab stiftet
ved et offentligt møde på rådhuset, hvor 360
haveinteresserede mødte op. I dag er koloni¬
havebevægelsen betydelig mere talstærk, og
haverne har udviklet sig fra rene nyttehaver
til nu også at fungere som fritids- og hobby¬
haver. En nyere haveforening er endog spe¬
cielt anlagt med hensyn til dyrehold.
En rapport fra 1977 beskrev kolonihaver¬

nes usikre placering i planlægningen, og i er¬
kendelse af havernes sociale og rekreative
betydning, tiltrådte Odense Byråd samme år
en perspektivplan til sikring af byens koloni¬
haveforsyning. Denne plan er stort set fulgt
lige siden.
I dag findes der ca. 4000 kolonihaver i

Odense. Næsten alle haver er på 50-årige
lejekontrakter. Kolonihaverne administreres
afStadsgartnerens Afdeling, der under etab¬
lering af nye kolonihaveområder sørger for
veje, stier, beplantning og vandinstallatio¬
ner. Herefter overtager kolonisterne selv
vedligeholdelsen.
I en årrække blev der anlagt 100 nye kolo¬

nihaver i Odense om året, men nu er behovet
ved at være dækket, og nye anlæg er derfor
sat i bero.

Havekolonien Set. Clemens i Odense Ådal ■ The St. Clement allotment, Odense Å valley
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Økoparker
Kommunens besparelser gennem 70'erne og
80'erne var så kraftige, at nytænkning også
inden for driften blev nødvendig.
Tanken om en ny, økologisk og gerne mere

økonomisk driftsform opstod i 1987, og de
første økoparker anlagdes i 1988.
Ved en vurdering i 89 kunne det konstate¬

res, at m2-prisen for vedligeholdelse kan hal¬
veres afhængig af hvilken driftsform, der
vælges.
Og mulighederne er mange: fra helt at

overlade arealet til sig selv til forskellige gra¬
der af slåning og græsning. At skabe artsrige
blomsterenge på den fede fynske jord kræver

mange års indsats med slåning og afrivning,
og det kan kun gennemføres på enkelte,
mindre områder.
Derimod har græsning vist sig at være en

brugbar løsning i Willeruplundparken.
Her bliver et stort engareal græssermed en

fårerace, som befinder sig godt ved at leve
tæt på børnehavebørn og kvarterets hunde.
Økoparkerne er anlagt uden for bymidten

i parker på over 2 ha og med en kraftig
randplantning, så naboerne ikke kan føle sig
generede af den vilde flora. Publikum har
taget godt imod parkerne, der giver nye ople¬
velser af planke- og dyreliv samt mulighed
for nye lege.
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Skove
Kommunens skovpolitik går 126 år tilbage,
hvor et fremsynet byråd, som det tidligere er

nævnt, købte kommunens første skov -

Fruens Bøge.
Denne tidlige skovpolitik har siden været

en af hjørnestenene i kommunens samlede
friarealpolitik.
Det samlede skovareal består nu af ca. 300

ha »gammel« skov og et tilsvarende areal
med ny og yngre skov.
Hovedsigtet med skovplejen er en optimal

udnyttelse i rekreativ henseende, d.v.s. den

forstøkonomiske side er underordnet den
rekreative værdi og udnyttelse af skovene.
Spændvidden i skovkarakteren er stor,

idet der tilstræbes en stor variation, spæn¬
dende fra det lystskovprægede, f.eks. Fruens
Bøge, til det meget naturprægede og ube¬
rørte som ved Hollufgård.
Det tilstræbes, at skovene skal give mulig¬

heder for at opleve kontraster - unge og gam¬
le træer, lys og skygge, bevoksede og ubevok¬
sede arealer, afveksling mellem store og små
flader, lukkede og åbne bevoksninger med
udsyn inden for skovene og ud i det omgi¬

vende landskab samt vandflader i forhold til
bevoksede arealer.
Ved driften af skoven lægges der vægt på

at undgå store, pludselige ændringer af skov¬
billedet, dels af hensyn til fauna og dels af
hensyn til publikum. Borgerne følger meget
med i, hvad der sker i vore skove.
Derfor foregår den overvejende skovning

som plukhugst og med en efterfølgende høj
grad af selvforyngelse. I tilknytning til man¬
ge af skovene er der udlagt arealer til græs¬

ning, idet vi finder samspillet mellem græs-
ningslandskabet og skovene værdifuldt.
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Biskop Peter Hansens grav fra 1811. Assistens
Kirkegård
m Bishop P. Hansen's grave, from 1811. Assistens
graveyard

Kirkegårde
I 1811 blev Odenses nye kirkegård - Assi-
stenskirkegården - taget i brug. Den skulle
løse de små bykirkers problemer med man¬

gel på begravelsespladser. Assistenskirke-
gården blev placeret på byens vestlige mar¬

ker, men er nu helt omgivet af byen. Kirke¬
gården er udvidet 11 gange siden.

1 1985 blev de 5 kommunale kirkegårde en
del af Stadsgartnerens Afdeling.
Da den foretrukne begravelsesform i de

sidste årtier er ukendt urnegrav, breder græs¬
set sig, hvor der tidligere var rækker af grav¬
steder med sirligt klippet buksbom, vedbend
og gravmæler.
Træerne på de forladte grave vokser sig

kæmpestore og trænger til en udtynding.
Der ligger en stor Og spændende opgave i

at løse det pladsproblem, der nu har modsat
fortegn: I hvilken form skal kirkegårdene
bevares for stadig at være de kulturelle og
rekreative områder, de også er, i en tid hvor
gravene forsvinder, og pladsen i virkelighe¬
den er for stor?
På Assistenskirkegården er vi i gang med

en vurdering af træbestanden og af hvert
gravområdes karakter med det mål at give de
store løvtræer gode vækstvilkår. De betyder,
at mange birke og store, stedsegrønne træer
.fældes.

På Fredens kirkegård planlægger vi at
nedsætte urner og plante løvtræer i de tom¬
me kistegravskvarterer.
Rising kirkegård er anlagt i 1950 - som

aflastning for Fredens kirkegård. 8 af kir¬
kegårdens 10 ha omlægges nu og beplantes
med skov til rekreativt formål. Selve kirke¬

gården afgrænses til et areal på 2 ha.
Tomme gravpladser mellem hække Område med nedlagte gravpladser
■ Empty graves between hedges ■ Area with defunct graves
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Byens friarealer
Lokalparker (L) er arealer af størrelsesorde¬
nen 2-5.000 m2. Den maksimale gang¬
afstand (fra bolig til park) er 200 m.

Per udlægges min. 5% af bruttoboligom-
rådet, hvilket svarer til min. 55 m2 friareal pr.
bolig.
Denne type friareal, som f.eks. kan inde¬

holde en mindre legeplads, anlægges i umid¬
delbar tilknytning til boligområdet og ved¬
ligeholdes af brugerne.
Kvarterparker (K) er arealer af størrelses¬

ordenen 5-15.000 m2. Den maksimale gang¬

afstand er 500 m. Der udlægges min. 10% af
bruttoboligområdet, hvilket svarer til min.
110 m2 friareal pr. bolig.
Denne type friareal, der f.eks. kan inde¬

holde større legepladser, boldspilarealer og
stier, udgør kvarterets større sammenhæn¬
gende friareal. Disse områder ejes og ved¬
ligeholdes af kommunen.
Skov- og naturområder (S) er kommunens

største sammenhængende landskabelige fri¬
arealer.
Det er f.eks. ådalene, skove, græsningsare¬

aler, kolonihaver m.m.

Den maksimale gangafstand er som regel
1,5 - 2 km.
Til denne friarealtype udlægges der et

areal svarende til mindst 15% af det samlede

byzoneareal.
Skov- og naturområder må gerne ligge i

landzone - f.eks. inden for de bynære land¬
skaber.
De bynære landskaber (B) ligger som en

landskabsressource til anvendelse som fri¬
areal for eksisterende bydele og fremtidig by¬
udvikling.

Lokalpark ■ Local park Kvarterpark ■ Quarterpark Skov- og naturområde ■ Natural scenery
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Klosterbakken

Klaregade

Domkirke

A lbanigade

Gågader og pladser i Odense centrum
* Pedestrian precinct and open space in central
Odense

Brandt's Klædefabrik

Vester Bus Gade

Kongensgade

Vin tapperstræde

Jernbanegade

Gågader og pladser
I 1984 godkendte Odense byråd en ny hel¬
hedsplan for trafikken i bymidten.
Ifølge trafikplanen skulle gågaderne for¬

øges til mere end det dobbelte, og unød¬
vendig gennemkørende trafik skulle ledes
udenom bymidten. Endvidere skulle forhol¬
dene forbedres for gående, cyklende og for
den kollektive trafik.
Sammen med kommunens Byplanafde¬

ling og Vejvæsen har Stadsgartnerens Afde¬
ling stået for etablering af de nye gågader og
pladser i Odense centrum. Det endelige

design samt beplantning- og møblerings-
princip blev udformet af landskabsarkitekt¬
firmaet Ginman, Harboe, Borup (Landskab
3-4 1990).
Anlægsarbejderne blev påbegyndt i 1984,

og nyanlæg samt renovering af gamle gå¬
gader har pågået lige siden. I dag findes der
ca. 2,4 km gågader i Odense, og hidtil har de
samlede anlægsudgifter andraget ca. 30 mil¬
lioner kroner.
Den daglige drift af gågader og pladser er

delt mellem Vejvæsenet og Stadsgartnerens
Afdeling, således at belægninger, skilte og

den almindelige renholdelse varetages af
Vejvæsenet; mens træer, slyngplantestativer,
blomster, bænke og kunstværker vedligehol¬
des af Stadsgartnerens folk. Efterhånden
som træerne er vokset til, er vanding, udtyn¬
ding og kronebeskæring de vigtigste vedlige¬
holdelsesopgaver.

I arbejdsgruppen for »Byens udstyr« - un¬
der ledelse af Byplanafdelingen - diskuteres
og planlægges de kommende ændringer, og
her er Stadsgartnerens Afdeling fortsat med
til at sætte sit grønne og blomstrende præg -

også på bymidten. ,
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Kulturcenter Hollufgård
I 1979 købte Odense kommune herregården
Hollufgårdmed det formål at indrette den til
et kulturelt samlingssted med museums-

udstillinger, historisk værksted med oldtids-
landbrug, billedhuggerværksted samt klub¬
lokaler til Odense Golfklub.
Der er siden foretaget en renovering og

omlægning af selve parken og gårdens nær¬
meste omgivelser. Sideløbende er der sket en
ombygning af gårdens bygninger til de
nævnte formål.
Parken bruges i sommersæsonen til skif¬

tende udstillinger af skulpturer og andre
kunstværker, hvilket er med til at gøre områ¬
det levende og oplevelsesrigt at færdes i.

En del af Hollufgård er indrettet til arbej¬
dende værksted for billedhuggere, bronce-
støbere og andre kunstnere. Her kan publi¬
kum se nogle af de mangeartede kunstvær¬
ker blive til.
Blandt mere specielle ting rummer parken

to såkaldte ishuse, hvor man før køleskabets
tid opbevarede is til langt hen på sommeren.
Det ene af ishusene er en stor »sneglehøj«
med snoet kampestenssætning, hvorpå store
lindetræer strækker sig højt til vejrs.

I løbet af 1990-91 er der sket en større om¬

lægning af vandløbet Lindved Å og marker¬
ne syd for Hollufgård. Lindved Å har på en
2 kilometer lang strækning fået et helt nyt
forløb, dels for at bedre faunapassagen og

dels som led i områdets naturgenopretning.
Et helt nyt landskab er under udvikling om¬
kring det nye åløb.
Det er planen, at dette nye landskab skal

rumme arbejdende rekonstruktioner af
sten-, bronce-, jernalder og vikingetidsbe-
byggelser med tilhørende agre og overdrev.
Af hensyn til museumsmiljøet og naturge¬
nopretningstanken vil pasningen af de om¬

kringliggende skove blive holdt på et absolut
minimum, d.v.s. gamle træer og vindfæller
får lov til at blive liggende i skovbunden og
gå i forfald.
Hollufgård er et spændende projekt, som

forhåbentlig aldrig bliver helt færdigt, men
som løbende vil udvikles og forny sig.
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Hvordan »sælges« det
grønne som en positiv
oplevelse i en sparetid?

Maleriudstilling i Kongens have m Paintings exhibited at Kongens Have

De seneste 5 år har været sparetider i Odense
kommune.

Der er foretaget konkrete besparelser, ar¬
bejdstiden er nedsat uden kompensation,
der er ikke foretaget prisfremskrivninger af
budgettet o.s.v. Intet tyder på, at situationen
bedres inden for de nærmeste år.
Det ser lidt sort ud - ikke blot på vores om¬

råde, men også på øvrige kommunale akti¬
viteter.
Vores problem i denne situation - i for¬

hold til mange andre kommunale sektorer -
er , at vore aktiviteter kun i beskedent om¬
fang er lovbundne. Det betyder, at der kan
spares på dette område uden at bryde loven.
Alene af den grund er det naturligvis vig¬

tigt at gøre borgerne opmærksomme på den
mangfoldighed af oplevelses- og aktivitets¬
muligheder, som kommunens friarealer
giver både i hverdagen og i forbindelse med
konkrete aktiviteter i fritiden.
Konkret er situationen i Odense den, at

kommunen ejer 1550 ha skov- og naturom¬
råder samt grønne områder (boldbaner, ude-
arealer ved skoler, institutioner m.v. er ikke
medregnet).

I forhold til indbyggertallet på ca. 175.000
er der således ca. 90 m2 friareal til rådighed
pr. indbygger. Driften af dette areal koster
140 kr. pr. indbygger pr. år, svarende til 5
pakker cigaretter pr. år - eller i alt 25mill. kr.
pr. år.
Om den enkelte borger mener, at en udgift

i størrelsesordenen 5 pakker cigaretter pr. år
er meget eller lidt, kan vi ikke vurdere.
I en nylig afholdt stor brugerundersøgelse

i Odense gives der udtryk for stor tilfredshed
med kommunens friarealpolitik. Af under¬
søgelsen kan ligeledes aflæses borgernes æn¬
drede syn på »naturen« og den større miljø¬
bevidsthed.
På et spørgsmål om, hvor der i givet fald

kan spares på de grønne områder, foreslår
44% at plante arealerne til med skov - 26%
foreslår at lade arealerne passe sig selv.
Meget få af de adspurgte ønsker en øget brug
af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse (3%),
eller at de grønne områder sælges til andre
formål (4%).
Vi har i de sidste par år gjort meget ud af

at fortælle borgerne om deres »grønne mu¬

ligheder« i Odense kommune.
Gennem aviser, TV, foldere, guidede ture,

»grønne« happenings m.v. har vi søgt at
gøre opmærksom på kommunens »grønne
tilbud«.

Det lyder måske lidt poppet? - Men det er
et stykké seriøst og vigtigt arbejde, som vi
skal lære at udføre - ud over det strikt fag¬
lige.
Vi kan konstatere, at pressen og borgerne

har været interesserede i vort fagområde.
Ud over de traditionelle brugere af parker¬

ne - dem, der spadserer sig en tur - har vi fået
mange nye og bevidste brugere. Mange bru¬
ger parker og naturområder til at motionere
i - gående, løbende eller cyklende.

Parkerne bliver i udstrakt grad brugt til
større arrangementer, f.eks. udendørs kon¬
certer, maleriudstillinger m.v.
Publikum vil gerne vises rundt i og høre

om naturen. Således er de guidede ture me¬

get populære.
Flere og flere bruger naturen til bærpluk¬

ning, svampesamling eller til studier af dyr
og planter.
- Og der findes sikkert endnu flere mulig¬

heder ?
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Fra monopol til fri markedsøkonomi
At vi befinder os i en brydningstid eller må¬
ske i en overgangsperiode, er ingen ansatte i
kommunerne vist i tvivl om.
Hvis vi af og til næsten ikke kan følge med

i de mange ændringer, der sker for øjeblik¬
ket, tænker vi på borgerne i Østeuropa, hvor
ændringerne sker endnu hurtigere og har
helt andre dimensioner. Det giver os mod på
at fortsætte.
Men spændende og udfordrende er det jo

at »være med« i en periode, hvor tingene
sker, og hvor vi naturligvis prøver at sætte
vores »fingeraftryk« på resultaterne. Om det
vil lykkes, må andre vurdere om 10-15 år.
Hvad er det så, der er sket? - og hvorfor?
Landspolitisk har der igennem en årrække

været peget på bl.a. muligheden af at flytte
opgaver fra kommunale til private virksom¬
heder. Det har endvidere været fremført, at
der kunne spares 15-20% ved en sådan flyt¬
ning.
Fra kommunalpolitisk hold var der i star¬

ten tilbageholdenhed overfor sådanne tan¬
ker. Men nu er holdingen ændret til pri¬
vatisering og udlicitering, eller hvad det nu
bliver kaldt.
Der er endvidere sket det, at kommunens

økonomiske forhold harændret sig meget de
senere år - og desværre i negativ retning.
Hertil kommer, at man i Odense i en år¬

række har overvejet, hvordan man inddrager
fleré end byrådets 29 medlemmer i den de¬
mokratiske debat. Blandt flere muligheder
har der været fokuseret på 2 - nemlig som
den ene en opdeling af kommunen i lo¬
kalområder med lokaludvalg, og som den
anden selvstyre til institutioner, skoler m.v.,
hvor der etableres brugerbestyrelser.
I Odense arbejdes der for øjeblikket meget

med selvstyre, som i løbet af få år sandsyn¬
ligvis vil omfatte alle institutioner, skoler,
plejehjem, idrætsklubber m.fl.
For Stadsgartnerens Afdeling - Grønne

områder og kirkegårde - betyder det, at af de
godt 60mill, kr., som driftsbudgettet udgør,
skal 1/3 eller 20 mill. kr. afleveres til de for¬
skellige brugerbestyrelser, som herefter kan
købe ydelser - hvor og i hvilket omfang, de
har lyst.
De ovenfor nævnte tendenser gjorde, at vi

i Stadsgartnerens Afdeling på et tidligt tids¬
punkt vurderede tingene.
De gammelkendte og naturlige reaktioner

dukkede op - hvorfor nu lave om på ting,
som har fungeret godt igennem mange år?
Fra ledelsens side har vi fra starten fulgt en

»offensiv linie« - hvilket her betød, at vi hel¬
lere ville gå foran og afprøve nye ideer, inden
der lå politiske beslutninger herom. Vi fik på
den måde - forhåbentlig - mulighed for at

præge de politiske beslutninger, som givetvis
ville komme.
At vi også på anden måde har set ændrin¬

gerne som en udfordring, ligger i det for¬
hold, at vi ledelsesmæssigt er tvunget til
sammen med vore medarbejdere at overveje,
om tingene kan tilrettelægges og gøres an¬
derledes. Selv om vi hidtil har gjort det godt
og har været effektive, skal man jo ikke se
bort fra det faktum, at vor »monopolstatus«
måske har givet os nogle bestemte vaner og
rutiner.
De sidste 2-3 år har vi udbudt forskellige

vedligeholdelsesarbejder i licitation, og vi
kan konstatere, at Stadsgartnerens Afdeling
er konkurrencedygtig i forhold til de private
firmaer på såvel pris som kvalitet.
Ofte hører vi, at »vi nok ikke har det hele

med« i vore beregninger - men selvfølgelig
har vi det. Vi arbejder efter Indenrigsmini¬
steriets »Cirkulære om vejledning i udbud af
kommunale driftsopgaver« - af 16. august
1984.
Det betyder f.eks., at vore maskinpriser

indeholder forrentning, afskrivning m.v.
Det betyder ligeledes, at vort tilbud indehol¬
der dækningsbidrag til administration, hus¬
leje, uddannelse m.v. Vore priser er således
direkte sammenlignelige med tilsvarende
private firmaers.

Processen vedrørende udlicitering er for
øjeblikket sat lidt i stå, fordi vi deltog i en li¬
citation, hvor en grundejerforening udbød
vedligeholdelsen af deres friarealer. Stads¬
gartnerensAfdeling var billigst, men LDA. -
Landsforeningen Danske Anlægsgartner¬
mestre - sendte sagen til Tilsynsrådet, fordi
de mente, at vi havde overtrådt kommunal¬
fuldmagten.
Der foreligger endnu ingen afgørelse i

sagen.
Vi ser naturligvis helst, at den frie konkur¬

rence på området også betyder, at en kom¬
munal virksomhed må byde på arbejder for
andre kommuner, grundejerforeninger, bo¬
ligforeninger m.v. - hvis der i virksomheden
er ledig kapacitet til stede.
Med hensyn til de skoler og institutioner i

Odense, som har fået selvstyre, har vi lige¬
ledes været aktivemed information, tilbuds¬
givning m.v. for om muligt at få konkrete
kontrakter med flest mulige bestyrelser.
Det er indtil videre også lykkedes i et om¬

fang, som vi er tilfredse med.
Vores erfaring er^ at det kræver en omprio¬

ritering af arbejdsledernes opgaver.

Megen tid har været anvendt på informa¬
tion, drøftelser om serviceniveauer, prisbe¬
regning m.v. Dette arbejde fordrer en vide¬
reuddannelse af det involverede personale.

SKOLERNE

STADSGARTNERENS AFDELING
O

MA*i-Sb
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»Det grønne Odense«
- i fremtiden

Ja-fremtiden! Hvem tør spå om den? Vi har
svært ved det blot inden for en tidshorisont

på 5 år - men vi prøver alligevel.
Der er sket meget i kommunerne de sene¬

ste år, og ændringerne vil fortsætte, bl.a. på
grund af den stramme økonomiske situa¬
tion. Som i mange andre kommuner er der
også i Odense foretaget ændringer af organi¬
sationen i Teknisk forvaltning.
Stadsgartnerens Afdeling og Vej- og spil-

devandsafdelingen er slået sammen til en
»Teknisk Afdeling« - med den tidligere over¬

ingeniør som teknisk chef og stadsgartneren
som souschef.
»Teknisk Afdeling« opdeles i Stadsgartne¬

rens Afdeling, Spildevandsafdelingen samt
Vej- og trafikafdelingen.
Målet med denne ændring er en for¬

enkling.
Organisationsændringen er trådt i kraft

pr. 1. juli 1991, og vi har fået »lovning på«, at
Stadsgartnerens Afdeling kan fortsætte som
en selvstyrende afdeling med stadsgartneren
som chef, men hvor de administrative funk¬
tioner slås sammen med de 2 øvrige afdelin¬
gers - samt at der skal ske samarbejde på om¬
råder, hvor prisen kan falde eller kvaliteten
forbedres.
Der er endvidere et politisk ønske om at

udlicitere kommunale opgaver - f.eks. drif¬
ten af grønne områder.
Hertil kommer at alle skoler, børneinstitu¬

tioner, plejehjem, idrætsforeninger m.v.

sandsynligvis får »selvstyre«, d.v.s. får tildelt
driftsmidler, som de kan købe arbejder for i
et omfang, de selv fastlægger, og hvor de
måtte ønske det.
Disse forhold - besparelse, udlicitering,

selvstyre m.v. betyder naturligvis et løbende
behov for ændring af organisationen internt
i Stadsgartnerens Afdeling.

Et resultat af sådanne ændringer kunne
på lidt længere sigt betyde en opdeling af af¬
delingen i et »grønt driftsselskab« samt et
»bestillings- og servicekontor«. Modellen
anvendes delvist i Malmø.
Dette betyder en opdeling imellem »køber

og sælger«, eller mellem det bestillende og
udførende led. Endvidere giver dette mulig¬
hed for en præcis opdeling mellem de øko¬
nomiske kasser - således at den usikkerhed,
som vore konkurrenter måtte give udtryk
for, kan tilbagevises. Om det bliver bedre
eller billigere, er svært at sige - efter vores
opfattelse er det næppe tilfældet. Men det
skal tiden jo vise.

Kommende brugere m Future users

Efter vores vurdering vil borgernes inter¬
esse for økologi, miljø, natur og »det grøn¬
ne« være stigende også i fremtiden.
Uanset hvordan forholdene måtte blive i

fremtiden - både med hensyn til økonomi,
det organisatoriske og andet, som kan have
betydning for den »Grønne politik« - skal
vores opfordring være den - at kommunerne
ikke lader sig friste af den lette løsning nem¬

lig at sælge friarealerne til andre formål
f.eks. til byggeri.

126 år er gået med mange gode resultater
på grundlag af en bevidst grøn politik i
Odense. Disse gode resultater må ikke sættes
over styr.

Organisationsplan for Teknisk Afdeling
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Summary

A 125 and 1st Anniversary
TheGreen city ofOdense with its park direc¬
tor in 1990 was able to celebrate its 125th an¬

niversary. The contributors to this celebrato¬
ry issue hold that, until otherwise proven,
Odense, Hans Christian Andersen's birth-
place, has had the longest-standing official
green policy of any Danish city or town. This
entire issue is devoted to a description of
professional events that have taken place in
Odense in the course of those 126 years.
The council on April 28, 1865 to direct

their proposed embellishment of Odense ap¬

pointed a permanent committee consisting
of five members, two councillors, a mason, a
brewer, and a master from a local grammar
school.
The work done by this committee un¬

doubtedly laid the foundation for the green

policy prevalent today, of which the council
is rightly proud. The committee pointed to
the city's main asset, the stream known as
Odense A, suggesting a promenade along¬
side it, which was to run from inside the city
to the parks of Fruens Bøge, Hunderup
Wood, etc. This proposal, and the ensuing
policy, prevented extensive piping, building
by the edge of the stream, etc.
As early as 1875 the council decided to buy

two additional parks, Fruens Bøge and Hun¬
derup Wood, more than 70 acres, for which
they paid 53,000 DKr. Now, 126 years later,
Odense possesses 2,300 hectares of open

space of divers description, wood, natural
scenery, parks, stadiums, schools, grave¬

yards, etc.
Thanks primarily to the work ofMr Axel

Thomsen, presently park director, Odense in
1984 received the first Park Award given by
the Association of Danish Landscape Ar¬
chitects.

Kongens Have, the King's Garden, was
created in the 1720s at the time that Odense

Slot, amansion originally used by kings and
chief magistrates, was restored and ex¬
tended. Extensive felling and planting was

completed around 1980.
Lotzes Have was known as early as the

mid 1700s but was changed into a Romantic
park in the 1850s by Lotze the chemist whose
name it now bears.

Far-sighted councillors made sure the city
took over when, in the 1870s, Munke Mose,
a low area south of the stream, close to the
old Inner City, was being filled in and de¬
velopment initiated. Thanks to the work of
gardener E. Glæsel and the financial sup¬
port of C. Dæhnfeldt, a wholesaler, the park
became the Munke Mose that we know to¬

day, the city's most popular park.
The so-called Læseforeningens Have was

created in the 1870s. The council purchased
it in 1942. Its valuable stand became the base
for the present Hans Christan Andersen
Garden. As the town hall was extended in the

1940s, the idea was to create a garden whose
structure was to match that of the house.
Garden architects C. Th. Sørensen and P.
Wad collaborated with B. HelwegMøller, the
town hall architect to create a new town hall

garden, whose name was to be the Hans
Christian Andersen Garden. This garden,
whose main feature is a rotunda with a per¬

gola and a flower garden, in 1986 was

thoroughly restructured.
The council for Greater Odense after 1970

had formally to register and analyse all land¬
scapes that were now under its jurisdiction.
I.PC., a private firm, with landscape ar¬
chitect Peter Thorsen, completed this task.
The most important landscapes and town-
scapes, primarily valleys and woods, were

identified. All groups of professionals since
then involved in local physical planning have
been in exemplary collaboration. When the
municipal planning section was formed in
1974, a landscape architect was part of a
team including town planners, traffic plan¬
ners, economists, etc. Throughout the years,

however, landscape architects have moved
from Planning to Park Director's office, and
back.

Undoubtedly, Odense's most notable
landscape elements are the valleys lining the
streams ofOdense Å, Stavids Å-Ryds Å, and
sections of Lindved A, which, running
through flat agricultural lands, are all con¬
spicuous. The city's main structure, defined
by these valleys, is all public property super¬
vised and maintained by the Park Direc¬
torate.

After the 1970 establishment of Greater
Odense the council passed a plan, continual¬
ly under revision, for the creation of path¬

ways. Today, it is possible to walk or bike
peacefully through these valleys along 75
kilometres of path. Asphalted pathways
covering 200 km make it possible to ride a
bike to work in relative safety.
The local policy on woods andparks goes

back 126 years when a far-sighted council
bought its first wood: Fruens Bøge, a policy
which became the cornerstone of all later

open space policy. Odense woods now ex¬
tend throughout c. 300 hectares of 'old', and
as much new and younger forest.
Five municipal graveyards in 1985 came

under Park Directorate administration. The

problem of graveyard space has been
reversed, leading to a new and intriguing
task: how are we to preserve graveyards as
cultural and recreative areas while graves dis¬
appear?

Odense today holds c. 4000 allotments,
almost all under 50 years lease. Allotment
areas are supervised by the Park Director,
whose responsibility it is, while new areas are

being implemented, to set up roads, paths,
planting and plumbing. Then allotment hol¬
ders take over maintenance.
Odense council in 1979 bought the manor

of Hollufgård, intending it to become a cul¬
tural centre with room for exhibitions, a hi¬
story workshop demonstrating ancient agri¬
culture, a sculptors' workshop, and premises
for Odense Golf Club. The park in summer
is used for exhibitions of sculpture and other
forms of art, which adds vigour to the area.
Part of the house is a sculptors' open work¬
shop.
South of Hollufgård, a completely new

landscape presenting working reconstructi¬
ons of Stone Age, Bronze Age, Iron Age, and
Viking settlements with fields and common
is being developed.
Municipal cuts made in the 70s and 80s

were so hard that the daily operation of
green areas had to be carried out in new

ways. Plans to operate on improved ecologi¬
cal and economic principles were devised
in 1987, and the first eco-parks established in
1988. A '89 assessment has determined that,
depending on the manner of operation
chosen, maintenance cost per m2 can be cut
by half. There are possibilities galore,
ranging from leaving an area undisturbed to
different degrees of cutting and grassing.
The maintenance of one particular meadow
is done by a specially selected race of sheep.
Odense has seen five years of fierce cut¬

ting. The contributors through the media,
through leaflets, guided tours, and 'happen¬
ings' meanwhile have endeavoured fully to
inform citizens of what their local environ¬
ment has to offer in terms of amenities and

potential.
Ellen M. Pedersen
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arbejde....

Specialplanteskole for leve-
ig af totalleverancer over¬
landet.

og sikker levering
ne lastbiler.

uktlon af allé-
Itærbuske og

planter,
lånter og
is giver
strække

dlsposl-
if tilbud,
s uden

mmen til at af¬
lægge'ds et besøg, og even¬
tuelt udvælge "Deres« træer.

P. KORTEGAARDS
PLANTESKOLE
AF 1982 A/S
Øve) 10, Kappendrup
5550 Langeskov - Tlf. 65 97 26 56

DPF

Fællesmærke lor
sundhedskontroll

planteskoler

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.

Aage PedersenA/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

Vi gør det meste for de fleste
og er ikke længere væk end
Tlf.: 5372 20 60 Fax 55 7714 55

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

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

ALT I
GRANIT
Chaussesten,
flere størrelser

nye såvel som brugte
Kantsten • Brosten
Direkte import

BRABRAND
Telefon:

86 24 44 88

Fra Kvangård til Humlekule
I slutningen af 1990 udkom
bind nr. 20 af FRA KVAN¬

GÅRD TIL HUMLEKULE,
Meddelelser fra Havebrugs¬
historisk Selskab. Det pæne

grågule hefte med det velkendte
kobberstik efter Pieter Brue-

ghels tegning af et havesceneri
med forårsarbejde på forsiden
er nu udkommet regelmæssigt i
20 år og stadig med den utræt¬
telige botanikprofessor og
meget mere Johan Lange som
redaktør, det er imponerende.
Årsskriftet indeholdt fra

starten artikler af højst forskel¬
lig karakter, i nr. 1 en udmær¬
ket artikel om løg- og knold¬
planter i Danmark og deres
indførselshistorie og en artikel
om gartnerslægten Glæsel
samt nogle boganmeldelser.
Bind nr. 20, 1990 indeholder

artikler omhandlende De Kø¬

benhavnske Voldparkers hi¬
storie, en erindring om en have
ved barndomshjemmet Rude
Skole, en beretning om Ribe
Katedralskoles gård gennem

tiderne, en række små med¬
delelser ved redaktøren og en
række bidrag fra A. Ørum-Lar¬
sen, landskabsarkitekt, bl.a. en
bibliografi over bøger og artik¬
ler inden for havekunstens hi¬
storie og havebrugshistorie
dækkende oktober 1989 til
oktober 1990, ekskursions-
beretninger samt et register til
hefte 16-20. Der er register
hvert 5. år.
Årsskriftet udgives i år med

støtte fra Undervisningsmini¬
steriet, Planstyrelsen, De Dan¬
ske Haveselskabers og Dir. K.
Steinmanns Fond. Foreningens
beskedne kontingent, i øjeblik¬
ket kr. 120,00 årligt og lige så
beskedne medlemstal, der er
ca. 230 medlemmer, kan slet
ikke bære udgifterne til et så¬
dant gedigent årsskrift, og be¬
styrelsen må hvert år søge
diverse fonde og institutioner.
Årsskriftet er ikke Selskabets

eneste aktivitet, der holdes i
vinterhalvåret en række fore¬

drag over havebrugshistoriske
og havekunsthistoriske emner.

I sommerhalvåret holdes eks¬
kursioner såvel aften-, éndags-
og weekendture. I de senere år

har man forsøgt at have en

sammenhæng mellem nogle af
foredragene og ekskursionerne.

Fra Kvangård til Humlekule.
Havebrugshistorisk Selskab.
Rolighedsvej 23.
1958 Frederiksberg C.
Ekspedition: Kasseren Inger
Olesen, Rolighedsvej 26,
1958 Frederiksberg C.

Jette Abel

C Th. Sørensen
C. Th. Sørensen, Curriculum
Vitae ved
Helle Borup & Landskabsafde-
lingen,
Kunstakademiet 1991.

Havearkitekt, professor C. Th.
Sørensens sekretær og højre¬
hånd gennem 29 år Helle Bo¬
rup har med støtte fra Land-
skabsafdelingen på Kunstaka¬
demiet samlet et detailleret og
omfattende curriculum vitae
om C. Th. Sørensen. Det er et

imponerende arbejde, Helle
Borup har præsteret, det vid¬
ner om den beundring og hen¬
givenhed, hun har næret for
mesteren, men også om hendes
egen dygtighed og faglige ind¬
sigt. Materialet præsenteres på
en enkelt og overskuelig måde
som en rapport i maskinskrift,
lyntryk, limet med papomslag
og få illustrationer, der er en¬
kelte portrætter og skitser i for¬
bindelse med dagbogsoptegnel¬
serne.

Heftet indeholder en krono-

lbgisk gennemgang af C. Th.'s
personlige data fra fødsel til
død, de enkelte data er kort¬
fattede, men intet er udeladt
Læresteder - ansættelser -

ægteskaber - børn - boliger -
tegnestuens adresser - kompag¬
niskaber - navne på enkelte
medarbejdere - rejser - rejse¬
ledsagere - medlemskaber -
æresbevisninger og priser - ud¬
dannelsesvirksomhed på Aka¬
demiet og andre steder - vig¬
tige foredrag o.s.v.
Derefter følger et afsnit med

C. Th.'s erindringer fortalt og
genfortalt.
Dernæst en oversigt over ud¬

valgte sager med alfabetisk re¬

gister. En adresseliste over de
A 54



forskellige boliger, en liste over

tegnestuens adresser og en
mere udførlig oversigt over teg¬
nestuens medarbejdere til for¬
skellige tider.

Så følger en fyldig biblio¬
grafi opdelt i bøger og tids¬
skriftartikler, de sidste opdelt
under forskellige tidsskrifter i
alfabetisk orden og kronolo¬
gisk. Endelig følger afskrifter
af C. Th.'s rejsedagbøger fra
den første rejse i 1921 til Tysk¬
land til den sidste rejse til Ita¬
lien i 1975 med hans kone Asta
Sørensen og Helle Borup.
Efter en gennemlæsning fra

A til Z er man overvældet, det
er lige på grænsen til, at man
føler, at man trænger for tæt
på andres privatliv, men alt er
nøgternt og redeligt noteret og
gengivet, og det er sket i sam¬
arbejde med nu afdøde Asta
Sørensen, C. Th.'s børn og tid¬
ligere, nulevende medarbejdere.
Et sådant værk er ikke tænkt

som en underholdningsbog, og
den giver ikke en vurdering af
en kunstners virke og produk¬
tion, men den giver noget af

baggrunden for de anlæg, som
C. Th. skabte, og den fortæller
om et uhyre flittigt og omhyg¬
geligt menneske, der ved enhver
større opgave gjorde omfat¬
tende forstudier i form af bl.a.

studierejser og indkøbsrejser,
når det gjaldt planter. Han
havde en utrolig støtte i sin
kone Asta f. Klenow, som bl.a.
måtte køre bilen på de mange
rejser, som foretoges syd på i
bil og senere også Helle Borup.
Værket er et curriculum vitae

og først og fremmest beregnet
som en håndbog, et opslags¬
værk og som sådan, er den
utrolig nyttig. Primært i for¬
bindelse med studier om C.
Th. og hans arbejder, men også
i forbindelse med undersøgel¬
ser, der beskæftiger sig med
Nutidig Landskabsarkitektur i
perioden fra ca. 1920 op til
1980. Man kan ud fra medar¬

bejderlisten se, hvem blev op¬
lært af ham og har været un¬
der hans påvirkning og hvor¬
når, men den fortæller intet om
de brud og stridigheder, som
prægede perioden, og som

bl.a. i mange år lagde hindrin¬
ger i vejen for et samarbejde
mellem KA og Landbohøjsko¬
len, men den giver en fin over¬

sigt havearkitektkurserne på
Arkitektskolen, og hvem der
fulgte dem og prøven for Have¬
arkitekter.

Personligt fandt jeg også
gennemlæsningen af rejsedag-
bogsnotaterne underholdende,
selv om de mest er holdt i tele¬

gramstil. For en landskabs¬
arkitekt er de mange rejsemål
og lokaliteter mere end bare
navne, de er identiske med ha¬
ver og parker, som man selv
har besøgt eller forsøgt at
komme ind i, på den måde rej¬
ser man med og genoplever sin
egne rejser, det er tankevæk¬
kende, at mange af de lokalite¬
ter, som C. Th. besøgte på sin
første rejse til England i 1922,
stadig er de mål, man opsøger

på sin første studierejse til
England, når lige ses bort fra
det umådeligt store antal kir¬
kegårde, han nåede at besøge.
En tak til Helle Borup for

det store arbejde og til profes¬

sor Sven-Ingvar Andersson og

Landskabsafdelingen for initia¬
tivet.
Heftet er kun trykt i beske¬

dent oplag.
Jette Abel

Haver i Portugal
Helder Carita og Homen Car-
dosa: Portuguese Gardens.
Antique Collectors Club, 1990.
314 sider. Pris ca. 650 kr.

Portuguese Gardens er udgivet
i serien Antique Collectors
Club, hvor der tidligere er ud¬
kommet Spanish Gardens af
Valdés og Italien Gardens af
Masson.

Bogen giver en historisk gen¬

nemgang af den portugisiske
have, fra tiden under romersk
herredømme over den islamiske

periode (700-1300) til omkring
1850.
Den islamiske opfattelse af

haven falder godt i tråd med
den portugisiske livsstil og det
er interessant at se, hvordan
den portugisiske have styrkes
og udvikles i denne periode.

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 vores katalog.

Gade- og parkudstyr
Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99

Telefax 75 56 22 15

Gade- og parkudstyr
fra Veksø...
- fremhæver miljøet



Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
El HLPApStlf. 42 25 18 42 I

I Have- & Landskabsterrainaptering
CT1 HLT ApS tlf. 48 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 har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Resultatet er en charme¬

rende, stemningsfuld opholds-
have, hvor de overdådige detal¬
jer holdes på plads i en klar
opbygning. Den afgrænsende
mur, de duftende orangetræer,
dybe vandreservoirer og spinkle
vandstråler er sammen med

klinkearbejder gennemgående
træk i den portugisiske have.
Slægtskabet til den spanske

have er selvfølgeligt og man
må lige have fat i Alhambra og
Generalife - og Gaudf
Jo flere gamle haver fra den
Iberiske halvø man stifter be¬
kendtskab med, jo bedre for¬
står man hans arkitektur.

Bogen er utroligt flot illu¬
streret. De mange farvefotos og
akvarelplaner (de få signerede
er af høj kvalitet) formidler
stemningen af den portugisiske
have fint, og man bærer over
med den omstændelige tekst.
De historiske citater er utallige
- men man får meget at vide -
så der er noget at vende tilbage
til. Det anbefales at anskaffe

sig et oversigtskort.
God til inspiration og tanker

om menneskelig skala, af¬
grænsning og rumdannelse,
have og arkitektur, opbygning
af stemninger.

Hjørdis Sørensen

Symposium i Rotterdam
om park design
Den 6. og 7. februar 92 af¬
holdes et internationalt sym¬
posium, hvor tidens retninger i
park design vil blive forsøgt af¬
dækket.

Inviterede forelæsere er

Andreu Arriola, Barcelona;
prof. Sven-Ingvar Andersson,
København; Gilles Clement,
Paris: Bernard Huet, Paris;
Prof. Peter Latz, Miinchen:
Norfried Pohl, Wageningen;
Clemens Steenbergen, Delft.
Symposiet arrangeres af The

Panorama Foundation i samar¬

bejde med Dutch Institute of
Architecture.

Symposieafgift: Dfl. 750.
Yderligere information og

tilmelding:
Panorama Foundation.
Hiinlaan 96.

3111 AX Schiedam. Holland.
Tel. +31 104261909. Fax +31
76792200

Rettelse
I LANDSKAB nr. 6 - 1991,
temanummer om skovrejsning,
vistes en serie Danmarksbille¬
der hen igennem heftet.
Beklageligvis var navnet på
fotografen faldet ud. Fotogra¬
fierne skyldtes John Jedbo,
fotograf og naturgeograf.
LANDSKAB 1992

Abonnementspriserne for 1992
vil ved årsabonnement være:

Danmark DKK 458; Norge,
Sverige, Island og Færøerne
DKK 375; Grønland DKK 375
plus DKK 140 ved forsendelse
A-Prioritaire, det øvrige ud¬
land DKK 405 plus forsendelse
hhv. DKK 80 ved B-Economi-

que eller DKK 135 ved A-Prio-
ritaire.
Løssalgspris er DKK 60 i

Skandinavien, iøvrigt DKK 65.

SØGÅRDENS
PLANTESKOLE

SPECIAL PLANTESKOLE
- for store træer og buske

• Stedsegrønt såvel som løvfældende
• vi foretager intern flytning af store træer

• husk! - vi giver 5 års garanti på alt hvad vi selv planter
• NB. Vi afgiver også gerne tilbud på aim. planteleverancer.

»Søgården«
Langstrupvej 43
3480 Fredensborg

HANS KJÆRGÅRD
Miljøekspert
49 16 07 20 Fax 49 16 07 21

A 56
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Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

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

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82

■SliOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 |/P^ yj
8680 Ry ved Gudenåen P£7| BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT
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va \£yANLÆGSGARTNER

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

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

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

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

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

r,c

PRODANA
Prodana Seeds A/S er et dansk frøfirma med et

produktprogram, der henvender sig til
professionelle grønne fagfolk.

PLÆNEGRÆSFRØ — GRÆSTØRV — DÆKAFGRØDER

PRODANA SEEDS A/S • FÅBORGVEJ 248 • POSTBOX 84 • DK-5250 ODENSE SV
TELEFON 66 17 00 24 • FAX 66 17 69 69



Guide til dansk arkitektur 1000-1960
Af Jørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen

"°°"w

»Guide til dansk arkitektur
1000-1960« er den hidtil
mest omfattende arkitektur¬
guide herhjemme, på 276
sider og med mere end 800
illustrationer. Guiden er for¬
synet med indlagte kort i
stort format over Danmark,
Århus og omegn, hoved¬
stadsregionen samt Køben¬
havns indre by, hvor samt¬
lige omtalte bygninger er
markeret.

Guiden er opdelt i to afsnit.
Første afsnit beskriver arki¬
tekturens udvikling her¬
hjemme fra forhistorisk tid
til det industrialiserede byg¬
geris gennembrud og er
skrevet af professor i arki¬
tekturhistorie, Jørgen
Sestoft.

Andet afsnit, af Jørgen Heg¬
ner Christiansen, indeholder
den egentlige guide, der fyl¬
digt og levende beskriver ca.
300 af dansk bygningskunsts
hovedværker.

Guiden er disponeret med
opslag der beskriver de arki¬
tektoniske hovedtyper, efter¬
fulgt af de geografiske vari¬
anter. Unikke bygninger og
de største arkitekter behand¬
les for sig. På den måde er
guiden i sig selv en arkitek¬
turhistorie, kronologisk op¬
bygget og i kraft af et omfat¬
tende navne- og stedsregister
anvendelig som opslagsbog.

Format: 24,5 x 14,5 cm.
Pris: 248 kr. incl. moms.
Også i engelsk udgave.

Arkitektens Forlag

\ \hs*1 a«i
- -—-<r

■ &
"J£A-VlP**

-'■5

' ..!*•*'•«* .1 «B** OBV

« **32Tl""'

Sftsr
• f„ ,v l»ldr

•^Knli iahk """'I'
M.


