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DL's sekretariat flytter
Pr. 1. januar 2002 er DL flyttet ud af
sine hidtidige lokaler i Wesselsgade
i København, idet lokalerne skal ind¬
rettes til et sted for filmproduktion.
DL er i forhandling om flytte sammen
med Have- og Landskabsrådet i loka¬
ler, som ligger ved siden af Danske
Anlægsgartneres sekretariat på
Frederiksberg. Såfremt at forhand¬
lingerne om et lokalefællesskab
med Have- og Landskabsrådet ikke
ender positivt, skal der findes en
anden adresse. Indtil videre sker
sekretariatsbetjeningen fra fag¬
sekretærens privatadresse.

DL's midlertidige adresse er
Danske Landskabsarkitekter
c/o Maria Miret
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh. K.
Tel. 33 32 23 54
dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk
Sekretariatet er lukket om
mandagen og åbent tirsdag-fredag. •

Fax 55 56 58 59 (til DL's formand
Poul Børge Pedersen)

Nye medlemmer i 2001
Caroline Aulker Andersen (KVL)
Frode Andersen (KVL)
Rasmus Laub Andersen (KVL)
Marion Louise Frandsen (KVL)
Rosie Charci (England)
Rasmus Dragenberg (KVL)
Nicolas Durin (KVL)
Casper Grauballe (KVL)
Helle Hangaard (KVL)
Susanne Hannak (Tyskland)

Gunhild Keting Hansen (KVL)
Camilla Hvidt (KVL)
Marianne Israelsen (KVL)
Flemming Kjølstad (KVL)
Martin Lose (KVL)
Henrik Preisler Matthiesen (KVL)
Heide Nielsen (KVL)
Pernille Ploug (KAA)
Ditte Poulsen (KVL)
Lene Rasmussen (KVL)
Mette Roesgaard (KVL)
Christian Secher Schmidt (KVL)
Lone Severin (KVL)
Birgitte Strunge (KVL)
Mette Thue Tobiasen (KVL)
Kristian Foss Vilstrup (KVL)
Sif Laila Zimmermann (KVL)

LANDSKAB 8-2001
Landskab 8-2001 udkommer af tek¬
niske årsager desværre med forsin¬
kelse.

GRØNNE FAGS DAG 2002
HLR afholder Grønne Fags Dag den
21. februar 2002 om Trafik og Etik -
set med grønne øjne. Programmet
kan ses på DL's hjemmeside http://
www.landskabsarkitekter.dk/nyheder

TILLYKKE MED DAGEN
60 år
Kirsten Lund-Andersen, 2. marts

50 år

Jeppe Aagaard Andersen, 30. januar
Ida Vestergård Pedersen, 3. marts

IFLA MØDER
39. IFLA-verdenskongres 2002
39. IFLA-verdenskongres planlægges
afholdt i Israel 6.-10. oktober 2002.
Temaet er 'From Landscape Past to
Landscape Future'.
Information:
Ariel Barnett, ISALA deldgat
isala@netvision.net.il

40. IFLA-verdenskongres 2003
40. IFLA-verdenskongres 2003 plan¬
lægges afholdt i Canada.
Information: James Taylor, CSLA
delegat, jtaylor@la.ouguelph.ca.

41. IFLA-verdenskongres 2004
41. IFLA-verdenskongres 2004 plan¬
lægges afholdt i Taiwan.
Vicepræsident Mingkuo Yu, CLASIT
delegat oplyser, at hovedtemaet er'
Integration and Harmony in Land¬
scape Architecture.'
Information:

yuarch@ms23.hinet.net

42. IFLA-verdenskongres 2005
42. IFLA-verdenskongres 2005 plan¬
lægges afholdt i Central Region.
Blandt de lande, som er interesse¬
rede i at være vært, er: Rusland ved
delegat Taissiya Volftrob, samt
Bulgarien og UK.

43. IFLA-verdenskongres 2006
43. IFLA-verdenskongres 2006 plan¬
lægges afholdt i Western Region.
Darwina Neal, ASLA siger, at USA
er interesseret i værtsskab.

Western Flegional Conference
Vice President Rosa Grenå Kliass
arbejder med konference i Bélém,
Brazil i maj 2002 med temaet
'Requalification of Urban Spaces,
Conservation of Landscape Heritage.'
rgkliass.ifla@uol.com.br

Central Flegional Symposium
Vladas Stauskas, LALA, Litauen
arbejder med et "symposium om
'The Problems of the Planning and
Management of Towns' green areas.'
stauskas@mf.vdu.lt

Eastern Flegional Conference
Shahoran Ariffin, ILAM delegat op¬
lyser, at der arbejdes med en konfe¬
rence i Kuala Lumpur, Malaysia fra
10. til 17. juni 2002.
shahoran@putrajaya.gov.my
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MULIGHEDERNES LAND?
Rikke Munck

Med offentliggørelsen afWilhjelm Udvalgets rapport om analyse
af naturens tilstand og med anbefalinger til konkrete områder,
hvor der skal sættes ind, er der sat fokus på naturindholdet i det
åbne land. Rapporten handler kun meget lidt om samspillet mel¬
lem det åbne land og de bynære landskaber. Spørgsmålet er, om
man kan tale om natur uden at tale om kultur - eller om det åb¬

ne land uden at tale om byerne. Samspillet mellem byerne og det
åbne land bliver vigtigere i takt med det øgede ønske om rekrea¬
tive muligheder i landlige omgivelser. Det handler ikke kun om

landbrugets rolle i forhold til naturen, det burde også handle om

bymæssig rekreation i det åbne land.
De fleste større byer i Danmark er i øjeblikket i gang med ud¬

bygning, men fokus på det åbne land (og samspillet med byerne)
har ikke helt så stor opmærksomhed. I takt med større interesse
for at flytte ud af byerne bliver transport og bosætning afgørende
for, hvordan det lokale landskab forandrer sig. Det lokale miljø
har en stigende betydning for tilhørsforhold og identitet i en ver¬
den af fortsat globalisering. Et interessant spørgsmål er, om det
voksende ønske om rekreation og bosættelse i det åbne land, er
en mulighed, vi som landskabsarkitekter skal gribe?
Den 5. og 6. november 2001 blev der afholdt en konference

med titlen: 'Mulighedernes land? - Anbefalinger til det åbne
lands planlægning'. Konferencen var tilrettelagt af Dansk Byplan¬
laboratorium, Videncenter for planlægning i det åbne land og

Forskningscenteret Skov & Landskab. På konferencen var amter¬

ne og forskningsinstitutionerne stærkt repræsenteret og kommu-
neme svagt med kun ca. 10 kommuner. Det er måske et meget

godt billede af, hvordan det står til med planlægning af og stil¬
lingtagen til det åbne land. Problematikken om de eksisterende
planværktøjer som kommuneplan og regionplan - og en deraf
uhensigtsmæssige opdeling mellem det åbne land (amterne) og
byerne (kommunerne) - blev et af konferencens centrale emner.

Hvordan sikrer man en landskabsarkitektonisk stillingtagen til
det åbne land, og hvad er det for et landskab, vi far, når landbrug,
natur og rekreation skal fungere sammen, specielt i en tid hvor
landbruget ændrer sig? Kommuneplaner og regionplaner har til¬
syneladende gråzoner, tydeligst karakteriseret ved arealer tæt på
byen, hvor byen og det åbne land glider over i hinanden. Opde¬
lingen af ansvaret mellem kommuner og amter viser sig at være
mere og mere uhensigtsmæssig, blandt andet ved spørgsmål som
bybefolkningens adgang til rekreative områder, manglende sam¬

menhæng mellem den lokale landbrugsproduktion og afsætning,
udvidelse af intensiv husdyrproduktion i nærheden af bebyggelse
og naturområder osv.

Der skal tænkes i nye baner. Amterne skal måske som myndighed
for landzonen give lidt slip, og kommunerne skal tage mere an¬

svar, da landzonen også er en del af kommunernes potentiale i
forbindelse med f.eks. bosætning. Nye samarbejdsmetoder skal
udvikles, hvor der arbejdes mere projektorienteret med større
områder og rekreation. Amterne arbejder i dag med delområde¬
planer, og kommunerne kunne inddrages mere og tidligere, og
selv starte projekter op og inddrage amtet.
Hvem er aktørerne, og hvor er det, at landskabsarkitekter even¬

tuelt har en mulighed og forpligtigelse?
Hvis man ser på Jconferencen som udtryk for, hvem aktørerne

er, så er scenen præget af byplanlæggere, landinspektører, ingeni¬
ører og biologer. Endnu er der kun få landskabsarkitekter.
Arbejdet med planlægning af de bynære og landlige omgivel¬

sers udseende og funktionalitet er landskabsarkitektens mulighed
for at bidrage til det åbne lands udvikling og ikke primært foku¬
sere på byens landskab som traditionelle byrum.
At forstå betydningen af planlægning og at tage stilling til ud¬

viklingen i det åbne land kræver evnen til at kunne arbejde rum¬

ligt og foreslå rumlige og fysiske indgreb. Den store skala er kom¬
pleks, idet elementer fra både det rurale landskab og det urbane
landskab skal skabe en' ny sammenhæng i form af et landligt by¬
mæssigt landskab (rurban). Det kræver et samspil mellem en

masse aktører, hvor den rumlige og formgivningsmæssige disciplin
er vigtig sammen med biologiske, tekniske og planlægningsorien-
terede discipliner. Denne viden og kunnen er landskabsarkitek¬
tens styrke.
Landskabsarkitekter har derfor et ansvar for at deltage i og

komme med udspil til det åbne lands planlægning, da vi besid¬
der væsentlige redskaber til at komme med' rumlige, visuelle,
konceptuelle og strategiske ideer for udvikling og arkitektonisk
udtryk. Ved at arbejde med de processer og mekanismer, der lig¬
ger i et givent steds potentialer, kan landskabsarkitekter, i samspil
med forskellige aktører, bidrage med vigtige input til et mere nuan¬
ceret syn på det åbne land. Dette ikke alene af hensyn til natur¬
indholdet, men også af hensyn til dem, som lever i og bruger det
åbne landskab til rekreation og oplevelse.

Så blikket skal fremover også drejes hen på et nyt og voksende
bylandskab - det åbne land.
Rikke Munck, landskabsarkitekt maa, mdl,
konsulent i Græsted-Gilleleje Kommune
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EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND
— kan biodiversitet vare en primår arealanvendelse? Per Stahlschmidt

I august i år nedkom Wilhjelmudvalget med sin rap¬

port En rig natur i et rigt samfund. Udvalget, der var
nedsat af regeringen (bemærk ikke af Miljø- og Energi¬
ministeriet!), bestod af repræsentanter for fiskeri- og
jordbrugserhvervene, for naturorganisationerne, offent¬
lige myndigheder og forskningsinstitutioner. Kommis¬
soriet var at udarbejde en national handlingsplan for
biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.
Det lykkedes i udvalget, med Niels Wilhjelm som

formand, at skabe enighed mellem på den ene side
land- og skovbruget, der i hvert fald i første omgang
skal betale, og på den anden side naturorganisationerne,
der stiller kravene. Og det lykkedes at skabe enighed
mellem Fødevareministeriet, der varetager interesserne
for at udnytte landskabet, og Miljø- og Energiministe¬
riet, der varetager interesser for at beskytte landskabet.
I selve rapporten er interessemodsætningerne bag de
nødvendige kompromisser ikke synlige, men i bilaget
er der udtalelser fra udvalgsmedlemmer, der opridser
nogle skillelinier.
Resultatet er blevet en læsevenlig og overkommelig

slutrapport - 50 sider - der både er konkret i sin ana¬

lyse af problemerne og i anbefalingerne af, hvordan
problemerne løses. Tonen er saglig med talmæssigt

belæg for mange standpunkter og præget af common
sense frem for ideologi.
Rapporten kan hentes fra internettet på adressen:

http://www.sns.dk/wilhjelm/
Det er et bagvedliggende synspunkt i rapporten, at

der vil blive uacceptabelt lidt og dårlig natur i Dan¬
mark, hvis udviklingen overlades til markedskræfterne
og - mere paradoksalt — til naturen selv. Rapportens
naturbegreb defineres ikke eksplicit, men af sammen¬
hængen kan man udlede, at natur bl.a. har betydnin¬
gen: biologisk mangfoldighedpå gen-, arts-, og biotop¬
niveau og betydningen succession ('Naturen vil desuden
få bedre muligheder for at udvikle sig frit i disse
større områder' [dvs. nationale naturområder]) s. 25.

Begrebet natur har derimod kun undtagelsesvis be¬
tydningen landskab (smuk natur tiltrækker erhvervs¬
virksomheder' s. 44), tværtimod handler rapporten
om flora og fauna som biologisk aspekt i det åbne land
— og vand! - men ikke om den almindelige dyrknings-
flade. I analysen er denne indsnævring mindre proble¬
matisk, men det er den ikke i anbefalingerne, f.eks. er
det utilstrækkeligt at foreslå udpegning og indhold af
de såkaldte nationale naturområder ud fra denne ene

synsvinkel.
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I en handlingsanvisning, et forslag, må kulturhistorie,
friluftsliv og mange andre sektorinteresser også tages
i betragtning, hvis det skal være en egentlig syntese.
I øvrigt er det især forslaget om udpegning af seks
nationalparker, kaldet nationale naturområder, der har
påkaldt sig mediernes interesse efter offentliggørelsen
af rapporten.

Problemerne

I korte træk opfattes hovedproblemerne for biodiver¬
siteten i Danmark som:

— Halvkulturerne, dvs. eng, mose, hede og overdrev,
er arealmæssigt reduceret og trues af tilgroning

— Landskabet er tørlagt ved omfattende dræning og

pumpning
— Forurening med næringsstoffer og andre miljø¬
gifte

— Naturindholdet i agerlandet er reduceret
— Naturtyperne i havet er reduceret ved stenfiskeri
og forurening

Resultatet er blevet, at ca. 30% af det antal arter, der
er opført på den såkaldte rødliste, anses for akut truede
og sårbare. Rødliste 1997 er en fortegnelse over for¬

svundne, truede, sårbare og sjældne plante- og dyre¬
arter. Af Danmarks 10.600 kendte arter er 3.142 op¬
ført på Rødliste 1997. Ca. 340 arter er uddøde siden
1850, størstedelen som følge af menneskelig aktivitet.
Hvor mange arter, der i perioden er kommet til, er
ikke nævnt.

Opfattelsen af den aktuelle situation, som den er

beskrevet i rapporten, svarer sikkert ret godt til den
måde, planlæggere og forskere inden for feltet gene¬
relt vurderer problemerne.

Anbefalingerne
Blandt anbefalingerne er disse de højst prioriterede:

— Styrkelse af naturplejeindsatsen ,

— Sikring af naturskov. Udlægning af 10% af det
samlede skovareal til biologisk mangfoldighed

— Naturhensyn i tilskudsordninger til landbruget
fremmes fortsat

— Bufferzoner omkring særlig sårbar natur
— Etablering af nationale naturområder
— Mere natur i og omkring vandløbene
— Etablering af forsøg med naturområder på havet
— Naturovervågning
— Naturkvalitetsplanlægning

Et af de væsentligste forslag i
Wilhjelmrapporten er, at heder,
overdrev og enge fortsat af¬
græsses, så arealerne ikke vok¬
ser til i skov.
Her er det fårene, der plejer
engen/overdrevet i Regnemark.
I rapporten er begundelsen, at
opretholde biodiversiteten, men
deq kunne lige så vel være at
værne om kulturhistorie og
rekreative kvaliteter.
• One of the most important
proposals in the Wilhjelm
report is that the heaths, out-
lands and meadows should
continue to be cut, so they do
not become wooded areas.

Here at Regnemark, it is the
sheep that manage the meadows
and outlands. In the report, the
start phase suggests maintain¬
ing the bio-diversity, but it is
just as much a question of pro¬
tecting the cultural historical
and recreational qualities.

arm!*
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Ved naturkvalitetsplanlægning forstås en amtslig sek¬
torplanlægning af naturarealer (bl.a. halvkulturer)
efter en standardiseret værdisætning for hele landet.
Derudover er der en anbefaling om at udvikle et kon¬
cept for naturplaner på den enkelte landbrugsbedrift,
gerne koordineret for et antal ejendomme. Man kun¬
ne forestille sig en fremgangsmåde, der svarer til den
måde som i dag anvendes ved etablering af de kollek¬
tive læplantninger.
I nogle år har det været fremme i debatten, at land¬

skabet burde være mere multifunktionelt, end det er i

øjeblikket. Her trækker Wilhjelmudvalget i den mod¬
satte retning, idet de fleste anbefalinger tenderer mod
separation af funktioner i bestræbelsen på at give flora
og fauna optimale betingelser. Især separation forstået
som en adskillelse mellem produktive og ikke-produk-
tive arealer. Udlægning af 10% af skovarealet til bio¬
logisk mangfoldighed, dvs. et forslag om at friholde
disse reservater for produktiv skovdrift, er et klart ek¬
sempel. Men bag flere af de øvrige, prioriterede anbe¬
falinger ligger også en hensigt om, at andre arealtyper,
ikke mindst halvkulturerne, får biodiversitet som deres

primære formål.
I Wilhjelmrapporten diskuteres halvkulturerne ikke

ud fra synsvinklen funktion og mening (dvs. om area¬
let opleves som havende en umiddelbart forståelig be¬
tydning), men det fremgår, også i udvalgets kommis¬
sorium, at biodiversitet (= biologisk mangfoldighed)
er en form for arealanvendelse, der skal have en selv¬

stændig værdi. Når bortses fra reservater samt botani¬
ske og zoologiske haver er dette et nyt fænomen. Der
er tradition for, at formål som rekreation og skønhed
kan være mere eller mindre dominerende funktioner i

landskabet, mens indstillingen til flora og fauna har
vekslet mellem fryd og krig, men altid har det Biolo¬
giske islæt været en følge af et hovedformål, ikke været
formålet selv.

Jeg synes det er interessant at spørge sig, hvorfor et
sådant fænomen dukker op, og på idéplanet diskutere
dets mulige kønsekvenser.
Kan biodiversitet være en meningsgivende form for

arealanvendelse? •

Sagt med Thomas Nielsens afskedsord som LO-for-
mand har Enrico Dalgas sejret ad helvede til. Hvad
udad tabes, skal indad vindes er virkeliggjort, i og med
den pløjede mark, på halvkulturernes bekostning, er
blevet stort set enerådende i det rationelle jordbrugs¬

landskab. Sine steder har bestræbelsen på at vinde end¬
da overskredet grænsen for det produktionsmæssige
rationale og er i stedet blevet en ideologisk og æstetisk
manifestation som i tørlagte fjorde og opdyrkede heder
uden dyrkningsværdi.
Mon en rig natur i et rigt samfund kan blive afløse¬

ren for Dalgas' parole? Synspunktet synes at være, at i
et samfund som nutidens danske, hvor der er økono¬
misk overskud til at dække de materielle behov, er der

råd til den luksus at have en indholdsrig natur. Tidligere
var det omvendt, man havde en rig natur i et fattigt
samfund. Indtil den kulturtekniske revolution i land¬

bruget fra omkring 1850 var den rige natur forudsæt¬
ningen for, at et i materiel og økonomisk forstand fat¬
tigt samfund kunne opretholdes. Dengang eng var

agers moder, og heden og overdrevet var bærende dele
for stofkredsløbet i det selvforsynende - og dermed
forsyningsmæssigt sårbare - landbrugssystem.

Form følgerfunktion tordnede de funktionalistiske
arkitekter i 1930rne. Skulle man overføre dette motto

til nutidens landskab, ville ræsonnementet være, at

landskabets skikkelse bør være et resultat af den måde,

vi med den aktuelle teknologi og samfundsorden har
valgt at producere på. Med andre ord: på et tidspunkt
i historien indførtes halvkulturer, fordi det var produk¬
tionsmæssigt nødvendigt. Disse enge, heder og over¬

drev blev, som enhver driftsform bliver det, en biotop
altså et levested for flora og fauna. Men da disse halv¬
kulturer i dag er funktionelt forældede, må vi sige farvel
til dem, og i stedet se fremad, dvs. se hvilke mulighe¬
der for kvalitet, der findes i den måde, vi i vore dage
vil anvende landskabet?

Nej, siger Wilhjelmrapporten, halvkulturerne er

ganske vist forældede driftsformer, men uden dem
bliver Danmark fattigere, og derfor skal de bevares.
I øvrigt ville det være dobbeltmoralsk, hvis vi af ulan¬
de krævede, at de bevarer regnskovens biodiversitet,
hvis vi afvikler biodiversiteten i vores halvkulturer.

Ønsket om at bevare formen efter at være forladt

af funktionen er en velkendt problemstilling for byg¬
ninger, både i byen og på landet. Hvordan kan vi be¬
vare kulturhistorisk set værdifulde huse, som funktio¬
nelt er forældet, på en sådan måde, at de får en ny

mening og ikke blot er tomme skaller? Det kan man
ved at tilpasse dem til nutidige funktioner. Ved at bli¬
ve brugt får huset liv, uden brug bliver det en kulisse.
Herregårdens slot og avlsbygninger kan bevare deres
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mening, hvis de fortsat er en aktiv landbrugsbedrift,
eller de kan få ny mening ved f.eks. at blive kursus¬
eller ridecenter. Men hvis de ikke har anden funktion

end at blive plejet, dvs. vedligeholdt, får hele anlægget
en udvendig eller spøgelsesagtig karakter.
Vil det samme gælde for enge, heder og overdrev,

hvor dyrene, der græsser, ikke er et mål, men et pas-

ningsredskab? I de fleste tilfælde vil biodiversiteten
ganske vist ikke stå alene for et givet areal, idet der
til halvkulturerne også vil være knyttet rekreative og
kulturhistoriske formål, og der vil naturligvis komme
et materielt biprodukt, f.eks. kød fra de græssende dyr.
Men i betragtning af halvkulturernes arealmæssige
omfang, er det da tilstrækkeligt til at de får mening?
Et museumslandskab forstået som et kulturmiljø

uden dynamik, frakoblet samfundsudviklingen og
konserveret som en museumsgenstand, bør efter min
opfattelse være undtagelsen, ikke reglen.
Den økonomiske side af problemet er, at den drift

af halvkulturerne, der er nødvendig for deres,opret¬
holdelse, i øjeblikket generelt er underskudsgivende.
For hobbylandmændene vil det sjældent være et pro¬

blem, men for erhvervslandbruget forudsætter den
ekstensive driftsform tilskud eller en eller anden form

for gevinst ved forhandling, f.eks. dispensation for
ejendomsstørrelse o.lign.
Landbruget vil formentlig mange år endnu få tilskud

fra EU, og det vil være logisk at samfundet til gengæld
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for tilskuddet forlanger en modydelse, f.eks. mere bio¬
diversitet. Men i det lange løb er tilskud hverken en

sikker eller holdbar vej. De nuværende MVJ-ordninger
(MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger) indebærer
plejeaftaler med landmanden i nogle få år. Dette skal
ses i forhold til, at det som tommelfingerregel tager
ca. 100 år at etablere en i botanisk forstand moden

og indholdsrig halvkultur.
Efter Naturbeskyttelseslovens §3 er halvkulturer

større end 1/4 ha beskyttet mod menneskeskabte æn¬

dringer, f.eks. at blive til agermark, men privatejede
arealer er ikke beskyttet mod naturens dynamik, dvs.
mod tilgroning. Det er en udfordring for landbruget
at gøre græsning af halvkulturerne økonomisk rentable.
Måske kunne det nogle steder ske ved at samle drif¬
ten af ådalens mange små englodder til en bæredygtig
kvægfarm. Eller man kunne forstille sig et særligt øko¬
logimærke for kød- og mejeriprodukter, der var pro¬
duceret på halvkulturer.
Wilhjelmrapporten rejser flere andre spørgsmål,

som både har en etisk/æstetisk og en praktisk/økono-
misk side, f.eks. om nationale naturområder er en god
løsning. Rapporten har haft stor bevågenhed i medier¬
ne og har fået positive kommentarer fra mange sider.
Det skal blive interessant, om dens anbefalinger bliver
omsat til politisk handling.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl, lektor ved
Sektion for Landskab, KVL .

Opdyrkning på steder, hvor
landskabet yder mest modstand
p.gr.a. stejlhed, våd bund eller
sandet jord, er ikke altid udtryk
for et driftsøkonomisk, endsige
et økologisk rationale.
I mange tilfælde ligger årsagen
gemt i ideologi, æstetik og
statslige tilskud.
• The cultivation of areas where
the landscape offers the most
resistance due to slopes, high
water tables or sandy soil, is
not always an expression of a
rational operational economy,
much less that of ecological
considerations.
In many cases, the reasons for
this are hidden behind ideologi¬
cal or aesthetic considerations
or even state subsidies.



KELLOMÅKI PARKOMRADE Ria Ruokonen

Kellomåkiparkområde beskrives
med ca. 60 andre projekter ved¬
rørende parker, kirkegårde,
landskabsplanlægning etc. og

udført afvidtforskellige finske
landskabsarkitekttegnestuer i
bogen Suomi Viherrakentaa /
Finnish Landscape Architecture
2001. 142 s., ill. www.vyk.fi.

Et parkområde, der illustrerer dele afHelsinkis udvik¬
lingshistorie, etableres i disse år ved Vanhankaupungin-
bugten på det sted, hvor Helsinki oprindeligt blev
grundlagt.
Strukturen for den ældste del af Helsinki er fundet

ved udgravninger, bl.a. fundamenter til huse og kirke
samt spor af gade- og stiforløb. Og dette vil blive an¬

skueliggjort ved landskabsbearbejdning og byplanlæg¬
ning.
Det karakteristiske landskab skal fremkalde områ¬

dets historie for nutidsmennesket. Kellomåki-området

spænder over udviklingen fra 1500-tallet til i dag.
Den klippefyldte kyst med småøer, som er karakteri¬
stisk for Helsinki, findes stadig ubebygget her.

Ved at besøge området vil man blive præsenteret for
landskabets udtryk gennem forskellige tider, og den
besøgende vil fa glimt af forskellige stadier i Helsinkis
udvikling. Gennem udhugninger og nænsom rekon¬
struktion forbedres området omkring Kaupurlginpuro
vandløbet.

Resultatet vil blive et lidt råt landskabeligt udtryk,
hvor traditionelle afgrøder dyrkes på de omkringlig¬
gende marker, og med vandfaldets brusen som bag-
grundslyd samt lugten af tjære og røg. Stier vil bl.a.
lede de besøgende gennem 1700-tallets landbrugsom¬
råde og 1800-tallets industriområde ved vandfald og

mølle.

Ria Ruokonen, landskabsarkitektMARK, Helsinki
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Kellomdki parkområde, 2000
Landskabsarkitekter: Byman & Ruokonen Oy v Eeva Byman og Ria Ruokonen
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ARBEJDER AF LEENA IISAKKILA
Leena Iisakkila

Kanalstranden i Helsingfors
Under almarna, som kantar
den lilla petanqueplanen, har
Bergenia cordifolia kvadrater
planterats.
Ledstånger och murar får ett
mjukare intryck av klångvåxter,
mest Clematisarter - hår åndå
av Lonicera x brownii.
• Kanalstranden in Helsinki
Under the elms, which edge
the small petanque court, there
are square beds of Bergenia
cordifolia.
The railings and walls are soft¬
ened by creepers, primarily Cle¬
matis - in this case, Lonicera x

brownii.

Jag blev landskapsarkitekt av en slump. Efter studént-
examen ville jag bli teckningslårare, men fick inte en

studieplats på Konstindustriella hogskolan. Då kom jag
ihåg det jag hort om tradgårdsarkitektsyrket på min
studentfest. Yrket borjade intressera mig och jag fick
en praktikantplats på Paul Olssons plantskola. Prakti-
ken råckte i tre år. Två år tillbringade jag på trådgårds-
arkitekterna Paul Olssons och Katri Luostarinens kontor.

Ett år arbetade jag som praktikant på D.T. Poulsens
plantskola i Kvistgaard. Den långa praktikanttiden var

nyttig eftersom jag lårde mig grunderna for tradgårds-
arkitektur. Dessutom fick jag en grtindlig kånnedom
om våxters och våxtlighetens forutsattningar.
Tradgårdsarkitektsyrket kandes åndå osåkert i Finland,

vilket gjorde att jag avlade kandidatexamen vid Hel¬
singfors Universitets agrikultur- och forstvetenskapliga
fakultet, med våxtpatologi som huvudåmne. Jag hade
dock fattat ett stort intresse for tradgårdsarkitektur under
min praktikanttid. Jag studerade vidare på egen hand
genom att låsa branschtidningar och facklitteratur."
Samtidigt arbetade jag under flera år som ritare och
planerare i Åbo och Helsingfors stadstrådgårdar. I bor¬
jan av 1960-talet frågade professor Hårdh mig om jag

var intresserad av att bli lårare i undervisa tradgårds¬
arkitektur vid universitetet i Helsingfors. Jag insåg att
mina kunskaper och fårdigheter inte råckte till att anta
utmaningen, men man overtygade mig om att det
inte fanns någon annan som kunde gora det. Jag be-
slot att forsoka, trots att min sjålvkritik varnade mig.
Vid samma tid fick jag-ett tvåårigt stipendium till

Kunstakademiets Arkitektskole i Kopenhaftin. Den
projektbaserade undervisningen i Kunstakademiet moj-
liggjorde mina studier i praktiken. Under två och ett
halvt år vistades jag i Kopenhamn under några veckors
perioder i stråck. Mina dåvarande kanslor beskrivs bra i
en intervju med Lodewijk Wiegersma i Landskab 5/00.
'Det var et inspirerande miljø med stor åbenhed, fri¬
hed, entusiasme og internationale kontakter'. Till
denna internationella studentgrupp tillhorde forutom
Lodewijk Wiegersma och jag också Tine Falkentorp
och Ib Asger Olsen. Atmosfåren och miljon i Kunst¬
akademi var inspirerande och awek helt från univer¬
sitetets stela stil. SlA:s hånsynsfulla stod och ledning
gav mig styrka att slutfora mina studier i Kopenhamn.
Enligt min egen åsikt har jag aldrig blivit fårdig, jag
studerar fortfarande.
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Från studerande till larare

Melian åren 1964-1968, då jag annu studerade i
Kopenhamn, verkade jag som larare i trådgårdsarkitek-
tur vid Helsingfors Universitet, i egenskap av extra
assistent. Jag insåg snart att trådgårdsarkitektur inte
hade en mojlighet att utvecklas till en examen som

var likvardig med arkitektexamen ifall den befann sig
inom agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten.
Undervisningen overfordes till Tekniska Hogskolans
arkitektavdelning. År 1971 låmnade jag lararyrket
och etablerade en egen byrå.
Det var borjan på min egentliga karriår som land-

skapsarkitekt.
Lararyrket var inte andå slut. År 1973 ombads jag

skota den t.f. bitradande professuren i landskapsarki-
tektur vid Tekniska hogskolan i Helsingfors, jag skot¬
te tjansten till september 1977.
Nar jag tanker tillbaka på åren som gått, kanner jag

å ena sidan mycket stor tacksamhet for mojligheten
att studera i Kopenhamn under ledning av professor
Sven-Ingvar Andersson, å andra sidan gladje for att
jag kunnat medverka till att starta utbildningen av

landskapsarkitekter i Finland.

Åren som planlaggande landskapsarkitekt
Undervisning, otaliga foredrag och artiklar samt ager¬
anden i fackorganisationer har varit givande, men andå
sidodrag av mitt yrke. Huvudrollen har varit arbetet
som planlaggande landskapsarkitekten. Trots att jag
på intet satt var den forstå landskapsarkitejcten i Fin¬
land har yrkesvalet inneburit besvikelser och vågrojning,
mao att vara en rojningsmaskin. Jag har haft en ltige-
plats, som gjort det mojligt att folja med utvecklingen
i finsk landskapsarkitektur och dess undervisning. Jag
har verkat som landskapsarkitekt då branschen i Fin¬
land levt genom sin brytningsperiod. I mitt arbete har
jag, ibland åven på ett smartsamt sått, upplevt land-
skapsarkitekturens våxtvarkar. Samtidigt har jag sett

landskapsarkitekturen befasta sin roll som en integrerad
del av den finlandska planeringsverksamheten.
Vi har gjort alla tånkbara landskapsplaner på min

byrå, både stora och små. Tyngdpunkten har dock legat
på planiåggningen av den offentliga miljon. De mest
intressanta har varit att planera parker och begravnings-
platser. Då jag planerat dessa har jag haft mojlighet
att fritt tillåmpa mina egna idéer eller de idéer jag till¬
agnat mig. Ibland år det svart att skilja mellan en egen

Kanalstranden i Helsingfors
1. Kanalen
2. Auditorium
3. Petanquefålt med Bergenia
och alniar.
• Kanalstranden in Helsinki
1. The Canal
2. Auditorium
3. Petanque court with Bergenia
and elms.
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Bottenhavsparken
1. Genomfart for den låtta trafiken
2. Lekparken
3. Blomstergården
4. Idrottsplanen
5. Klippan
6. Internationella skoian
• Bottenhavets Park
1. Throughway for light traffic
2. Playground
3. Flower garden
4. Sports field
5. Bocks
6. International school

Bottenhavets park.
Den gamla strandlinjen ar markerad
i terrången med en nub'bstensbe-
lagd gång.
• Bottenhavets park
The old coastline is marked in the
terrain by small-stone paved paths.

idé och en annan idé, som kommit utifrån genom en

smaltugn. I mina verk har jag stravat efter enkelhet
och fasthet. Jag har forsokt undvika konstgjordhet
och en stampel av onodig utsmyckning.

De parker jagplanerat
Min drom har varit att planera en finsk park. Med
finsk park menar jag ett stalle, som skulle vara kanns-
pakt finskt till sitt vasen och i sin stamning. Jag har
tyvårr inte haft mojlighet att gora en sådan.
I teorin har jag dryftat, hurudan en finsk park kun¬

de se ut. Att bara kopiera naturen racker inte till som
underlag for en prototyp av en finsk park. Den finska
landskapsarkitekturen har inte overfort skaparkraften
från naturen i den konstnarliga miljogestaltningen
på samma sått som den finska designen har gjort.
Forhoppningsvis kan kommande generationer av
landskapsarkitekter forena den konstnarliga skapar¬
kraften med den finska identiteten. For mig står
både den finska naturen och landskapet mycket nara.
De har gett mig idéer, men formspråkets inflytande
hjr jag fått från annat håll. Kanske har jag inte kun-
nat, eller velat frigora mig från de intryck jag fått i
Danmark.

Kanalstranden i Gråsviken, Helsingfors
Gråsviken i Helsingfors ar en tåmligen ny stadsdel och
fortfarande under byggnad. Den ligger vid havstranden
och har tidigare varit hamn- och lagerområde. Parker¬
na har fått sina motiv från havet och strandlandskap.
Grasvikens generalplan har utarbetat av Helsingfors
stadsplaneringskontor och arkitektbyrån Juhani Pallas-



i

maa på basen av ett forslag av Juha Kronlof och Pau-
liina Vihinen.

Grasviken ar mycket tatt bebyggd. Gronområdena
ar små, men deras intensitet ersatter avsaknaden ytan.
Den viktigaste parken i Grasviken ar Kanalstranden
(s. 174).
Det centrala temat ar kanalen som delar området.

Den ar kantad med små gronområden. Kanalstrandens
våxtlighet, lekplats och belåggningen av gatorna ar

planerade på min byrå. Storsta delen av planlåggnin-
gen gjordes år 1992.
Nu nar det gått ungefår 10 år sedan byggandet ser

man tydligt hur våxtligheten påverkar den tatt be-
bygdda stadsdelens uttryck och miljøkvalitet. De cd-

hetliga raderna av almar binder ihop de olika delarna
av Kanalstranden till en helhet. For ovrigt har parkens
olika områden sina egna karakteristiska drag och
våxtlighet.
Mellan de två viktigaste gångbroarna ligger audito-'

riet (2), som ar Kanalstrandens centrum och blomster¬

gård. Dess uttryck forandras i enlighet med sommarens

gång och perennernas våxlande blomning. Auditori¬
ets våxter upprepas i rytm. De mest betydelsefulla
våxterna år: Narcissus, vit, ljusgul, och gul; Geranium

macrorrhizum; Hemerocallis citrina; Nepeta x faasse-
nii; Salvia x superbå; Sedum spectabile; Hydrangea
paniculata 'Grandiflora' och Ribes alpinum, som år
beskuren.

Bottenhavsparken
Bottenhavsparken år den storsta av de parker i Gras¬
viken, som inte ar sammanknutna med Kanålstrahden

(s. 176). En fotgangar- och cykelvåg delar parken till
en funktionalistisk del med lekpark och idrottsplan,
och till en fri del.

De olika delarna betjånar både områdets invånare
och den nårliggande internationella skoian. En gam-
mal hamnbyggnad har blivit renoverad till ett ung¬
domshus. Anvåndningen av parken och dårmed ock-
så forslitningen år våldigt stor. Man har varit tvungen
att inrymma många olika delar i en liten park, i syfte
att betjåna alia dess anvåndare.
Den fria delen av Bottenhavets park har fått sitt

motiv från tiden då havet tåckte deri nuvarande Gras¬

viken. Det centrala temat var en klippa, som forr har
varit ett skår som stack fram i havet. Omkring.klip-
pan finns det ett område, som efterliknar strandstenar
och vass.

Bottenhavets park.
I den stora blomstergården ar
strandlinjen markerad med
blåblommiga perenner.
• Bottenhavets park.
The coastline is marked in the

large flower garden by blue
flowering perennials.
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Blommande bårappel (Malus sp.) ger en ljus stamning på
Salo-Uskelas begravningsplats
• The flowering Malus sp. give a light atmosphere to the
Salo-Uskela cemetery

Begravningsplatser
Ståmningen på vyerna på begravningsplatserna år vik-
tiga for de levande, i synnerhet strax efter en anhorigs
dod. Jag har stråvat efter att skapa ett ljust, trostande
och intimt utrymme då jag planerat begravningsplat¬
ser. De forsamlingar som jag arbetat for har forstått
mina tankar. De som anvånder och besoker begrav¬
ningsplatserna, har daremot haft svårare att godta be-
gravningsplatsernas enhetlighet och nya metoder att
skota gravar.

Hietamaas begravningsplats i Aånekoski i centrala
Finland planerades och byggdes åren 1989-1990.
Området som hade valts for begravningsplatsen var

stort, c. 21 hektar odlad åker. Landskapet omfattar
ett lugn ålvstrandslandsJcap, som har varit bebott re-
dan i stenåldern. Områdets stors av en tung trafikerad
våg, som går langs åkern. Avståndet till stadens cen¬
trum år ca. 13 km. Målsåttningen for begravnings-
platsens planering var att forvandla ett gammalt åker¬
landskap till en kyrklig plats. Jag har stråvat efter att
skapa en helhet dår terrång, byggnader, tråd och grås
formår ett fast sammanhållet och fridfullt, men åndå
ett klart identifierbart område mitt i centrala Finlands

landsbygdslandskap.,
Det centrala området på begravningsplatsen består

av avsatser med låga'stodmurar (s. 179). Detta år
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Hietamaas begravningsplats, Åånekoski, 1989-1990.
Det centrala området på begravningsplatsen består av åvsatser med låga

stodmurar. Den år disponerad i gravkvarter, som år omringade av 'tallkransar'.
Mellan dessa oppnar sig ångbegravningsområdena.

• Hietamaas cemetery, Åånekoski, 1989-1990.
The central area of the cemetery consists of terraoes with low retaining walls.

It is organized in burial areas, which are surrounded by circles of trees.
Between these, there are open, grass-covered burial areas.

urneområdet. Minnesplattorna satts fast i stod-
murarna. En hog stenmur dampar bullret från
vågen. Efter det att begravningsplatsen blev fardig
har man i det centrala området byggt ett begrav- Bogen Leena Iisakkila, Maisema-Arkkitehti, 2000. 96 s., ill.
ningkapell, som planerats av arkitekt Timo Suoma- beskriver — på finsk- Leena Iisakkilas virke gennem årene
lainen.

Begravningplatsen vander ryggen till landsvagen
och oppnar sig mot ålvdalen. Den ar disponerad i
gravkvarter, som ar omringade av 'tallkransar'.
Mellan 'dessa oppnar sig ångbegravningsområdena.
På en plats brevid kapellet finns det en 'utomhus
kyrka' och en minneslund, som år placerad under
ett skyddstak av ronn.
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Viks triangels begravningsplats, 1997
1. Motorvagen
2. Den steniga vågen
3. Altaret

Herunder. 'Den steniga vågen'
Th. En bastant betongmur år byggd långs med motorvågen. Dess centrala tema år
naturstensmuren, som ligger på motorvågens sida i slutet av 'Den steniga vågen'.
• Below: 'The stony road'
Right: A sturdy concrete wall was built along the highway. The central theme Is the
stone wall, which runs alongside of the highway at the end of 'The stony road.'
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Den ljuddåmpande muren komplet-
teras med hoga håckar som går i
■riktning med muren.
• The sound absorbing wall is sup¬
plemented with high hedges that
run parallel to the wall.

Begravningsplatsen i Viks triangel ar en del av tillbygg-
nadsområdet vid Malms begravningsplats (s. 180).
Området tillhor Helsingfors kyrkliga samfållighet.
Utgångspunkten for planlåggningen var en tåvling år
1987 for inbjudna deltagare, som min byrå tillsam-
mans med arkitektbyrån Aartelo & Piironen vann.

Landskapsarkitekten ansvarade for den egentliga be-
gravningsplatsens planering, arkitekterna for byggna-
dernas och konstruktionernas planering.

Begravningsplatsen i Viks triangel ligger vid Helsing-
fors-Lahtis motorvåg. Bullret från motorvågen år hogt
och forstor begravningsplatsens frid. Dåmpandet av
bullret var en viktig utgångspunkt i planeringen.
En annan utgångspunkt var det avloppsrdr, som går
genom området. Man fick inte placera gravar ovanpå
ledningen. Utgående från dessa två begrånsningar
fick begravningsplatsen sin disponering och rytm.
Det centrala temat år 'Den steniga vågen', som sym-

boliserar månniskans vandring på jorden. Vågen år'

arilagd långs med avloppsroret och tar slut vid 'altaret'
dit de anhoriga kan håmta blommor och ljus till min-
net av dem som år begravda på något annat stalle.
En bastant betongmur, ritad av arkitekt Sakari Aar¬

telo, byggdes långs med motorvagen for att dåmpa
bullret. Dess centrala tema år naturstensmuren, som

ligger på motorvågens sida i slutet av 'Den steniga
vågen'. Vågvallen år disponerad med diagonala sten¬
sektorer och Cotoneaster lucidus-planteringar mellan
dem. Innanfor begravningsplatsen dåmpas bullret yt-
terligare av en rad av almar.
Den ljuddåmpande muren kompletteras med hoga

håckar som går i riktning med muren. Mellan dem
ligger långa och smala 'gravsalar', fragment från kyrko-
byggnadernas inre utrymmen, Som motsats till be-
tongmuren och de strånga håckraderna våxer små
blommande trad i 'gravsalarna': Malus sp., Pyrus sp.
och Amelanchier laevis med stam.

• Leena Iisakkila, landskapsarkitektMARK, Helsingfors

Innanfor begravningsplatsen dåmpas
bullret ytterligare av en rad av almar.
Marken år tåckt av en matta av med

Pachysandra terminalis.
• Within the cemetery area, noise is
further dampened by a row of elms.
The ground is covered by a carpet of
Pachysandra terminalis.

Gravsalarna tar slut vid vid urne-

kvarteren, som overskuggas av almar.
Forestållningar om gamla gravkullar
har anvånts i planeringen.
• The grave plots are terminated by
the urn cemetery, which is shaded
by elm trees. The notion of old burial
mounds was used in the plan.
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DEBAT, NOTER
Otto Krabbes Plads - en kommentar.

Jeg vil gerne knytte nogle kommentarer til nyrenove-
ringen afOtto Krabbes Plads, som blev beskrevet i
Landskab 7/2001, og som jeg ikke finder særlig vellykket.

På omslaget til Landskab 7/2001 er valgt et foto,
hvor vandkunsten står centralt. Det er et oplagt motiv,
for vandkunsten fungerer godt. I et fint greb, hvor et
murstykke gennemskæres af en vandflade, åbner denne
- pladsens skulptur - sig mod omgivelserne og tilbyder
sig som orienteringspunkt.

Desværre orienterer ingen af pladsens øvrige elemen¬
ter sig efter pladsens skulptur, og det er efter min me¬

ning, det største af en række problemer ved udform¬
ningen.
Forudsætningerne for udformning af pladsen er van¬

skelige, fordi Otto krabbes Plads ligger som et brud
med den oprindelige karréstruktur. Derfor kræver det
kraftige virkemidler at give pladsen en selvstændig
identitet.

Det, der umiddelbart slår én ved mødet med Otto

Krabbes Plads, er det store opbud af halvmure. Relance¬
ring af dette 60er/70er-byelement er overraskende, al
den stund at man jo ellers de fleste steder prøver at
blive dem kvit. Tænk blot på Gammeltorv/Nytorv in¬
den renoveringen.
Men blot fordi noget er outdated, kan det jo godt

være brugt på en fornyende måde. Det er imidlertid
ikke tilfældet. Murelementernes placering er bestemt
ud fra ønsket om at 'symbolisere' den tidligere karré¬
bebyggelse. Dvs. at man inden for konturerne af de
gamle bygninger har villet rejse fragmenter af disse.
Murelementerne er stillet op på tre rækker, og de

fleste indgår i arrangementer, som lukker sig om sig
selv - skaber nicher, som det nævnes. Særligt umoti¬
veret virker det lange 'murede sofaarrangement' mod

Westend, som i den demonstrative insisteren på, at
man skal sætte sig, bidrager til en følelse af forladthed.
Murene fungerer bedre, hvor de langs gaden Westend

afskærmer boligfriarealerne ved den lange husrække.
Murene er her højere og indgår med et antal skure,
indgangslåger og bænke i en samlet komposition.
Når Lone Van Deurs beskriver Otto Krabbes Plads

som musik for 'både strygere og fløjte, dybe toner og
lette triller', synes jeg egentlig beskrivelsen passer

bedre på den måde boligfriarealerne, i al deres enkelt¬
hed, spiller sammen med murene, med alle deres knæk
og forskydninger.

På Otto Krabbes Plads suppleres forladtheden af
stedsløshed, når man betragter søjleegene, der er plan¬
tet i et grid'i den anonyme grusbelægning. Hensigten
er, at træerne ad åre skal illudere den tidligere bebyg¬
gelses højde og altså derved, som det hedder, 'definere
rummet'. Men søjleegene definerer ikke rummet - de
punkterer det.
Kun vandkunsten kæmper bravt imod. Undsluppet

som den er af de nedrevne bygningers konturer, er det
lykkes den at gøre det afmed en af søjleegene.
Havde den dog baré vundet mere terræn.

Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt maa, mdl

Cristina Enea Park i San Sebastian

Godt 70 ansøgere fra hele Europa anmodede om at
blive prækvalificeret til opgaven om udformning af
Cristina Enea Park i San Sebastian, Spanien.

11 tegnestuer blev udvalgt i første runde: Abalos Y
Herreros, Spanien; West 8, Holland; Gustafson-Porter,
UK; Gilles Clement-Andueza, Frankrig; Isabel Aguirre,
Spanien, Pascale Hannentel, Frankrig; Latz + Partner,
Tyskland; Stig L. Andersson, Danmark; Imma Jansana,

Otto Krabbes Plads
• Otto Krabbe's Plaza



Spanien, Spanien; Agence Ter v. Henri Bava, Tyskland;
Jeppe Aagaard Andersen, Danmark.

I den afsluttende runde udvalgtes 5 tegnestuer, der
nu er inviteret til at konkurrere: Abalos Y Herreros,

West 8, Gustafson-Porter, Gilles Clement-Andueza,

og Agence Ter.

Fornyelse af Stortorget i Vaxjo
Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, Helsingør
og billedkunstneren Håkan Rehnberg, Stockholm har
i samarbejde vundet en konkurrence om fornyelse og

kunstnerisk udsmykning af Stortorget i Vaxjo, Sverige.
Stortorget er Våxjos ældste torv og byens centrale

sted, hvor torvehandel og store arrangementer foregår.
Jeppe Aagaard Andersen og Håkan Rehnbergs vinden¬
de forslag genskaber torvets store, stenbelagte overfla¬
de og tilfører nye elementer såsom lysende glassten i
brolægningen og et smukt, varieret lys om natten.
Dette består bl.a. af en lyssætning, der ser ud som

måneskin. Langs pladsen placeres store granitbænke.
Rindende varmt vand indgår i torvets udsmykning.

Forslaget fremhæves for dets enkelhed og djærvhed,
der sammen med det kunstneriske helhedsgreb gen¬

skaber de historiske akser i Vaxjo.
Jeppe Aagaard Andersens tegnestue er endvidere i

øjeblikket i gang med fornyelse af pladsrum og boule¬
varder i Marseilles, Frankrig i forbindelse med ændring
af byens havnefront og med Axeltorv i Helsingør.
Håkan Renhnberg er i april 2002 aktuel med en retro¬

spektiv udstilling i Liljevalchs konsthall i Stockholm.

Legat til Lulu Salto Stephensen
Einar Hansens Forskningsfond, grundlagt af skibsreder
og bogforlægger Einar Hansen, har siden 1982 årligt
uddelt legatportioner til danske og svensk/skånske
forskere. I november 2001 uddeltes seks legater hver
på 40.000 kr., bl.a. til kunsthistorikeren Lulu Salto
Stephensen. Ved overrækkelsen fremhævedes det bl.a.,
at Lulu Salto Stephensen i 1993 disputerede fra Uni¬
versitetet i Lund med en afhandling om G.N. Brandt
og siden alene har skrevet bind II af Dansk Havekunst.
Videre hed det i motiveringen, at '...styrelsen tilltalats
av att forfattarinnan anvant sig av en både komparativ
och interartiell metod. Dvs. tradgårdskonsten relateras
genomgående till andra konstarter och en handfull be-
grepp, som i de fiesta fall hamtats från engelsk idé- och
landskapsdebatt. Det ar framfor allt for denna presta¬
tion som Lulu Salto Stephensen nu belonas...' AL

I mørke betones to af torvets sider med lysarmaturer på linie. Desuden tilføres pladsen fra to diagonalt
stillede hjørner en belysning med et blåligt skær - som måneskin, og tværs over torvet markerer lysende
prikker en sti, som fortsætter gågadens retning. .

• At night, two of the sides of the square are accentuated by a row of lighting fixtures. Besides this, from
two diagonally opposite corners, the lighting is supplemented by lamps with a bluish tone, like moonlight.
There is also a path running across the square in the direction of the pedestrian street, which is marked
by small recessed spots.

1:1500
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BOGOMTALE

Th. Walter Gropius: Gropius House,
Lincoln, Mass., USA, 1939.
Sammenhæng mellem ude og inde
er essentiel og del af den overord¬
nede komposition.
• Right: Walter Gropius: Gropius
House, Lincoln, Mass., USA, 1939.
The essence of the design was the
indoor-outdoor relationship, and
part of the overall composition.

To bøger om det 20. århundredes have- og
landskabsarkitektur

Jane Brown: The modem garden. Medfotografier af
Sofia Brignone og Alan Ward. Thames & Hudson,
London, 2000. 224 s., ill. 25 £. ISBN 0-500-51006-7.

Gavin Keeney: On the Nature of Things. Contemporary
American Landscape Architecture. Forord afJohn Dixon
Hunt ogAllan S. Weiss. Birkhduser, Basel, Boston, Berlin,
2000. 184 s., ill. 118 DM/98 SFR. ISBN3-7643-6192-1.

Bøgerne kan læses i forlængelse af hinanden, som jeg
har gjort^Først Jane Brown, hvis fokus er haven i det
20. århundrede i lyset afmodernismen. Hun redegør
for historien og slutter med at stille spørgsmålet om
den moderne haves fremtid. Det leder videre til Gavin

Keeney, som har påtaget sig opgaven at præsentere det
nye, som det udtrykkes af den yngre generation af
landskabsarkitekter i USA. Landskabsarkitekturen be¬

væger sig videre fra de grundregler, der har præget

den modernistiske periode, skriver John Dixon Hunt
i forordet og svarer dermed Jane Brown. Modernismen
har kun en fremtid som fundament for det nye, som
altid bryder frem på baggrund af det eksisterende og

viser ansigt varigt eller forbigående i forsøget på at
finde nye veje, siger han. Og det er jo en smuk, evigt-
gyldig og livsbekræftende sandhed.

Jane Brown: The modern garden
The modern garden handler om havekunstens moderne
historie. Jane Brown redegør for de tanker og ideer,
der knytter sig til modernismen og dens udtryk i have¬
kunsten med afsæt i Bauhaus, De Stijl, og de franske
modernister fra århundredets begyndelse, og hun be¬
skriver de tætte relationer mellem havekunst, arkitek¬
tur og malerkunst. Men The modern garden handler
også om et socialt engagement om huset og haven
som en helhed, der var opnåelig for almindelige men¬

nesker. Derfor blev privathaven så væsentligt et arbejds¬
felt for landskabsarkitekter i denne periode.
Jane Brown tager os med på rejse fra Tyskland og

Frankrig via England i 1930rne til Amerika og tilbage
igen til Europa og tiden efter 2. verdenkrig, hvor mo¬
dernismen fik det, hun kalder den anden blomstring
i 50erne, for derefter at blegne. Teksten er beskriven¬
de og medtager værker og hovedaktører i denne udvik¬
ling. Blomstringen i efterkrigstidens .Danmark tilskrives
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Luis Baragån: San Cristobal Stables,
M.exico, 1967-68.
• Luis Baragån: San Cristobal Stables,
Mexico, 1967-68.

The modern garden er titlen på den ene af de to bøger.
Den moderne have er skrevet afJane Brown, som er

engelsk forfatter med speciale i havekunstens historie.
Den anden: On the nature ofthings om nutidig ameri¬
kansk landskabsarkitektur er skrevet af landskabsarki¬

tekt Gavin Keeney, som har tegnestue i New York.
Begge bøger er eksempelsamlinger, der viser udvalgte
værker og placerer dem i en teoretisk ramme med
henblik på at skærpe forståelsen for de fysiske udtryk.
Bøgerne er pragtværker hver på over 200 sider med
mange illustrationer i form af planer, skitser, tegninger,
collager og fotos.



G.N. Brandt og C.Th. Sørensen. For at understrege
historien er der udvalgt eksempler, der beskrives ind¬
gående og fremhæves som mesterværker. Det er arbej¬
der af 11 arkitekter og havekunstnere fra Europa og
Amerika: Fletcher Steele (USA), Gabriel Guevrekian

(Frankrig), Walter Gropius (USA), Dan Kiley (USA),
Roberto Burle Marx (Brasilien), Russell Page (UK),
Mien Ruys (Holland), Pietro Porcinai (Italien), Arne
Jacobsen (Danmark), Luis Barragån (Mexico) og Lud¬
wig Gems (Tyskland). Man kan spørge, hvorfor netop
disse 11 skal fremhæves i en bog, der vil omfatte hele
den vestlige verden. Jeg tror forfatteren har villet un¬
derstrege plantematerialets betydning i havekunsten
og slægtskabet med moderne maleri. Derfor har plan¬
terne et selvstændigt kapitel i bogen, planterne som
klæder haven på og formes eller fremstår med egne
former i en arkitektonisk helhed, og derfor er f.eks.
Mien Ruys og Roberto Burle Marx med.

Spørgsmålet om den moderne haves fremtid besvarer
hun selv med et både-og. Den moderne have eksiste¬
rer ikke mere, skriver hun. Den er forsvundet eller er¬
stattet af nutidens forbrugerisme og trang til at deko¬
rere. Havekunst, der bygger på forståelse for natur og
kunst knyttet sammen af stedets iboende kraft, er ikke

moderne, men ideerne er brugbare, og hun slutter op¬
timistisk med håbet om, at den moderne have far sin

renæssance — i en ny forklædning.
Bogen beskriver en spændende periode i have- og

landskabsarkitekturens udvikling, hvor den private
have er et centralt emne for havekunstens udøvere og

afsæt til det langt bredere opgaveområde, som faget i
dag behersker. Den er illustreret med mange overdå¬
dige farvefotos og planer og er inspirerende og let at
læse. Jeg kan anbefale den som en herlig rejse tilbage
i stof, der er kendt fra andre kilder, men som her på
smukkest måde suppleres og genopleves.

Gavin Keeney: On the nature ofthings ■

Emnet er nutidig amerikansk landskabsarkitektur med
enkelte afstikkere i form af arbejder i Japan og Europa
udført af landskabsarkitekter med baggrund i USA.
Forfatteren har valgt en række nyere tegnestuer for at
fange bredden i landskabsarkitekturens aktuelle ud¬
tryk og praksis. Emnet præsenteres ved værker fra 13
tegnestuer, som sammen skal illustrere den fornyelse,
han vil indkredse. Projekterne spænder i skala fra dyrk¬
ningshaver til formgivning i forbindelse med større

anlæg i landskabet og emnemæssigt fra c^en økologiske
utopi til minimalistisk landskabskunst og installations¬
kunst i byrummet. Interessen for den private have er
trådt i baggrunden.
Hans teoretiske forståelsesramme er filosofisk og

kritisk. Han langer ud efter den rationelle stræben,
den geometriske orden og overfladiske leg med form,
som han mener har været karakteristisk for modernis¬

mens lukkede finhed og rationalitet. Fremover er det
landskabsarkitekturens opgave at genforene verden
med dens poetiske indhold og formidle indsigt i de
komplekse sammenhænge, der ikke kan kontrolleres og
formes. Eksemplerne skal vise, at vi er på vej.

Danadjieva & Koenig er en af virksomhederne med
tegnestue på USA's vestkyst, deres spændende arbejder
med byrum præsenteres. Kathryn Gustafsons dristige
og provokerende former slutter bogen med arbejder
fra Frankrig og England - ringen er geografisk slut¬
tet, og et fagligt slægtskab mellem det gamle,, vi kan
lære hos Jane Brown, og det nye, som det fremstår
gennem Kathryn Gustafsons arbejder, synes også at
kunne skimtes?

Gavin Keeneys bog giver indblik i de faglige strøm¬

ninger i USA, og bogen er da også en vigtig kilde for
danske landskabsarkitekter, der planlægger en studie¬
tur, men desværre er bogen svært tilgængelig. Det gæl¬
der i høj grad de teoretiske afsnit, men også eksemp¬
lernes tekst og illustrationerne er svære at afkode. Det
er en skam, for forfatteren har ydet en stor indsats.
Formålet med eksempelsamlinger er at skabe over¬

blik. Men usikkerheden om udvælgelsen af eksempler¬
ne betyder, at man som læser mangler grundlag for at
kunne vurdere, om man efter læsningen er blevet klo¬
gere på emnet eller klogere på eksemplerne. Denne
usikkerhed gælder begge bøger og er en mangel, som
ikke bliver mindre af, at begge forfattere har haft am¬
bitioner om at indkredse et stort emne både fagligt

Andrew Spurlock & Martin Poirier,
Molecular Biology Research Facility,
University of California, San Diego,
1980erne.
• Andrew Spurlock & Martin Poirier,
Molecular Biology Research Facility,
University of California,
San Diego, 1980's.

Herunder. Serge Chermayeff og
Christopher Tunnard:
Bentley Wood, Sussex, England,
1935-38. Chermayeff's skitse til
eget hus redegør for sammenhæng
mellem hus og have.
• Below. Serge Chermayeff and
Christopher Tunnard:
Bentley Wood, Sussex, England,
1935-38. Chermayeff's sketch
for his own house explores the
relationship between the house
and the garden.
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og geografisk. Forfatterne deler et optimistisk syn på
fremtiden. De tror begge på, at landskabsarkitektur
har en vigtig rolle, som forenende og formidlende af
kunst, form og natur.
Susanne Guldager

Mindesteder

Joachim Wolschke-Bulmahn (red.): Places ofCommem¬
oration: Search for Identity and Landscape Design.
Dumbarton Oaks Research Library and Collection
Washington, D.C., USA, 2001. 400s., ill.

En godt og vel 400 sider stor bog med udvalgte fore¬
læsninger fra symposiet: '19th Dumbarton Oaks Col¬
loquium on the History of Landscape Architecture'
afholdt i 1995. De 13 forelæsninger handler om min¬
desteder, mindehaver, mindeparker, mindelandskaber
og kirkegårde. De er givet af amerikanske universitets¬
folk og af Joachim Wolschke-Bulmahn fra Tyskland,
som også har redigeret bogen og skrevet forordet.
Emnet er behandlet filosofisk og konkret med

mange eksempler. Dé spænder vidt fra Rousseaus
grav, over afrikansk-amerikanske gravminder, min¬
desmærker for omkomne astronauter, mindesteder
over ofrene for de tyske koncentrationslejre og til
'the Commemorative Landscape of the Vietnam War'.

Bogens målgruppe må være søgende specialister,
landskabsarkitektskoler og -landskabsarkitektstuderen¬
de, der har bogens emne som interesseområde.
Andreas Bruun

C.Th. Sørensen - Landscape Modernist.
Bogéns forside med tegning til
Horsens, 1958 (spejlvendt af original).
Modstående side.
Øverst. Tegning til Angli IV, 1958.
Nederst. Villaprojekt, 1946.
• C.Th. Sørensen - Landscape Modernist.
The book's cover with perspective
plan of Horsens, 1958 (reverse image
of the original).
Opposite page.
Top. Drawing for Angli IV, 1958.
Bottom. Villa project, 1946.

C.Th. Sørensen - Landscape Modernist
Sven-Ingvar Andersson and Steen Høyer: C. Th.Sørensen
— Landscape Modernist. Arkitektens Forlag, 2001. 190 s.,

ill. 445 kr.

Sven-Ingvar Andersson og Steen Høyer: C. Th.Sørensen
— En havekunstner. Arkitektens Forlag, 2001. 2. rev. udg.
190 s., ill. 445 kr.

Biografin om C.Th. Sørensen, skriven av Sven-Ingvar
Andersson och Steen Høyer, som publicerades år 1993,

har nu utkommit på engelska i en oversattning av Anne
Whiston Spirn. Sjalv forfattare och professor i land-
skapsarkitektur i USA, intresserade hon sig for boken
i den danska versionen, och skrev redan då en inled-

ning dår hon betonade forekomsten av en internatio-
nell modern landskapsarkitektur, som ur byggnads- och
konsthistorisk synvinkel dittills blivit ouppmårksammad.
C.Th. Sorensen ser hon som en av stilriktningens vik-
tigaste representanterna. De senaste årens mångfald av

bocker om modern landskapsarkitektur har forhopp-
ningsvis battre belyst vad som skett åtminstone under
slutet av 1900-talet.

Den engelska versionen av Sørensen biografin, har
bevarats i stort sett i sitt ursprungliga skick, både vad
innehåll och utformning betråffar. Den mest i ogonen-
fallande forandringen år bokens titel, 'C.Th. Sørensen,
Landscape Modernist'. Den danska utgåvan talar om
Sørensen som 'havekunstner', den engelska 'Land¬
scape Modernist'. Man kan ju kanske, som Lulu Salto
Stephensen i sin uttommande recension av den danska
upplagan av boken (Landskab 2-1994), kanske ifråga-
såtta både 'landscape' och 'modernist' nar det galler
Sørensen. Ett tillåggsperspektiv på nåstan tio år har
knappast foråndrat synen på C.Th., tradgårdskonst-
når år nog nåra pudelns kårna. Men kanske vi har ett
språkligt problem hår, mer ån innehållsmåssigt, land¬
skap och modernism skall val ses som heltåckande
begrepp, som rymmer både trådgårdar och modern
landskapsarkitektur. Forfattarna benamner ju också
Sørensen landskåpsarkitekt, gudskelov.
Det år mycket angelåget och vålkommet att kunna

låsa om C.Th. på engelska, den engelsktalande vårlden
till fromma, till och med ur ett nordiskt perspektiv.
Åtminstone unga finnar, utan personlig erfarenhet av
danska, låser hellre engelska. Troligen befråmjar boken
åven på engelska den nordiska gemenskapen.
Dansk landskapskonst i allmånhet och C.Th. i syn-

nerhet har haft en fundamental betydelse for de gene¬

rationer finska landskapsarkitekter som studerade på
1950-, 60- och 70-talen. En stor del av lårarna stude¬
rade sjålva i Danmark, och formedlade inspirerande
danska idéer, om rumskonst formad av landskapsele-
ment till en entusiastisk skara elever. Sørensen fram-
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stod som den stora auktoriteten, vis men Strang. Med
bavan lyssnade vi på historien om hur han obonhor-
ligt refuserade elevers misslyckade forslag och kravde
att den olyckliga skulle borja om från borjan. I vår iver
såg vi kanske inte hur starkt de rumsliga losningarna
var knutna till det danska landskapet. Lika åskådligt
som Sørensen visade hur de stora stilriktningarna i
tradgårdskonsten var bundna till det landskap dår de
formades, tolkade och anvande han sjålv det danska
landskapet i sina arbeten. Hans intresse for barn 6ch
deras utveckling i urban miljo passade val in i 1960-
talets anda.

Brytningen med en ny generation i mediet av 1970-
talet, som i stallet for estetik och rumsverkan, satte
naturens processer i ett storskaligt perspektiv, ekologi
och miljovård i fråmsta rummet, blev djupgående och
klyftan var svår att overbrygga. Monstret var troligen
likartat på många håll. I dag år det igen intressant att
se landskapsarkitektur som Konst med stort K, unga
forskare vånder på nytt blicken mot Danmark, och
inte minst dårfor ligger nyutgåvan vål i tiden. Att boken
år skriven av två skickliga landskapsarkitekter och lårare
i facket bidrar såkert till att man får leta efter en mer

låttlåst och åskådlig, men samtidigt kunskapsrik bok
om landskapsarkitektur.
Camilla Rosengren, landskapsarkitektMARK, Helsinki
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Skabt ud fra en sammenhæng:
Red Rocks amfiteater.
• Contextual shaping:
Red Rocks Amphitheater.

The Language of Landscape
Anne Whiston Spirn: The Language ofLandscape. Yale
University Press, New Haven 1998. 328 s., ill.

'Inden for landskabsarkitektstudiet er det ikke ualmin¬

deligt at have studerende med baggrunde i havebrug,
kunst, arkitektur, ingeniørfag og økologi - alle på sam¬
me hold og med repræsentanter i studiets lærerstab
fra adskillige af disse discipliner. At bringe disse fag¬
områder sammen i én lærerstab er, i bedste fald, et rigt
ægteskab af ideer, i værste fald et skydetelt, og få skoler
eller individer er det lykkedes for at kombinere sådan¬
ne forskellige udgangspunkter kritisk og fornyende.
Resultatet er, at for få anlagte landskaber forener de
potentielle bidrag fra kunst, naturvidenskab, havebrug
og ingeniørfag'.

Sådan skriver Anne Whiston Spirn (s. 245-246) i
sin bog The Language ofLandscape, og bogen handler
om denne forening af forskellige tilgange til landskabet.
Den udkom i 1998 og burde være anmeldt for længst,
fordi den er god - det bedste der er skrevet om meto¬

de- og værdigrundlaget for landskabsdesign og -plan-
lægning. Og det burde den, fordi jeg for længe siden
- efter begejstret at have læst de første kapitler - love¬
de redaktøren en anmeldelse.

Jeg synes bogen er suveræn, fordi den giver en helt
grundlæggende og fornyende indføring i de problemer,
der er forbundet med at arbejde med landskabet, som
både ér natur og kultur, og som samtidigt er struktur,
funktion, følelse og symbol.
Spirn starter med en personlig beretning om arbej¬

dets igangsætning, som blev udløst af den kritik hun
fik af nogle for at skrive The Granite Garden (1984)
uden tilsyneladende at behandle kunsten - og af andre
for at opfatte byen som en del af naturen. Og hun
valgte at skrive bogen-som et teoretisk bud, fordi hun
ønskede at etablere en sammenhæng i de (få, spredte)
steder, som hun har personlige erfaringer med.
Den første af bogens tre dele drejer sig om naturen

og landskabets sprog, anden del om landskabets sam¬

mensætning, dets komposition, og sidste del omhand¬
ler sprogets anvendelse til læsning af funktionelle
opgaver, til at udtrykke følelse og til at understrege
betydningen. Lyder det omstændeligt og kedeligt?
Omstændeligt, ja - kedeligt, ikke det fjerneste. Anne
Spirns fine sansninger, hendes håndtering af vanskelige
begreber og hendes nedbrydning af faglige mure og

fordomme ef uovertrufne.

Parallelt med de tre dele, som præsenteres i en per¬

sonlig, diskuterende form, introduceres og fortolkes
konkrete eksempler fra overalt i verden. Fra hendes
eget USA, over Japan og Australien til Europa, ikke
mindst Danmark, hvor Spirn har boet i gymnasietiden.

I første kapitel introduceres selve bogens idé. Land¬
skabet opfattet som et sprog, et sprog som hun bogen
igennem anvender sit suveræne engelske til at formid¬
le sansninger af, til at analysere og diskutere, og til at
konstruere et samlet verbalt system for. Landskabsbe-
grebet indkredses, ikke som en kort stringent, viden¬
skabelig definition (som der er formuleret nogle styk¬
ker af de sidste år), men som et udtryk for handlinger
og ideer, der findes såvel på Manhattan som på
landet — i den den lokale skala som i hele regionen.
'Landskabet kan være lille som en have, stort som
en planet', hedder det, og endnu mere omfattende:
'Landskabet er verden selv og kan også være metafor
for verden'. Det er altså et særdeles omfattende land-

skabsbegreb, der arbejdes med. Så bredt, at det i visse
sammenhænge er forvirrende.
I de næste kapitler fortsættes med landskabet forstået

som samtidig natur og kultur, med læsning og fortolk¬
ning af landskabet og med eksempler som den danske
hedes udvikling og den australske arkitekt Glenn
Murcutts lokalt orienterede byggeri. Eksemplerne bi¬
drager dels til at konkretisere, dels til at skabe en sam¬

menhæng i bogen, idet Spirn igen og igen vender til¬
bage til tidligere præsenterede ekseiftpler.

I anden del føres vi dybere ind i sproget. Først gen¬
nem en længere diskussion af forholdet mellem struk¬
tur og funktion, som rummer gode pointer. Afsnittet



kan læses som et forsøg på at indføre det humane
aspekt i systemøkologiens skelnen mellem struktur og
proces, en inkludering af menneskets handlinger, som
en vigtig landskabende proces. I nogle halsbrækken¬
de sammenligninger (som lykkes fint) mellem Uluru-
massivet midt i Australien, Stourheads romantiske

haveanlæg i England og kolonihavekvarteret Cooper's
Place i Boston, USA indkredser Spirn konkrete land¬
skabers anvendelse og territoriale afgrænsning. Senere,
på nogle få centrale sider, giver Spirn en særdeles kvali¬
ficeret kritik af beslægtede arbejder af Norberg-Schulz,
Lynch og Christopher Alexander. Tråden fortsættes i
kapitel 5, hvor struktur, funktion og betydning nu
væves sammen til det samlede landskab, til konteksten

(det latinske 'contexere' betyder at væve). Efter et be¬
søg i den japanske havetradition får vi nu en gennem¬

gang af de elementære landskaber' (ikke landskabsele¬
menter), træet, floden, skyen, bjerget - og mennesket.
Igen, velskrevet, spændende og nytænkende - og lidt
forvirrende. Man skal indstille sig på at læse bogen med
åbent sind og ikke hænge sig for meget i, om et træ

(eller et menneske) kan være et 'elementært landskab'.
Jeg er især begejstret for Spirns begreb om 'deep

context' (som hun også anvender i flere tidligere ar¬

bejder) om naturgrundlaget og den lange (humane)
histories påvirkning af landskabet. Dette begreb er
særdeles centralt for den igangværende debat om klas¬
sificering og bevaring af kulturlandskaber i Europa og

Spirns terminologi og tekst (især afsnittet om det
vedvarende og det flygtige) har meget at bidrage med.
Kontekstens (= landskabets) grammatik er emnet

for kapitel 6, og det handler ikke om en stiv, regel-
tyranniserende grammatik, men om et værktøj til at
arbejde selvstændigt med landskabet, deskriptivt såvel
som præskripdvt, gennem planlægning og formgiv¬
ning. Der gives illustrative eksempler på konsekven¬
serne af at ignorere 'landskabets grammatik', men der
skrives også positivt om at bryde regler og skabe nye

steder, nye kontekster. Det handler om at arbejde be¬
vidst med det, man har med at gøre og have forud¬

sætningerne for det. 'Designere som kender til gram¬
matik kan bryde regler bevidst for at fremme betyd¬
ningen, for at fremme stærke nye udtryk eller nye
sammenhænge. Men designere, som ubegrundet eller
af uvidenhed trodser reglerne, skaber i bedste fald noget
rod, et virvar af former og materialer, af betydninger,
der tilsammen resulterer i ligegyldighed som mange

af tidens landskaber - i værste fald, potentielle kata¬
strofer' (s. 182).

I den tredie afsluttende del går det løs med at de¬
monstrere landskabssprogets i brug. Der indledes med
en engageret gennemgang af Sven-Ingvar Anderssons
arbejde med sin landhave og dens udvikling. Det er
landskabsdesign som procesorienteret praksis, som
tydeligvis optager Anne Spirn, og det er spændende
læsning. Tidligere eksempler trækkes nu frem igen for
bidrage til belysning af designforløbet, ofte med ud¬
gangspunkt i designerens egne noter. I kapitel 8 følges
op med generelle gennemgange af designmæssige vir¬
kemidler som betoning, indramning, gentagelse, ryt¬
me og mange flere. For mange måske. Her*200 sider
henne i bogen opleves teksten fragmenteret og op¬
remsende. Måske kunne denne del af bogen med for¬
del have været placeret i et appendiks.

'Polemiske landskaber' er titlen på det sidste kapitel,
hvor der tages livtag med store spørgsmål som naturens

betydning (helligt eller billigt skidt?), tradition versus

fornyelse og kunst contra økologi. Der stilles gode
spørgsmål og præsenteres endnu bedre diskussioner.
Kapitlet er det bedste i bogen, men man skal, måske
bortset fra kapitel 8, have læst de foregående først.
Og holde hovedet klart, selv tænke med. Der er ingen
kogebog Spirn har skrevet, der gives ingen grydeklare
opskrifter. Der gives indsigter og leveres begrebsmæs¬
sige råvarer, men man skal selv sætte dem sammen og
selv fordøje dem. God læse- og arbejdslyst!

ren Primdahl

Tv. 'Deep context': himmel, vind,
store vidder, tørke. High Plains,
Colorado.
Øverst. Respons til 'deep context':
huset mellem træer. High Plains,
Colorado.
• Left. Deep context: sky, wind,
open, dry. High Plains, Colorado.
Top. Response to deep context:
house in grove. High Plains, Colorado.
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The land of opportunity?, p. 169
Rikke Munck

The publication of the Wilhjelm committees
report and analysis of the state of nature,
including recommendations for designated
areas, where measures should be taken, places
focus on the content of nature in the open
landscape. The report deals very little with
the interplay between the open countryside
and the urban outskirt landscape. The question
is, if one can discuss nature without mention¬
ing culture - or the open landscape without
mentioning the towns. The interplay between
the towns and the open country side
becomes increasingly important concurrent¬
ly with the increasing needs for recreational
opportunities in rural surroundings. It is
not just a question of agricultures role in
relation to nature, it should also deal with
urban recreation in the open landscape.
Most of the major towns and cities in

Denmark are in the process of expansion,
but a focus on the open landscape (and the
interplay with towns) has not been given
much attention. Concurrently with the
increasing tendencies to move out of the
cities, transportation and settling will be
decisive factors in determining how the
local landscape will change.
How does one ensure a landscape archi¬

tectural attitude to the open countryside,
and what kind of a landscape will result when
agriculture, nature and recreation are to
function together, especially at a time when
agriculture is undergoing major changes?
An understanding of the importance of
planning and an attitude to the development
of the open landscape requires the ability to
think spatially and propose spatial and physi¬
cal alterations. These large scales are complex,
as the elements from the rural landscape as
well as those from the urban landscape must
create a new context in the form of a rural
urban landscape (rurban). This requires a
teamwork between many different partici¬
pants, where the spatial and design disciplines
are as important as the biological, technical
and planning oriented disciplines. This
knowledge and capability are the landscape
architect's strength. Therefore, landscape
architects have a responsibility to participate
in, and produce proposals for, the planning
of the open land, as we possess important
tools and methods to produce spatial, visual,
conceptual and strategic ideas for the devel¬
opment and architectural expression.

A rich nature in a rich society - can bio¬
diversity be a primary land use?, p. 170
Per Stahlschmidt

In August 2001, a report was published,
"A rich nature in a rich society." It was pro¬
duced by a committee appointed by the
government. The committee consisted of
representatives from the fishing and farming
trades, the environmental organizations, the
public authorities and research institutions.
The committee's mandate was to produce a
national plan of action for biological diver¬

sity and the protection of nature. The rapport
is available at: http://www.sns.dk/wilhjelm/
The committee succeeded in reaching an

agreement both between agriculture and
forestry who were to foot the bill, and with
the environmental organizations who out¬
lined the requirements.
An underlying standpoint in the report is

that there will be unacceptably few and poor
nature landscapes in Denmark if the devel¬
opment is left to market forces and - more
paradoxically - to nature itself. The report's
definition of nature is not explicitly stated,
but from the context one can gather that
nature is important: biological diversity in
terms of gene, species and biotope levels and
the meaning of succession. The notion of
nature however rarely has importance in
landscape. In the analysis, this constriction
is less problematic, but this is not true of
the recommendations, such as the fact that
it is insufficient to propose the designation
and content of the so-called national nature
areas on the basis of this singular point of
view. In an instruction for action, a proposal,
culture history, outdoor recreation and many
other special interests should also be con¬
sidered if one is to create a real synthesis.
Among the report's recommendations, the

following were given the highest priority: The
strengthening of nature administration, the
protection of natural forests by designating
10% of the entire forested area for biological
diversity; the continuation of environmen¬
tal considerations in the subsidy programs
for agriculture; buffer zones around espe¬
cially Vulnerable nature areas; the establish¬
ment of national natural reserves; more
nature in and around the streams and rivers;
the establishment of experiments with nature
areas at sea; the monitoring of the environ¬
ment and nature quality planning.
At some time in history, demi-cultures were

introduced, as they were necessary for produc¬
tion. These meadows, heaths and outlands
became, as any other silvicultural systems do,
a biotope, a place for flora and fauna. But
today, these demi-cultures are functionally
obsolete, so we have to bid them goodby,
and instead look forward to finding what
possibilities for quality exist in the way we
currently will use the landscape. But no, says
the report, given, demi-cultures are obsolete
silvicultural systems. But without them,
Denmark will become poorer and thus they
should be preserved. Besides, it would be
hypocritical if we- required the developing
countries to preserve the bio-diversity of the
rain forests, while we phased-out the bio¬
diversity of our own silvicultural systems.

Kellomaki park area, p. 174
Ria Ruokonen

A city history park is being built in Vanhan-
kaupungin Lahti, a place where Helsinki
originally was founded. The structure of
the oldest part of Helsinki found in excava¬
tions is being presented by the means of
landscape design and town planning. The
distinctive, lively park area brings history

alive to modern man. Those visiting "Century
Path" will identify with the landscape and the
environment of different times. Paths and

passages give the visitor a glimpse of the
development of Helsinki. The rocky archi¬
pelago and coast, so characteristic ofHelsinki,
can still be seen here. To enhance it a little
bit more, some landscape clearing and recon¬
struction will be done along Kaupunginpuro
stream. The result will be the slightly coarse
and uneven lingering smell of tar and smoke,
and the sound of the falls rushing in the
background. Traditional crops will be grown
in the fields around the park. The "Century
Path" will take the visitor from the rural
1700's through the industrial 1800's to the
present day via the old structure.

Work by Leena Iisakkila, p. 176
Leena Iisakkila

i

Leena Iisakkila studied at both the University
in Helsinki, and at the Royal Academy's school
of architecture in Copenhagen. She later
taught at Helsinki University and the Tech¬
nical College's department of architecture,
and she has also had her own office since
1971. The article presents some of her most
recent work, including Kanalstranden and
Bottenhavs park in Båtviken as well as Hieta-
maas cemetery and cemetery in Viks triangle.

Grasviken in Helsinki is a quite new city
quarter, which is still under development. It
lies by the coast and was previously a harbor
and warehouse area. The motif employed
in the park was inspired by the sea and the
coastal landscape. Gråsviken's general plan
was designed by Helsinki's city planning
office and the architectural office ofJuhani
Pallasmaa on the basis of a proposal by Juha
Kronlof and Pauliina Vihinen. Grasviken is

very densely built. The green areas are
small, but their intensity compensates for
this fact. The most important park area in
Grasviken is Kanalstranden. Its central
theme is the canal, which divides the area.

It is edged by small green areas. Kanalstran-
den's landscaping, playground and street
paving was planned by my office. Most of
the planning was done in 1992.
The shape of the cemetery in Viks triangle

is that of a sharp arrowhead, and it is situ¬
ated just beside a busy highway. Besides the
highway, another difficulty was a drainage
pipe. Therefore, the main emphasis was to
minimize these negative aspects. A noise
barrier was built and tall growing shrubs
and trees were planted to absorb the traffic
noises and to create an illusion of serenity.
The other challenge has been met in plan¬
ning for grave digging. The main theme
and a symbol of the cemetery is a "Stony
Road" paved with stones, leading toward an
altar designed by architect Sakari Aartelo.
Long and narrow burial areas reminiscent
of church halls, open from the' road axis.
They meet the urn, section under shady trees
on the edges of the cemetery. The new
cemetery is separated from the older ceme¬
tery by a boulevard of Swiss stone pines.
Pete Avondoglio
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Castelvecchio di Verona. Carlo Scarpa-prisen 2001

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Grøn Viden. Havebrug nr. 142.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri. 2001. Hanne Lindhard
Pedersen, Forskningscenter Årslev:
Plant et frugttræ. 8 s„ ill.
www.agrsci.dk
Carin Johanson og Tomas Tagil: Att
bygga i Skåne. Corona forlag, 2001.
128 s„ ill. 365 Skr.
Finn Barnow: Jordejerens by. Kunst¬
akademiets Arkitektskoles Forlag,
2001.192 s., ill. 360 kr. Distribution
Arkitektens Forlag.
Joachim Wolschke-Bulmahn (red.):
Places of Commemoration: Search
for Identity and Landscape. Domba-
ton Oaks Publications, 2001. 436 s.,

ill. 50$.
The Aga Khan Award for Architecture
2001.64 s., ill.

Miljøorienteret byfornyelse og ny¬
byggeri. Københavns Kommune 2001.
28 s., ill. www.planogarkitektur.kk.dk
Vejdirektoratet og Skov & Landskab:
Planter & vejsalt. 2001.20 s., ill.
Agdal di Marrakech. Premio Inter-
nazionale Carlo Scarpa per il Giar-
dino. 11. ed. Fondazione Benetton
Studi Richerche, Treviso, 2000.
56 s., ill. '
Castelvecchio di Verona. Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il
Giardino. 12. ed. Fondazione Benet¬
ton Studi Richerche, Treviso, 2001.
48 s„ ill.

CARLO SCARPA-PRISEN 2001
TIL CASTELVECCHIO Dl VERONA
'Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino' er blevet uddelt for

Agdal di Marrakech. Carlo Scarpa-prisen 2000

12. gang. 11990 indstiftede Benetton¬
fonden i Treviso nord for Venedig
denne hædersbevisning for havekunst.
Prisen tildeles et sted, et landskabs-
arkitektonisk anlæg eller oftere et
kulturlandskab. Carlo Scarpa-prisen
uddeles årligt og er på 25 mio. lire.
Benettonfondens jury bestående af
Carmen Anon (Spanien), Domenico
Luciani (koordinator, Italien),
Monique Mosser (Frankrig), Lionello
Puppi (formand, Italien) og Thomas
Wright (England) har tildelt prisen
for 2001 til Castelvecchio di Verona.
I 2QOO gik prisen til Agdal di Marra¬
kech i Marokko.
Hvert år udgives et hæfte, der gen¬
giver juryens motivering for tildeling
af prisen samt artikler om områdets
historie og udvikling, illustreret med
tegninger og fotografier.

De første 10 priser er endvidere ud¬
førligt dokumenteret på 350 sider i
bogen Luoghi. Forma e vita di
giardini e di paesaggi.
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino, 1990-1999.
Yderligere information:
Fondazione Benetton Studi Richerche.
Piazza Crispi 8
31100 Treviso. Italien.
Tel. +39 422 57 94 50.
fbsr@fbsr.it www.fbsr.it

NORDISK KULTURLANDSKABS-
FORBUND
Nordisk Kulturlandskabsforbund
blev grundlagt i 1986 og har 450
medlemmer fordelt i de nordiske
lande. Foreningen arbejder for,,at
der skal tages vare på mangfoldig-
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hed og funktioner i Nordens rigt
sammensatte kulturlandskaber. Alt
landskab er eller har været mere

eller mindre kulturpåvirket i de nor¬
diske lande. Også i det, vi ofte op¬
fatter som 'uberørte' naturlandska¬
ber, er kulturpåvirkningen betydelig.
Forbundet beskæftiger sig med sam¬
menhæng mellem natur og kultur i
landskabet, og arbejder for øget
kundskab til og forståelse herfor.
Fordi landskabet afspejler virksomhed
gennem tiden og indeholder spor af
denne virksomhed fra forskellige
tidsepoker, udgør landskabet en
meget vigtig kilde til de nordiske
landes kultur- og naturhistorie.
Landskabet er et resultat af op mod
tusind års høst- og dyrkningsaktivitet
samt anden brug. Nutidens samfund
med sin storskalatænkning, effekti-
vitetskrav til såvel kommunikation,
bebyggelse som råstofudnyttelse er
i færd med at udradere resterne af
det ældre kulturlandskab. Øjeblikke¬
lige, omfattende og fællesnordiske
tiltag er nødvendige, hvis den kultur¬
arv som ligger i landskabet skal kun¬
ne reddes. Formidling af kundskab
om hvordan aktiv, moderne brug i
større grad kan varetage historiske,
økologisk-biologiske og æstetiske
kvaliteter, end det som i dag er til¬
fældet, er centralt for foreningen.
Det nordiske samarbejdet er styrket
gennem Nordisk Ministerråds sats¬
ning på 'Kulturmiljø i landskabet'.
Foreningen ønsker at medvirke til, at
planen følges op af de enkelte lan¬
des regeringer. Foreningen fungerer
også som formidler af kundskab
mellem forskellige interessegrupper,
f.eks. mellem bønder/brugere og
forvaltere/forskere mv. Endvidere
finder Nordisk Kulturlandskabsfor-
bund det nødvendigt at udvikle en
fælles nomenklatur og forståelse for
begrebet kulturlandskab i Norden.
Yderligere information om Nordisk
Kulturlandskabsforbund: Per Grau
Møller, pgm@hist.ou.dk

NY VIDEN OM PLANTER OG
VEJSALT

Vejdirektoratet og Skov & Landskab
(FSL) giver i hæftet Planter & vejsalt
et bud på, hvordan glatførebekæm¬
pelse kan kombineres med smukke
træer og buske langs vejene.
I hæftet (med plakat] 'Planter &
vejsalt' formidles resultaterne af
fem års forskning og udvikling på
området.
Planter & vejsalt kan bestilles i Miljø¬
butikken, tel. 33 95 40 00 eller
butik@mem.dk
og findes tillige på
www.fsl.dk og www.vd.dk
Vejdirektoratet og Skov & Landskab:
Planter S vejsalt. 2001. 20 s., ill.

ANSØGNINGER TIL
SOPHUS FONDEN

Sophus Fonden har foreløbig beslut¬
tet ikke at uddele yderligere støtte i
2001. Til fondens anden uddeling i
oktober måned modtog man kun 7
ansøgninger, mod 50 til fondens
første uddeling af støtte i juni 2001.
Ved denne lejlighed blev 8 projekter
inden for eksperimentel belysning
og kunst støttet med i alt 605.000 kr.
Sophus Fonden forventede at uddele
op til kroner 500.000 ved den aktu¬
elle vurdering af ansøgninger, men
desværre forlod ingen af disse mid¬
ler fonden i denne omgang.
Sophus Fonden savner dristige og

eksperimenterende ansøgninger.
Sophus Fonden handler ikke så
meget om produktudvikling som at
støtte spændende ideer og nye tan¬
ker om lys, uanset hvor skæve de
umiddelbart måtte forekomme.
Blandt de projekter, der aktuelt mod¬
tager støtte fra Sophus Fonden, er
et arbejdsstipendium hos Louis
Poulsen, hvor den unge tekstildesig¬
ner Lene Refsgaard Thøgersen eks¬
perimenterer med at integrere lys og
akustik i et element. Ligeledes støt¬
tet af fonden arbejder arkitekt Knud
Fladeland Nielsen på en dynamisk
lysinstallation til Hotel Pro Formas
kommende hus i Ørestaden.
Sophus Fonden samarbejder med Louis
Poulsen, men er uafhængig heraf.
Oplysninger om Fonden: Jeppe Mar¬
kers, tel. 33 32 31 77. Ansøgnings¬
skema og -betingelser kan rekvire¬
res hos Sophus Fonden, c/o Louis
Poulsen, tel. 33141414 eller
sophus@sophusfonden.dk

BYPLANPRISEN 2001

Vejle Kommune modtog i oktober
Byplanprisen 2001. Juryen har lagt
særlig vægt på den kommunale arki¬
tekturpolitik og, at en række gode
og synlige resultater af den kommu¬
nale planlægning i Vejles tilfælde
beror på, hvordan den offentlige de¬
bat er grebet an. Vejles arkitektur¬
politik har bl.a. omfattet en strategi-
og handlingsplan for Vejle Midtby,
hvor kommunen med tiltag til frem¬
me af byøkologi, byparker og grønne
forbindelser, frilægning af åløb og
en trafikplan mv. yder sin del til en
fælles indsats for en bedre by.
Arkitekturpolitikken har været ud¬
gangspunkt for planlægning af nye
boligområder i alle Vejles bydele.
Udbygningen af Lille og Store Grun¬
det nord for bymidten startede gan¬
ske vist før vedtagelsen af arkjtek-'
turpolitikken, men er fulgt op heraf.
Man kan stille forventninger til et
nyt parcelhusområde i Skibet vest
for bymidten, som planlægges med
udgangspunkt i arkitekturpolitikken.

Herudover har kommunen udarbejdet
flere overordnede temaplaner, f.eks.
en perspektivplan for Vejle Ådal.
En række mere traditionelle vejled¬
ninger og planer - f.eks. vejledning
om facader og skilte, lokalplan for
smukkere indfaldsveje - er isoleret
set måske ikke usædvanlige for en
by af Vejles størrelse, men viser til¬
sammen den bredde, arkitekturpoli¬
tikken rummer.

Byplanprisen er indstiftet i 1996 af
Danske Arkitekters Landsforbund og
Dansk Byplanlaboratorium. Prisen
uddeles hvert år og er tidligere ud¬
delt til Århus, Køge, Grenå, Esbjerg
og Odense.

BÆNKE FRA STREETLIFE
To nye bænke fra Streetlife er begge
lange 4-personers bænke, som med
deres slanke form og klare linier kan
indpasses i forskellige omgivelser.
Den ene bænk har lige planker af
træ, den anden er en bænk med to
dobbelte sæder af plast og én let
bøjet form. De anvendte materialer
er yderst holdbare. På det galvanise¬
rede understel anbringes et sæde af
hård, vandalsikker plast eller et træ¬
sæde af ubehandlet, europæisk
hårdt træ.

Bænkenes enkelte komponenter kan
let udskiftes, og det er også muligt
at montere sæderne på et andet
understel.
Den lave bænk indgår i en serie,
som tillige omfatter højere bænke
med ryglæn og bord.
Streetlife bænkene modtog i 1999
en GlO-designpris. De er udviklet af
virksomheden n p k industrial design
Information:
Streetlife,
tel.+31 71 516 28 10 eller
www.streetlife.nl

\

MODTAGNE KATALOGER OG
BROCHURER

Nykildes produkter omfatter bl.a.
naturengblandinger, sommerblomst¬
blandinger, blomstermåtte og
Nykilde Sedum tagmåtter.
Information om og farvefotos af
Nykildes blomsterarter kan hentes
på www.nykilde.dk
eller rekvireres fra

Nykilde, Lundbæksvej, Slotsbjergby
4200 Slagelse
Tel. 58 58 40 72. Fax 58 58 50 48

info@nykilde.dk
www.nykilde.dk

Mogens Fonnesbech: Samling af
sommervækster 2001. 40 s. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Tel. 35 28 21 81.mfo@kvl.dk

Sortimentskatalog 2001/2002. Fås og¬
så på CD.P. Kortegaards Planteskole
A/S. 272 s., ill. Velillustreret plante¬
katalog med korte, instruktive plante¬
beskrivelser. Med 10 sider fotografi¬
er fra steder, hvortil der er leveret
bytræer m.m.
Øvej 10, Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56. Fax 65 97 30 84.

pkp@kortegaard.dk

Plantekatalog 2001/2002.
Vejenbrød Planteskole A/S.
134 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne, rhododendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77. Fax 48 28 01 96.

Birkholm plantekatalog 2001/2002.
Birkholm Planteskole A/S.
Farremosen 4. 3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26. Fax 48 14 09 86.
birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk
160 siders plantekatalog med korte,
instruktive plantebeskrivelser.

ALNARPSTUDENTER VINNARE I
TILLGANGLIGHETSTÅVLINGEN'
Forstå priset i Arkitekturårets Stude-
randetavling gick till 3 landskapsarki-
tekturstudenter på Alnarp, nåmligen
Anna Bengtsson, Camilla Bjorns-
dotter och Carina Tenngart.
Till tåvlingen hade det inkommit 32
forslag från landets sju olika arki-
tektutbildningar och Alnarp bidrog
hår med totalt 6 forslag.
Tåvlingen handlade om 'Tillgånglig-
het till kulturhistoriska miljoer' och
det vinnande forslaget 'Alias stenar'
har bearbetat problemstållningar
kring den kulturhistoriska miljon
kring Ale stenar.
Juryns motivering kan låsas på
foljande hemsida:
http://www.raa.se/press/011122.htm



DANMARKS HAVEKUNST
BIND MII

»Det grundigste og mest sammenhængende
værk vi har om Danmarks havekunst.«

Søren Ryge Petersen, Politiken

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.
Er udkommet

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske
haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med
G.N. Brandt og C.Th. Sørensens tidlige værker.
Er udkommet

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th.
Sørensen og funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ænd¬
rer karakter til at omfatte et bredt spektrum af opgaver fra store struktu¬
relle træk i land og by til villahaver.
Udkommerforår 2002

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende fremstilling af dansk havekunsts historie. Hvert afsnit suppleres med dybtgående ana¬
lyser af væsentlige værker, som er nyfotograferet af Keld Helmer-Petersen. Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm. ,
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Årets generalforsamling blev meget
lang og strakte sig fra lørdag mor¬
gen til lørdag aften og et par timer
søndag. Traditionen tro var der en
lang drøftelse af kontingenter, hvil¬
ket førte til, at Frankrig, der ikke har
betalt i tre år, fortabte deres stem¬
meret og rettigheder i øvrigt. Den
meget lange generalforsamling be¬
tød, at de efterfølgende møder i ko¬
miteerne blev meget korte. Det lyk¬
kedes dog i en lille, hastigt nedsat
arbejdsgruppe at få behandlet ud¬
dannelsesstedernes ansøgninger om
godkendelse heriblandt de tre danske.
EFLA har en stor del af dette år fun¬

geret uden generalsekretær, et pro¬
blem som blev løst med valget af
Trygve Sundt, Norge til ny general¬
sekretær. Den ledige post i praksis-
komiteen blev besat med Antonio

Sopesens, Spanien. Med disse valg
er de nordiske lande meget stærkt
repræsenteret i ledelsen af EFLA.
Dagen før generalforsamlingen blev
der afholdt en workshop om offent¬
ligt ansatte landskabsarkitekter i
medlemslandene og om mulighed
for fri bevægelighed af arbejdskraft
og tjenesteydelser inden for fagom¬
rådet. I et indlæg fra EU kommissio¬
nen, afdelingen for det indre marked
gennemgik Lidia Lozano Palacios
arbejdet med at afdække problemer
omkring udveksling af arbejdskraft
og tjenesteydelserne - og efterføl¬
gende at fjerne hindringerne.
Dernæst var der en diskussion, der
afdækkede en række specifikke pro¬
blemer, f.eks. med beskyttelse af
praksis i nogle lande, titelbeskyttel¬
se, skatte- og momsproblemer m.v.
Efterfølgende havde Malachy Haga-
dorn et indlæg om det 6. handlings¬
program om vore miljøomgivelser, et
område der kan få Stor betydning for
landskabsarkitekters beskæftigelses¬
muligheder i Europa, såfremt faggrup¬
pen forstår at profilere sig og sin
viden indpn for denne del af fagom¬
rådet. Workshoppen rummede i øv¬
rigt en række andre indlæg bl.a. om
samarbejde på uddannelsesområdet.
Poul Børge Pedersen, fmd i DL

NORDISK MØDE I HELSINGFORS
Det var i år Finlands tur til at være

vært for nordisk møde. Mødet blev
afviklet 6.-8. oktober i Helsingfors.
Vore finske kollegaer havde i tilslut¬
ning til weekendens møder tilrette¬
lagt andre sociale arrangementer og
ekskursioner, bl.a. en interessant tur
til et havneområde omdannet til et
moderne boligområde. Om lørdagen
sluttede vore baltiske kollegaer sig
til selskabet, og der blev afviklet et
fælles baltisk nordisk møde.
Det nordiske samarbejde og de årlige
møder mellem repræsentanter for
de nordiske foreninger er startet
med en nordisk kongres i København
1933. Siden 1973 har der været af¬
holdt styrelsesmøder en gang om
året og hvert andet år en nordisk
kongres. Møderne er meget uformel¬

le og har som sit primære formål at
skabe og vedligeholde kontakten
mellem de nordiske foreninger, ori¬
entere om udviklingen i de forskelli¬
ge landes foreninger og mål for det
fremtidige arbejde. Et andet vigtigt
punkt er at diskutere udvikling i og
valg af nøglepersoner i EFLA og IFLA
samt at påvirke beslutningerne i de
internationale foreninger baseret på
fælles nordisk enighed.
På dette års møde orienterede Sveri¬

ge om, at de arbejder på at danne
en stor forening 'Sveriges Arkitekter'
bestående af bygningsarkitekter,
planlæggere, indretningsarkitekter og
landskabsarkitekter samt fagforenin¬
gen. Et enhedsforbund med en om¬
sætning på cirka 30 mill, svenske kro¬
ner og en stab på cirka 30 personer.
Lars Nyberg, Sverige, præsident for
EFLA og Trygve Sundt, Norge, vice¬
præsident og formand for EFLA prak¬
siskomiteen deltog i en del af mødet
og gennemgik de senere på måne¬
den påtænkte vedtægtsændringer i
EFLA samt orienterede om baggrun¬
den for ændringerne.
Lars Nyberg orienterede også om sit
møde med IFLA's præsident Richard
Tan om et tættere samarbejde mellem
EFLA og IFLA, dels for at begrænse
dobbeltarbejde, dels for at mindske
omkostningerne for medlemsfore-
ningerne.
Endelig fremlagde Trygve Sundt sin
vision for et fremtidigt samarbejde
mellem de to foreninger, der i sidste
ende muligvis kan føre til en sam¬
mensmeltning mellem EFLA samt
IFLA's centralregion.

Lørdag eftermiddag blev der afholdt
et møde mellem de nordiske lande

og repræsentanter for Estland, Let¬
land og Litauen. Også i dette forum
blev der orienteret om udviklingen i
de nu syv repræsenterede lande.
Det skal indskydes, at Island ikke
var repræsenteret i år. Litauen frem¬
lagde et forslag til en kongres eller
seminar om byernes grønne udvik¬
ling og byudvikling omkring Øster¬
søen i Vilnius allerede næste år.

De nordiske lande anbefalede med
basis i erfaringer fra afvikling af
nordiske kongresser og verdenskon¬
gresser dels at komprimere et pro¬
gram til maksimum ca. 3 dage og at
udskyde afviklingen til 2003 dog
ikke således, at arrangementet kolli¬
derer med nordisk kongres samme
år i Island. De nordiske lande under¬

stregede, at den fremtidige udvikling
i samarbejdet også måtte baseres i
ligeværdige bidrag arbejdsmæssigt,
og økonomisk, eventuelt i kraft af
midler fra Nordisk Ministerråd eller
EU. Mødet blev afsluttet med et løf¬
te om at mødes igen.
Poul Børge Pedersen, nordisk sekretær

NYE TIDER I EFLA
Årets generalforsamling i EFLA fore¬
gik 27.-29. oktober i Bruxelles. Det
væsentlige punkt på årets general¬
forsamling var ændring af vedtæg¬
terne. Ændringerne går i store træk
ud på at effektivisere arbejdet i for¬
eningen samt at tillade schweizisk
medlemskab, hvilket efter vedtagel¬
sen blev markeret ved underskrivel¬
se af medlemsdokumentet og under
aftenens middag.
Den væsentlige del af vedtægtsæn¬
dringerne går ud på at gøre de to
faste komiteer, hvor det egentlige
arbejde laves, mindre og dermed
forhåbentlig mere effektive.
Samtidig skal medlemsforeningernes
formænd være repræsenteret på
generalforsamlingen personligt eller
ved stedfortrædere for at få en mere

direkte kontakt til medlemsforenin-

gerne. Det er erfaringen nu, at ikke
alle delegater får vidererapporteret.
Hvert land vil som nu have to stem¬

mer. Rent praktisk skal to delegater
erstattes af en delegat og formanden.
Det betyder, at DL skal have ændret
i vedtægterne og aftalt, hvorledes vi
fortsat får indflydelse på arbejdet i
begge komiteer. Hvis delegaten f.eks.
får sæde i uddannelseskomiteen,
kunne posten i praksiskomiteen dæk¬
kes af en observatør eller omvendt,
men det er et personligt synspunkt.

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag
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Pas paa toget!
I 1975 tog DSB initiativ til den første udgivelse af seks årlige
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gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BuRSfeT

Ung dansk arkitektur design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en
arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 em, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.
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AALBORG WHITE**

Fra gråt til ubetinget hvidt

^ Høj refleksionsevne
^ Stærke overflader

^ Stor slidstyrke
jpr Permanente farver

Aalborg Portland A/S

Tel 98 16 77 77

Fax 98 10 11 86

E-mail: sales@aalborg-portland.dk
Internet: www.aalborg-portland.dk

ÅALBORG WHITE® er hvid cement - fremstillet af naturens egne råvarer,
forædlet med suveræn teknologi, anvendt til smukke og funktionelle løsninger.

AALBORG WHITE® er et varemærke registreret åf Aalborg Portland A/S,

Hvide betonflader med AALBORG WHITE® er naturlig oplysning på veje, pladser,
cykel- og gangstier, trafikskilte, pullerter, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppe¬
steder - overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken.
AALBORG WHITE® er hvid cement, der viser vej.- Kun betinget af dit valg...


