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• ENTREPRENØRER
• AUT. KLOAKMESTER

ROSKILDEVEJ 539
2605 BRØNDBY
TELEFON 43 63 01 22
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

m
NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERING KLOAK

STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter

Skovvej 56 2750 Ballerup
Tlf. 44650565 Fax 44650874

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON

TELEFAX

39 63 36 80

39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA
m

Vi skaber en oplevelse
-med planter, sten, stål og vand

Ring og få vor referenceliste på tlf. 5359 6005

Skælskør Planteskole 1 & Anlægsgartnere A/S
LANDSKABSENTREPRENØRER

Teglværksvej 2 - DK 4230 Skælskør - Tlf. 5359 6005 - Fax 5359 0081

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER

»Bakkegård« • Gulbjergvej 24 ■ Slagslunde, 3660 Stenløse
s 48 18 33 18 ■ Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG

(O.
ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 48 18 82 66. FAX 48 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt 7&
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLE

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM
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Generalforsamling DL
Efter generalforsamlingen i foråret
består DLs styrelse nu af Poul Bør¬
ge Pedersen (formand), Peter Juhl
(kasserer), Charlotte Horn, Karen
Margrethe Krogh, Rita Larsen,
Thomas Randrup og Marianne
Wibholm.
Hovedtrækkene af foreningens virk¬
somhedsplan samt nærmere præ¬
sentation af styrelsens medlemmer
bringes i næste nummer af Landskab.
DLs sekretariat: Maria Miret, DL.
Hauser Plads 32, 3. sal. 1127 Kbh. K
Tel. 33 33 82 10.

Hastkonference i Esbjerg
DL afholder 10.-12. september høst¬
konference 1998 i Esbjerg.
Høstkonferencen er arrangeret af
Danske Landskabsarkitekter i sam¬

arbejde med Esbjerg Kommune.

Program
Torsdag 10. september
16.30-18.00. Velkomst og foredrag.
Skulpturer i landskabet v. museums-
dir. Peter Meyer, Esbjerg Kunstpavillon.
Bymidteprojekt i Esbjerg v. byplan¬
arkitekt Per Jørgensen, Esbjerg
Kommune.
19.30-21.00. Byvandring i indre by.
Rundvisning ved Esbjerg Bymiljø og
Byhistorisk Arkiv.

Fredag den 11. september
8.30-12.30. Rekreation og grønne,
visioner v. fremtidsforsker Johannes

Nørgaard Frandsen, Odense Univer¬
sitet.
Grøn sektorplan for Esbjerg Kommune
v. fmd. for teknik- & miljøudvalget
Flemming Bay Jensen.
Vestkysten og Vadehavet v. biolog
John Frikke, Ribe Amt.
Kystsikring v. vej- og parkchef
Niels Banke.
14.00-18.00. Ekskursion i bus til de
omtalte steder.

Lørdag den 12. september
9.00-12.00. Byfornyelsesprojekt i
Nordby v. Fanø Kommune og land¬
skabsarkitekt mdl Ole Klaaborg
samt byvandring i Nordby.
Herefter sejltur i Ho Bugt med biolog
Sven Tougaard, Fiskeri- og Søfarts¬
museet som guide.

Deltagergebyr:
Medlemmer af DL:
1.800 kr. for overnatning i dobbelt¬
værelse, 2.000 kr. for overnatning i
enkeltværelse, 1.150 kr. for delta¬
gelse uden overnatning.

For deltagere, der ikke er medlem¬
mer af DL: 2.200 kr. for overnatning i
dobbeltværelse, 2.400 kr. for over¬
natning i enkeltværelse, 1.550 kr. for
deltagelse uden overnatning.
Indkvartering sker på Hotel Ansgar,
der ligger centralt i Esbjerg.
Tilmelding inden 5. august 1998 til:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32, 3.
1127 Kbh K.
Tel. 33 33 82 10, fax 33 91 36 26.

IFLA i Cambridge
Sammen med det engelske Land¬
scape Institute fejres 50-års fødsels¬
dagen i Cambridge fredag 4.-6. sep¬
tember 1998 med forelæsninger,
besøg på bl.a. King's College, banket
samt ekskursioner.

Registrering: Secretary General
Heiner Rodel. Via S. Gottardo 61.
6900 Massagno-Lugano, Schweiz.
Tel.+41 91 966 11 26,
fax+41 91 966 72 61.
E-mail studiorodel@swissonline.ch
Nærmere oplysninger fra DLs sekre¬
tariat: Maria Miret. Hauser Plads 32,
3. sal. 1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

IFLA-symposium i Athen
Den græske landskabsarkitektfor¬
ening PHALA arrangerer 8.-10. sep¬
tember 1998 et IFLA Central Region
symposium i Athen med temaet 'Art
and Landscape'. Symposiet henven¬
der sig ikke alene til landskabsarki¬
tekter, men også til arkitekter, bil¬
ledkunstnere, forfattere og
kunstkritikere. Symposiet vil diskute¬
re landskabets rolle i både arkitektur

og design, i litteratur og billedkunst.
Information: PHALA. 30 rue Rigillis.
106 74 Athen, Grækenland.
Tel.+30 172 24281, fax + 30 172
52369 eller fra DLs sekretariat:
Maria Miret. Hauser Plads 32,3. sal.
1127 Kbh. K.Tel. 33 33 82 10.

35. IFLA-verdenskongres
Den 35. IFLA-verdenskongres afhol¬
des 12.-16. oktober Indonesien med
temaet 'Landscape Architecture -
Quest to the 21st Century'.
Information: Ikatan Arsitek Lansekap
Indonesia. Jakarta Design Center.
6th. FL SR 07. Jl. Gatot Subroto 53.
Jakarta 10260.
Tel. +62 215495143, ■

fax + 62 21 5304575 eller

Kongresbureau Pacto Convex Ltd.:
Tel.+62 215705800,
fax +62 21 5705798,
e-mail: pactoltd@idola.net.id.
Nedsat afgift.
Final announcement kan rekvireres
fra DLs sekretariat: Maria Miret.
Hauser Plads 32, 3. sal. 1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10.

Movium

12.-13. august. Komponera med som-
marblommor. Alnarp.
24.-29. august. Kulturhuvudstad '98.
Tradgårdskonst infor 2000-tallet.
Temauge om haver i samarbejde med
Kulturhuvudstad '98, bl.a. konferen¬
cer, besøg og udstillinger på Rosen¬
dals Trådgård, Bergianska trådgården,
Millesgården og Emma Lundbergs
tradgård.
Udførligt program kan rekvireres.
15.-16. september. Jord och mark i
urban miljo. Solentuna.
29.-30. september. Sjuka tråd och
buskar. Goteborg.
29. september-1. oktober, Kompo-
stera storskaligt med kvalitet. Alnarp
og studierejse til Danmark.
7.-8. oktober. Alternativ avlopps-
behandling. Stockholm.
10.-11 .november. Kompostering i
flerbostadshus. Stockholm.
1. december. Tråddagen. Alnarp.
2. december. Tråd och ledningar.
Alnarp.
Movium. SLU. Box 54. 230 53 Alnarp.
Sverige. Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.

Forskningscentret for
Skov & Landskab
13. august. Lokal nedsivning af
regnvand v. Marina Jensen. Odense.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Dansk Byplanlaboratorium
3.-4. sept. Det åbne lands planlæg¬
ning. Odense.
23.-24. sept. Byomdannelse. Roskilde.
1 .-2. okt. Det 48. danske byplanmøde:
Boligen, kvarteret og byen. Odense.
29.-30. oktober. Forstaden. Brøndby.
10.-16. oktober. Studierejse til Italien.
3.-4. november. Øresundsregionen.
Information om alle kurser m.m.:
Dansk Byplanlaboratorium".
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
www.byplanlab.dk ..

Byplanprisen 1998
På byplanmødet den 1.-2. oktober i
Odense skal Byplanprisen uddeles
for tredie gang. Udvælgelsen af
årets prisvinder sker på grundlag af
indsendte forslag fra kommuner,
amter, organisationer eller enkelt¬
personer. Det er tilladt at indstille
sig selv.
Udvælgelsen af prismodtageren
foretages af en jury med repræsen¬
tanter fra byplanfaget. Juryen udpe¬
ges af Dansk Byplanlaboratorium og
Danske Arkitekters Landsforbund.

Byplanprisen er indstiftet af Danske
Arkitekters Landsforbund og Dansk

Byplanlaboratorium. Prisen uddeles
hvert år til en planmyndighed, en
organisation eller en enkeltperson,
som gennem sit planlægningsarbej¬
de har gjort en særlig indsats for at
fremme velfungerende og bæredyg¬
tige byer og bymiljøer af arkitektonisk
høj kvalitet.
11996 blev prisen tildelt Århus Kom¬
mune for planlægningen af Midtbyen.
11997 blev prisen tildelt Køge Kom¬
mune for en mangeårig bevarings-
og fornyelsesindsats af den histori¬
ske bykerne.
Motiverede forslag til, hvem der
skal have Byplanprisen 1998, skal
være Byplanlaboratoriet i hænde
senest mandag den 17. august 1998
kl. 12.00. Et oplysningsskema skal
udfyldes for hvert enkelt forslag,
dette kan rekvireres hos Dansk

Byplanlaboratorium. Hvor forslaget
indsendes af den pågældende plan¬
myndighed selv, bedes medsendt 2
eksemplarer af det/de relevante
plandokumenter, såfremt disse ikke
har været fremsendt tidligere.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.

Det åbne lands planlægning
Dansk Byplanlaboratorium og Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab
afholder den 3.-4. september en
konference om det åbne lands plan¬
lægning på H.C. Andersen Hotel,
Odense.
11997 blev samtlige regionplaner
revideret. I sig selv en imponerende
planlægningsindsats, som allerede
nu er blevet fulgt op fra statens side
med en udmelding til amterne om
den næste regionplanrevision i
2001. Hvilket billede tegner de nye

regionplaner af det åbne lands ud¬
vikling? Tager planlægningen fat på
de væsentligste problemer? Forhol¬
der planlægningen sig for eksempel
til den rivende udvikling, som land¬
bruget er inde i? Hvilke konsekven¬
ser får Vandmiljøplan II? Og i hvor
høj grad magter planlægningen at
binde statens Tag på lag' politik
sammen til en helhed? Konferencens
formål er bl.a. at diskutere disse

hovedspørgsmål - og tage tempera¬
turen på udviklingen i det åbne land
og samspillet mellem den statslige
og den regionale planlægning.
Konferencen henvender sig til politi¬
kere, planlæggere og forskere, der
beskæftiger sig med det åbne lands
udvikling og planlægning - samt til
det åbne lands erhverv og interesse¬
organisationer.

Programmets hovedtræk:
Torsdag den 3. september
Regionplanrevision 1997. Lever de
nye planer og retningslinier for det
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Se sportsplads bebygning
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åbne land op til intentionerne i plan¬
loven og den statslige udmelding til
regionplanrevision 97? v. kontorchef
Solveig Øster, Landsplanafdelingen;
kontorleder Peter Kruse Rasmussen,
Ribe Amt samt seniorkonsulent
Vibeke Nellemann, Forskningscen¬
tret for Skov & Landskab.

Vandmiljøplan II. Intentionerne bag
handlingsplanen? Hvordan kan vand¬
indvindingsområderne sikres bedre?
Grund- og overfladevand? Større
naturindhold? Rekreative mulighe¬
der? v. cand.agro. Søren Kjær, Miljø¬
styrelsen.
Landsplandirektiv om vådområder.
Intentioner og midler? Prioritering?
Konsekvenser for naboarealer og
andre arealinteresser? v. akademi¬

ingeniør Skjold R. Nielsen, Lands¬
planafdelingen og kontorchef Torben
Klein, Skov- og Naturstyrelsen.
Vandmiljøplan og vådområder - ud¬
fordringer til amterne v. vicedirektør
Jørgen Dan Petersen, Fyns Amt,
Natur- og Vandmiljøafdelingen.
Beskyttelse af vandressourcerne -
hvad mener det åbne lands erhverv

og interesseorganisationer? Oplæg
fra et panel med deltagelse af
bestyrelsesmedlem Henrik Høgh, De
Danske'Landboforeninger; formand
Gustav Berner, Dansk Skovforening;
formand Bent Rulle, Danmarks
Fiskeriforening; formand Tove Bakke
Laursen, Danske Vandværkers For¬
ening; præsident Poul Henrik Harritz,
Danmarks Naturfredningsforening;
udvalgsformand Mogens Nielsen,
Friluftsrådet.
Herefter debat med panelet.
De nye regionale kulturmiljøråd -
udfordringer og perspektiver v. mus¬
eumsinspektør Peter Dragsbo, sekre¬
tær for Kulturmiljørådet for Fyns Amt.

Fredag den 4. september
Rural Europe - towards a new tetri-
torialisation of Europe's rural space.
Hovedtendenser i agrarpolitikken i
europæiske lande v. professor Henry
Buller, Université de Paris VII.
Udviklingen i arealanvendelsen i
Danmark - fremtidsperspektiver v.
forsker Ole Hjorth Caspersen, Dan¬
marks Jordbrugsforskning, Foulum.
Landmanden, landskabet og plan¬
lægningen. Om sammenhængen
mellem landmandens egen - og det
offentliges - landskabsforvaltning v.
professor Jørgen Primdahl, Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Udviklingens betydning for landska¬
bets natur- og oplevelsesmæssige
værdier v. forsker Katrine Højring,
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab.

Regionplanrevision 2001 - nogle
hovedtemaer v. kontorchef Solveig
Øster, Landsplanafdelingen.
Udfordringer til den videre planlæg¬

Europas førende fagmesse
for bygning og pleje af
grønneog fritidsanlæg
■ Det totale maskinudbud
■ Højtudviklede "grønne"
bygningsmaterialer

■ Attraktive træbeplantninger og stauder
■ Højkvalitets udrustning og indretninger
■ Moderne systemløsninger
■ Nederlanden Partnerland 1998

ning og forskning, nyt videncenter
for det åbne lands planlægning v.
forskningschef Kjell Nilsson, Forsk¬
ningscentret for Skov & Landskab.

Deltagerafgiften er for FSL-abonnen-
ter samt tilskudsgivere til Dansk
Byplanlaboratorium 4.100 kr. For
øvrige deltagere er afgiften 5.500 kr.
Yderligere oplysninger og tilmelding:
Dansk Byplanlaboratorium,
tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
e-mail db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Efterårets arrangementer på Fyn
Naturvandring i grusgraven
Grusgravområdet ved Tarup-Davinde
dækker ca. 800 ha. Hvor der tidlige¬
re var fladt og frodigt landbrugsland,
ligger nu dybe søer. Det fælleskom¬
munale interessentskab Tarup-Da-
vinde l/S, der har til formål at etab¬
lere og drive det størst mulige
sammenhængende natur- og fritids¬
område i de regionale grusgravsom-
råde, har nu opkøbt ca. 100 ha.
På en vandring med naturvejleder
Ole Runge, Odense Kommunes Park¬
og Vejafdeling ser vi på den geologi,
grusgravningen afdækker, og hvilke
planter og dyr, der indvandrer under
disse ekstreme forhold.
Vi mødes tirsdag den 25. august
1998 kl. 17.00 på Naturskolen Åløk-
kestedet, Hudevad Byvej 20, Hude¬
vad, 5792 Årslev. Turen varer ca. 2
timer, kraftigt fodtøj tilrådes.
Tilmelding senest 18. august 1998.

Odense Stålskibsværft - Lindø
Odense stålskibsværft (Lindøværf-
tet) er en enestående virksomhed i
Danmark. Her kan man konkurrere
med verdens største skibsværfter,
både med hensyn til kvalitet og
størrelse på de skibe, som værftet
bygger. Leo Jensen fra værftets PR-
afdeling vil fortælle os om virksom¬
heden. Vi mødes på Odense Stål¬
skibsværft A/S (Lindøværftet) onsdag
den 28. oktober 1998 kl. 17.00.

Rundvisningen varer ca. 3 timer. Til¬
melding senest 21. oktober 1998.

Odense Teater
Odense Teater er i 1997 ombygget
og moderniseret. Teaterchef Poul
Holm Joensen vil vise os huset..
Herefter vil vi overvære forestillin¬

gen Nøddebo Præstegård.
Torsdag den 26. november 1998
kl. 18.00 ved Odense Teater, og fore¬
stillingen begynder kl. 19.30.
Tilmelding (begrænset antal pladser)
og betaling 110 kr. pr. person til Gre¬
te Wang Poulsen senest mandag
den 26. oktober 1998.
Al tilmelding til Grete Wang Poulsen
tel. 66 13 13 72 lokal 2514.

Adresse

Telf/Fax

ATATA
WBKMESSE

sendes til:
Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
t?39/62 69 37
(03 39/62 98 32
www.galabau.info-web.de

fostnr./By
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Annemarie Lund

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til Dansk Havekunst er en gave til hele

folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

"...et overblik og en systematisk vejledning har man

manglet. Det er det, man har fået med denne guide,
som også er forsynet med kort, både over Køben¬

havnsområdet og resten af landet."

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST af Annemarie Lund

Pris 248 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Stilling:

Navn:

Cade/vej:
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ArkitektenlS^Forlag

296 sider - 248 kroner

hundreder af illustrationer
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By:

Underskrift:

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express ( ) Eurocard ( ) Mastercard ( ) |BC
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Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK 1051 København K
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OM AT BEGÅ SIG KUNSTNERISK I NATUR
AfGertrud Købke Sutton

Kirschenbaums 'Cable Arc', en wire spændt over søen
og Per Kirkebys 'Tempietto', som helt præger sin eng.

Blandt nyere indslag er en buddhaskikkelse af strå
udført afMartin Puryear, og helt nyt er Antony Gorm-
leys tændstiktynde mandsfigurer af støbejern, skygger
mellem skygger, og Marina Abramovics 'Hunt', hvor
gevirerne fra hjorte er heftet på et højt jernstativ i en
lysning. Nye er også de lyserøde afstøbninger af en
elmestub udført afAllan McCollum og placeret spredt
i skoven.

Det humoristiske og til tider finurlige spiller en
rolle i Wanås-udstillingerne, og de handler mere om

kunst end om natur. Landskabet er baggrund og scene,

sjældent tema.

Pinse på Dragsholm
At være indkvarteret bag de metertykke mure i Drags¬
holm slot er i sig selv en oplevelse, og fra et vindue
højt over parken at se kornmodsglansen ved midnats¬
tid er så tæt man kan komme på levende dansk historie
og poesi. Dagen efter var luften ren og lun og kastani¬
erne endnu mere prangende, men havde dog drysset i

Med en uges mellemrum er to udstillinger af kunst i
natur blevet åbnet, den ene på Wanås i Skåne, den
anden ved Dragsholm Slot i Odsherred. Tilsammen
illustrerer de, hvor forskelligt kunstnere forholder sig
til kunsten og naturen.

Wanås i maj
Om familien Wachtmeisters slot på grænsen mellem
Skåne og Blekinge har der været skrevet før, i Land¬
skab 1994-8. Siden 1987 har i alt 108 kunstnere fra

rundt om i verden været inviteret til at udstille i en af

godsets gamle magasinbygninger eller til at udføre ar¬

bejder i den engelske park og skoven. Mange forskel¬
lige tendenser fra abstrakt skulptur, konceptkunst,
land art, installationer, naturkunst og fornøjelig kitch
har været repræsenteret. En del er fjernet igen, men
det bakkede terræn spækket med klippeblokke og

gamle træer er markant og frister til kraftige, skulptu¬
relle manifestationer. Bevaret fra tidligere år er Jean
Highsteins 'Østers' af cement, Richard Nonas' dobbel¬
te række af kampesten, Gunilla Bandolins 'Pyramide',
Gloria Friedmanns røde væg og svedne eg, Bernard

Bundtede stager i et træ.
Helge Røed. Dragsholm, 1998.
• A bundle of rafters hung from
a tree.

Helge Røed, Dragsholm 1998

Flettet ahorn omkring elm.
Alfio Bonanno. Dragsholm, 1998.
• Braided maple netting an elm.
Alfio Bonanno, Dragsholm 1998
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Fotografier af industrifyrster fra 26 lande.
Gloria Friedmann. Dragsholm, 1998.

• Photographs of magnates from 26 countries.
Gloria Friedman, Drgsholm 1998

ment tilknyttet Udviklingscenter Odsherred og Ods¬
herred Erhvervs- og Kulturråd. De første land art
kunstnere arbejdede i landskabet i USA, ikke for natu¬
rens skyld, men for kunstens, i dag er kunstnerrollen
identisk med en fordybelse i naturen inklusive aspek¬
ter som dyrkningsmetoder, skovrejsning, økologi m.m.
Værkerne ved Dragsholm omfatter både minimali¬

stiske, konceptuelle og skulpturelle konstruktioner.
Det mest flygtige består af et stereometrisk spind af
fiskesnøre udspændt mellem træer. Det lever på lysets
betingelser og er kun synligt, når man har solen i ryg¬
gen. Kunstneren er spaniol, hedder Yturralde og har
desuden skænket stedet en prægtig kassedrage.

Mest iøjnefaldende er til gengæld italienske Giuliano
Mauris kæmpebowle af fletværk omkring to løvrige
kinesiske syrener umiddelbart foran slottet, og inde i
skoven har engelske Chris Drury svøbt en mastehøj
ahorn i en spiral af grenflet. Fra Norge deltager Helge
Røed med lange stager af grene bundtet i fire knipper
og dels lagt, dels hængt i en platan, en vældig vinter-
eg pg en liggende akacie.
Alfio Bonanno, skaberen af Tranekær Internationale

Center for Kunst og Natur på Langeland, valgte sit
Landskab 4/98

nattens regn, og parkens navnkundige rhododendron-
buske eksploderede i rødt. Syv kunstnere fra syv lan¬
de har i maj skabt værker i park og skov på invitation
af'European Art Nature Triennial 1998', et arrange¬

Fletværk omkring kinesiske syrener.
Giuliano Mauri. Dragsholm, 1998.
• Openwork fabric clasping
Chinese lilacs.
Giuliano Mauri, Dragsholm 1998



sted - et sumpet tilvokset område uden stier — med
omhu, for stedet er altid hans tema, kunsten en måde
at fordybe sig på: site specific. Vandet viste sig at være

en kanal, som omkredsede en rund ø med en vældig
blodbøg på midten, et levn fra en romantiske have,
som må have eksisteret ved Dragsholm, og hvoraf de
mange eksotiske træer er et levn. Bonannos motiv er

et gammelt elmetræ, som er væltet hen over vandet.
Mellem stammen og de døde grene har han med ahorn
vævet alle tiders rede, som et bæverbo eller et snegle¬
hus til mennesker. Og samtidig har han under hele
arbejdsprocessen ladet store, hvide lærreder ligge på
den fugtige jord som en registrant af alt der kribler
og krabler, snegle, fungi, pollen og fluer.
Herman Prigann fra Tyskland, kendt for et monu¬

mentalt værk, 'Ring of Remembrance' tværs over den
•gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland, har skabt
A Place of Silence', et meditationsrum inde i en mørk

nåletræsplantning. Han har fjernet de døde grene fra
et cirkulært område og inden for kredsen skabt en let
forsænket kvadratisk plads med en lille cirkulær for¬
dybning på midten. Intet indgreb mod træerne eller
de få totter af græs, som står stærkt grønne i alt det
brune, og dog et klart markeret rum af koncentreret
stilhed.

Også Gloria Friedmann fra Frankrig arbejder mellem
graner, men hendes islæt er konceptuelt. Det handler
om industriens forbrug af træ og markerer distancen
mellem materiale og profit. På 26 træer har hun op¬

hængt gængse farvefotografier af industrifyrster, alle
mænd, fra 26 lande. Som skik og brug præsenteres de
imod en baggrund af magtsymboler fra computere og

Mercedes til pyramide og globus. Installationen er i
sig selv et fremmed islæt i det naturcentrerede, æsteti¬
ske udtryk, som præger de andre bidrag, men præg¬
nant og relevant.

Der er i dag en løbende dialog og en afprøvning af
kunstnerens mulige roller i naturen og de konsekven¬
ser den kunstneriske indgriben kan have for fremti¬
dens landskab. Blandt andet er flere og flere af de in¬
dustrier, som har forvoldt og stadig forvolder skade,
blevet opmærksomme på de uventede og ukonventio¬
nelle løsninger, som kan opstå ved et samarbejde med
kunstnerne. Så er det op til den enkelte at undgå at
blive taget som gidsel for ødelæggelser.
Gertrud Købke Sutton

Ahorn i en spiral af grenflet.
Chris Drury. Dragsholm, 1998.

• Maple standing inside a braided spiral.
Chris Drury, Dragsholm 1998

Wdnås Slot, Knislinge. Parken daglig 8-19, til 18. oktober.
Magasinet ti.-sø., til 13. sept. Katalog, www.wanas.se

Dragsholm Slot, til 30. september. Katalog udgives i august.
Udstilling i Asnæs Kunstmuseum til 30. september.
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SAMTALE MED LANDSKABSARKITEKT PETER THORSEN

AfKaren Permin

1:1500

Stien mod kirken • Stien mod kirken

Præstegårdshaven. En kultur¬
institution i Birkerød bymidte med
caféhave, blomsterhave og skulptur¬
haver syd for udstillingsbygning
samt øst-vestgående pergola. 1997.
Tegn. Finn Jørsboe.
• Path leading to the church.
Vicarage garden. A cultural institution
in central Birkerød which includes a

café garden, a flower garden and
sculpture gardens south of an
exhibition hall, plus a pergola running
east-west, 1997.
Drawing by Finn Jørsboe.

Peter Thorsen, der er født i 1938, blev i 1964 cand.
hort. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og

tog to år senere afgang fra landskabsarkitektafdelingen
på Kunstakademiets Arkitektskole. I perioden 1966-70
var han lærer på Arkitektskolen og fra 1980 censor og

gæstelærer ved Landbohøjskolen.
Siden 1967 har han snart alene, snart i samarbejde

med forskellige byplanlæggere haft tegnestue i hoved¬
stadsregionen med hovedvægten lagt på landskabs- og
byplanlægning.
Denne specialisering har imidlertid ikke været en

begrænsende faktor for opgaveløsninger af mere tra¬
ditionel karakter. Tegnestuen har gennem årene ar¬

bejdet med projekter for offentligt byggeri, erhvervs-
og kontorbyggeri samt fritids- og sportsanlæg. Hertil
kommer projekter til en række boligbebyggelser, vej¬
anlæg, stiplaner m.m.
Trafiksanering og arbejde med offentlige rum har

været tilbagevendende opgaver. Men størst og mest

omfattende har opgaverne været i det åbne land, hvor
arbejdet omfatter landskabsanalyser, frednings- og
naturplejeplaner, rekreativ planlægning samt indpas¬
ning af tekniske anlæg i det sårbare danske landskab.

Hvorfor blev du landskabsarkitektf
— Min opvækst på landet de første barneår og mine
forældres slægtsmæssige baggrund har nok været af¬
gørende for mit valg. På fædrene side var de lærere og

bønder med tæt tilknytning til højskolebevægelsen,
mens herregårdsgartnermiljøet var min mødrene arv.

Fra Skørping i Himmerland flyttede familien i mid¬
ten af 40rne til København, hvor vi kom til at bo i et

udpræget arbejderkvarter med langt til grønne områ¬
der. Savnet af naturen og længslen efter livet på lan¬
det prægede min tidlige ungdom på stenbroen. Men
jeg havde i skolen en ualmindelig tegnelærer — en be¬
kendt af havearkitekt Erik Mygind — som kendte min
naturglæde, støttede min tegnelyst og foreslog mig at
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blive havearkitekt. Fra det tidspunkt som femtenårig
var der ikke megen tvivl i mit sind, om hvad jeg ville
være.

Efter realeksamen kom jeg i gartnerlære hos D.T.
Poulsen, arbejdede derefter en tid som planteskolee¬
lev i England og tog på Askov Højskole, inden jeg i
1958 startede på Landbohøjskolen. Midt i studiet tog
jeg et års tegnestuepraktik på Eywin Langkildes teg¬
nestue, fordi jeg afventede havebrugsstudiets deling.
Efter den nye studieordning med havearkitekt Georg

Boye som professor og daglig leder af 'Linien for have
og landskab' blev jeg kandidat i 1964 og fortsatte have¬
arkitektstudiet på Kunstakademiets Arkitektskole,
hvorfra jeg fik afgang i 1966.
Parallelt med studierne arbejde jeg på havearkitekt

Morten Klints tegnestue i et både inspirerende og

evigt debatterende miljø med Morten som den udfa¬
rende og Knud Lund-Sørensen som den stabiliserende
kollega.

Herover. Landskabsanalyse. Dispo¬
sitionsplan for Odense Kommune.
1971.1 samarbejde med Institut for
Centerplanlægning. Ca. 1:120.000.
Tv. Bebyggelsesplan for Moesgård
ved Århus. Konkurrenceforslag,
I. præmie, 1968.1 samarbejde med
byplanarkitekterne Bent Frank Ander¬
sen, Lasse Andersen, Hans 0. Poul¬
sen og Christian Poulsen. (Plan Arki¬
tekten 18-1968).
• Above: Landscape analysis.
Municipal scheme of 1971, Odense.
Collaborators: the National Planning
Institute. C. 1:120,000
Left: Development plan for Moes¬
gård near Århus. Competition entry,
1st prize 1968. Collaborators, urban
planners and architects Bent Frank
Andersen, Lasse Andersen, Hans 0.
Poulsen, and Christian Poulsen
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skyggegivende plantning

piejevej/natursti

Hegnsplantning

markdræn

opsamlingsbrfSnd

"biofilter'-plantning

Ager: kv*lsto£holdigt
drasnvand

"BioCilter"-plantning Dalbund med vandl«b Dalside
beskyt te 1 se sbraoune

Ager

Herover og th. Debatmateriale i for¬
bindelse med kommuneplanlægning.
Principforslag til forvaltning af
bynære grønne områder. 1988.
• Above and right: Material offered
in debates concerning municipal
planning. A proposal outlining green
areas near towns, 1988

-rp»e~

,'*:«■*-
t-U n»ai»tl(TS3?'

£drænvand opsamles af beglantnin.

Et lige så inspirerende miljø at færdes i, og det faste
holdepunkt under studietiden, var Foreningen afYngre
Havearkitekter, der samlede fagets unge og de stude¬
rende fra både Akademiet og Landbohøjskolen til
fælles debataftener og forskellige efteruddannelses¬
arrangementer.

Professionel løbebane

Du både underviste og startede egen tegnestue samtidig.?
— Umiddelbart efter afgang begyndte jeg at undervise
på Akademiet i tæt samarbejde med skovrider Steen
Bjerke, Statens naturfrednings-og landskabskonsulent.
Som lektor underviste han ikke blot de landskabsar-

Birketorvet. Gågadetorv i Birkerød.
1990.
• Birketorvet, a pedestrian space in
Birkerød, North Zealand. 1990
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Depot ved Halskov for afsvovlings-
gips fra kraftværker. Max. volumen
0,6 mill. m3. For ELKRAFT 1991.
Øverst. Principsnit for løbende depo¬
nering og tilplantning.
Midte. Indsyn mod depotområde fra
Storebæltsbro og brorampe samt
principsnit for teknisk etablering.

• A desulphurization depot near
Halskov. Max. volume .6 mill, cubic
metres. Made for Elkraft 1991.
Above: A section outlining how
materials are deposited over time,
and land subsequently planted.
Mid: Depot area seen from the
Bridge and Ramp, with a flow sheet
showing establishment.

Depotområde efter afsluttet opfyld¬
ning og beplantning, år 2040?
Tegn. Finn Jørsboe.
• Depot area after filling and sub¬
sequent planting. 2040 AD?
Drawing by Finn Jørsboe.

Halskov

Storebælt

, Rgpotorfråd^

Vagtbanke
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Omformerstation. KONTEK ved Bjæverskov. En 15 ha stor terrænskål omgivet af skovbevoksede volde. SEAS 1994.
• Converter substation, Kontek at Bjæverskov. A bowl covering 15 hectares, surrounded by wooded banks. SEAS 1994

Snit i jordvolde og skovplantning • Section

Fugleperspektiv af omformerstationen set fra sydvest.
• Bird's eye view of the station seen from the south-west

Snit ved ledningsindføring • Section, point of entry

kitektstuderende, men færdedes overalt på de institut¬
ter, der havde behov for hans faglige viden. Også jeg
kom på forskellige afdelinger og fungerede i perioder
som lærer på byplanafdelingen. Det var en naturlig
udvikling set i lyset afmit engagement i studieårene,
hvor jeg prioriterede samarbejdet med de byplanstu¬
derende højt og helt bevidst arbejdede på en sammen¬

lægning af landskabs- og byplanafdelingen — en sam¬

menlægning, som faktisk blev gennemført, men gradvis
gik i opløsning som følge af studenteroprøret i 1968.

Samarbejde mellem landskabsarkitekt og byplan¬
lægger har for mig været af særlig vigtighed. Fra årene
på Kunstakademiets Arkitektskole har jeg været opta¬

get af at arbejde med helheder, og på dette felt har
der som landskabsarkitekt været meget at lære fra
byplanlægningen med hensyn til metodik, helheds¬
planlægning og sociale aspekter.

Tegnestuestart
- At undervise på en af læreanstalterne og samtidig ha¬
ve egen tegnestue var en almindelig foreteelse i 60erne.
Parallelt med mine undervisningsforpligtelser på Ar¬
kitektskolen startede jeg i 1968 egen tegnestue på
Gammel Strand med udkig til Sonnes frise på Thor¬
valdsens Museum. Det var et pragtfuldt sted, hvor jeg
opgavemæssigt nød godt afmine daglige kontakter på
Arkitektskolen. Med skovrider Bjerke som formidler
fik jeg opgaver på Langeland og Møn, landskabsplan-
lægningsopgaver, som hen ad vejen udviklede sig til
dispositions- og kommuneplaner.
I samme periode udførte jeg 'Ø-undersøgelsen' for

Kulturministeriet - en sjælden opgave, hvor vi brugte
en hel sommer til at sejle rundt og registrere natur- og

bebyggelsesforhold på 65 af vore små øer. Samtidig
lavede jeg sammen med byplankolleger konkurrence¬
projekter, heraf - en del med præmieresultat. Det var
bl.a. sports- og kirkegårdsanlæg, Gullestrupplanen og

bebyggelsesplan til omkring Moesgaard ved Århus.
Men på et tidspunkt blev arbejdet simpelthen så

presset, at jeg sluttede lærerjobbet på Arkitektskolen
og flyttede tegnestuen hjem til Birkerød. Her startede
jeg et landskabsarkitekt- og byplanlæggerfirma - en

model, som på det tidspunkt var ret usædvanlig, men
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Øverst. Visualisering af forslag til
mølleplacering ved Korsør.
SEAS 1994. Tegn. Finn Jørsboe.
Tv. Vindmølleplanlægning på
Bornholm. ELKRAFT-ØSTKRAFT 1995.
• Above: Mills near Korsør, SEAS
1994. Drawn by Finn Jørsboe.
Left: Windmills planned in Born-
holm. ELKRAFT-ØSTKRAFT 1995

! i \

som jeg stort set fastholdt, også da tegnestuen flyttede
til Virum og senere returnerede til Rolighedsvej i Bir¬
kerød, denne gang i samarbejde med byplanlægger
Hans Tyge Pedersen.
Landskabsarkitekter og byplanlæggere - specialister

på hvert sit felt - har dels som kompagnoner, dels som
medarbejdere arbejdet på min tegnestue og tilført en
faglig bredde, der har været tegnestuens særkende og
måske styrke i byggeriets nedgangsperioder, hvor vi af
den grund klarede os rimeligt godt.

Tværfagligt samarbejde
I 1960erne og 70erne troede vi på den totale plan¬
lægning som middel til samfundsforbedringer. Det
nødvendiggjorde et bredt samarbejde mellem mange

faggrupper. Derfor havde jeg i en periode i 70erne,
ved siden af egen tegnestue, tilknytning til Institut
for Cenferplanlægning hvor trafik- og byplanlæggere,
sociologer, detailhandelsplanlæggere og økonomer
arbejdede sammen om større opgaver - bl.a. disposi¬
tionsplaner for Odense, Holstebro og Kolding.

Landskab 4/98 81



Hoved§æde for Tryg-Baltica. 1987.
Det centrale søområde.
• Tryg-Baltica Insurance, Main Office
1987. Central lake

Indendørs beplantning
• Indoor planting

I de efterfølgende år havde tegnestuen fortsat man¬
ge opgaver, som krævede tværfagligt samarbejde, især
med biologer og historikere. For Fredningsstyrelsen
(nu Skov- og Naturstyrelsen) var det bl.a. landskabs¬
planlægning for Tystrup-Bavelse, Bjergene-Sanddob-
berne ved Sejrøbugten og det fredede Lejre-Ledreborg¬
område.

For Friluftsrådet var det mere generel friluftspolitisk
planlægning bl.a. vedr. rekreativ udnyttelse af råstof¬
grave, kanosejlads på vore åer og en større vejledning
om friluftslivet som del af kommuneplanlægningen.

I dag, hvor du nærmer dig de tres og harflyttet tegnestu¬
en til København, har du ingen byplanlægger på tegne¬
stuen. Hvorfor dette traditionsbrud?
- I første omgang fordi der i dag er langt færre by¬
planopgaver af den karakter, vi arbejdede med i 70erne
og 80erne, hvor hele landet blev gennemplanlagt på
region- og kommuneplanniveau. Nu Idarer jeg selv
en del af byplanarbejdet eller går 'i byen' og henter
hjælp fra free-lance byplanlæggere.
Tegnestuen her på Østerbro i København, som jeg

deler med landskabsarkitekt Finn Jørsboe, fungerer
som to selvstændige enkeltmandsfirmaet i et tegne-
stuefælle.sskab, hvor vi indimellem samarbejder om
særlige opgaver.

Opgaver
Spændvidden i dine arbejder?
- Mit arbejdsfelt har været bredt - for bredt kan man

måske sige. Udover landskabs-, kommune- og lokal¬
planlægning har tegnestuen også arbejdet med mere

traditionelle havearkitektopgaver.
Jeg indrømmer gerne en både personlig og profes¬

sionel tilfredsstillelse ved at kunne arbejde i forskelli¬
ge skalaer, spændende fra den oversigtlige kommune¬
plan til den detaljerede beplantningsplan. Denne
bredspektrede planlægning har jeg især påtaget mig
for mindre landkommuner med beskedne tekniske

forvaltninger.
Men uden at forklejne andre opgaver har den sam¬

menfattende landskabsplanlægning, omfattende fri¬
luftsliv, naturbeskyttelse, og naturgenopretning, altid
haft førsteprioritet i mit planlæggerunivers.
Efter min vurdering er det danske landskab blevet

mishandlet siden 50erne. Den gradvise forarmning er

kun blevet imødegået af punktvise politiske lappe¬
løsninger. At holdningsændringer skal tage så lang tid
går mig på. Planideer fra 60erne er først i dag, 30 år
senere, så småt ved at blive realiseret.

Store tekniske anlæg
— De store tekniske anlægs placering i det åbne land,
som jeg har haft med at gøre, har ikke handlet om at
lave land art, men om at indordne eller neutralisere

anlægget i forhold til de værdifulde landskabelige ho¬
vedtræk, som mere og mere er i fare for at udviskes.
Mange af de anlæg, vi har arbejdet med er 'afledt' af i
øvrigt gode intentioner. Det gælder f.eks. et depot for
afsvovlingsgips fra kraftværkerne eller den store om-
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1:3000 Hovedsæde for Tryg-Baltica i Ballerup. 1987. Oversigtsplan.
I samarbejde med arkitektfirmaet Dall og Lindhardtsen.
• Tryg-Baltica Main Office, Ballerup 1987. Site plan.
Collaborators architects Dall and Lindhardtsen

form'erstation ved Bjæverskov, som blev nødvendig,
fordi befolkningen i Sydsjælland ikke ville have høj¬
spændingsledninger i det åbne land.

Senest har placeringen af vindmøller i det danske
landskab været en aktuel opgave for tegnestuen. Efter
krav fra Miljøministeriet har alle landets kommuner
måttet offentliggøre deres stillingtagen til og planlæg¬
ning for fremtidig opstilling af vindmøller inden for
kommunegrænsen. I den sammenhæng har jeg for en
række kommuner og elselskaber udarbejdet landskabs¬
analyser som grundlag for fremtidig mølleplacering.
Hele mølleplanlægningen er bestemt ikke problem¬

løs. Kravet om frizoner omkring møllerne - især på
grund af støj - og ikke mindst møllernes stadigt vok¬
sende størrelse udgør en stærk begrænsning for place¬
ringsmulighederne i det småmønstrede danske land¬
skab. Det er lettere at opstille flere mindre møller i
forståelige strukturer i landskabet end fa store, men
de små møller er mindre rentable.

Af samme grund arbejdes der med planer om at

placere nye, store møller til havs, en løsning, der heller
ikke er uproblematisk. Det uberørte danske 'havskab'
får taget sin dyd, og mølleparkerne vil influere på det
værdifulde kystlandskab. Havplaceringerne har der
været alt for lidt debat om.

Plant og plej
- Plejekonsulentopgaver er også blevet en del af ar¬
bejdet på tegnestuen de senere år. Disse opgaver har
givet anledning til eftertanke. Jeg mener faktisk, at

Bugtet adgangsvej kantet af hestekastanier, der med tiden skal klippes som stammehæk.
• Curved access road bordered by horse chestnut, eventually a clipped stand hedge
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mange anlæg — såvel egne som kollegers - bliver fejl-
plejet eller direkte maltrakteret. Det sker til trods for,
at vi i løbet af de sidste 25 år i fællesskab med vore

samarbejdspartnere inden for det grønne område har
udarbejdet publikationer og vejledninger, hvis hoved¬
sigte var og er at give praktiske anvisninger på plante¬
produktion, projektering, jordbehandling, plantning
og pleje af tilplantede arealer.

Jeg mener, at disse anvisninger alt for mange steder
negligeres, og at plejen af vore anlæg halter langt bag¬
efter de retningslinjer, som vi aftalte i 70erne og 80erne.
Det må derfor være på tide her i overgangen til det
nye århundrede i fællesskab at få drøftet nogle af de
meget væsentlige problemer, der i denne sammenhæng
trænger sig på.

Hvad er årsagen til, at anlæggene ikke passes fagligt
forsvarligtf

Hovedsæde for Tryg-Baltica. 1987.
Gårdhaver med klippede former.
• Tryg-Baltica Insurance Headquarters,
1987. Quads with clipped forms

- Først og fremmest at ejere og administratorer ikke
adskiller plejen af det grønne fra den øvrige drift -
rengøring, opvarmning m.v. — med uheldige følger
for de grønne anlæg og især i de første tilvækstår.
Anlægsgartnerne er medskyldige ved at give for lave

tilbud, som vanskeliggør en faglig forsvarlig pleje, og
ved ikke at efterspørge eventuelle plejeplaner.

Resultatet er, at der i boligselskaber og store nye er¬

hvervsbyggerier, hvor der er ofret millionvis af kroner
på arkitektur og friarealernes formgivning, fortsat bru¬

ges alt for mange kemiske sprøjtemidler og for meget
salt til færdselsarealerne.

Gang på gang bliver anlægfra 60erne og 70erne
nyrenoveret afyngre landskabsarkitekter. Hvad er din
holdning til det?
— Ophavsretten må man oftest se bort fra. Det vigtig¬
ste er, at anlæggets hovedidé respekteres, og at det bio-
logisk-tekniske arbejde håndteres fagligt korrekt. I den
henseende har jeg stor tillid til yngre kolleger, som på¬
tager sig de ofte komplicerede opgaver.

Kan formgivning og økologi forenes?
— Form og funktion må ikke gå tabt i bestræbelserne
på at lave mere bæredygtige og økologiske anlæg.
Det skal være realistiske projekter, som også holder
æstetik. Det kræver et tæt samarbejde med ingeniører,
som ved noget om miljørigtig teknik. Mange byøko¬
logiske anlæg er mislykkede og endt som 'trommesals-
landskabsarkitektur' - på demokratiets alter- og uden
formmæssig, funktionel eller økologisk værdi.

Faget generelt
Hvordan vurderer du landskabsarkitektfaget her ved
århundredskiftet?
— Selv om den grønne sektor er blevet større og dyg¬
tigere i de sidste årtier, så savner jeg en mere ærlig
debat om de praktiske og tekniske realiteter omkring
projektering og anlægsarbejde. Især anlægsgartneriets
stærkt svingende faglige niveau er diskutabelt - på
trods af de mange pæne ord og i øvrigt prisværdige
bestræbelser i fagbladet Grønt miljø.
Med hensyn til vort teknisk-videnskabelige efterslæb

er 'Forskningscentret for Skov & Landskab' en værdi¬
fuld nyskabelse. Hvis den teknisk faglige forskning
får trygge rammer, kan det blive til stor hjælp i vort
daglige virke og vil vel i nogen grad aflaste læreanstal¬
ternes forskningsmæssige forpligtelser.
Et andet træk i tiden er vores lave sociale og sam¬

fundsmæssige profil - både i debatten og projekterne.
Jeg synes også, at vores vigtigste talerør - tidsskriftet

Landskab - afspejler denne tendens i tiden.
Jeg fornemmer samtidig en stadig større afstand

mellem traditionalister og modernister, mellem de
praktiske hverdagsplanlæggere på tegnestuerne, i am¬
ter og i kommuner og så havekunstnerne og land art¬

isterne, som i den grad dominerer vort tidsskrift, at
det burde 'tilbagedøbes' Havekunst.
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• Hvorfor denne navneforandring afvort tidsskrift?
- Jeg vil ikke tilbage til Havekunst og betragter mest
mit udsagn som en lidt syrlig bemærkning om, at
Landskab i meget høj grad beskæftiger sig med det
unikke i havekunsten og sjældent berører det almene,
socialt faglige.
Generelt savner jeg desuden debat i Landskab. En

glædelig undtagelse har på det sidste været dialogen om

Kristene Jensens licentiatafhandling. Det er en debat
af principiel karakter, som faget ikke kan undvære.

Vi har set en rakke svart tilgangelige, videnskabelige
afhandlinger inden forfagområdet i de seneste år.
Hvordan vurderer du dem i relation tilfaget?
- Jeg ved ikke, om det er et fagligt kvindeoprør mod
de stuelærde bondeknolde, eller om det overhovedet
er forskning eller kunstnerisk udviklingsarbejde. Måske
afspejler det en trang til det abstrakte, fabulerende og

filosofiske - et behov for at sprænge rammer - fordi
resultatet af vort arbejde går for langsomt. 'Haven,
det langsomme skuespil' er måske for kedelig. Men
hvorfor skal de, sikkert ideelle bestræbelser, have form
af uforståelige abstraktioner, når mange af de bedste
inden for faget tidligere har udtrykt sig både klart og
enkelt i både projekter og skrift?

Er landskabsarkitektur samtidsorienteret?
- Som andre formgivere og ingeniører er vi selvfølgelig
påvirket af tidens strømninger. Nogle mere end andre,
hvorved der i løbet af de sidste 10-20 år er blevet en

mærkbar afstand mellem de kolleger, der fulgte tidens
strømninger og den mere traditionelle skoles landskabs¬
arkitekter. Men som fagfolk her i slutningen af det 20.
århundrede er vi nok både søgende, famlende og af¬
ventende. Men det er vi ikke ene om, hele samfundet

præges af denne søgen.

Jeg mener, at det i vort fag er vigtigt at fastholde
en sund træghed, en træghed der hører fagets rytme til.
At være eftertænksomme og fastholde dette århundre¬
des vigtigste traditioner samt at arbejde med en enkel,
klar rumlighed, som er stærk nok til at danne ramme

om morgendagens initiativer og livsudfoldelse.
Som fagmand vil jeg ønske, at vi uanset tidens strøm¬

ninger og opgavernes størrelse fortsat prioriterer hel¬
heder og sammenhænge højt, især set i lyset af de man¬

ge tiltag, som i denne tid fragmenterer vore fysiske
omgivelser. , ,

Hovedsæde for Tryg-Baltica. 1987.
Omgivelser med klippede
bøgeklumper.
• Tryg-Baltica Headquarters, 1987.
Surroundings with clipped forms

Parkeringspladserne er langt som
lunde, trukket et stykke væk fra byg¬
ningskomplekset.
• Two car parks: groves situated at
a distance from buildings.

Er det en dansk måde at tanke på?
- Måske ikke blot en dansk, men en typisk nordisk
udtryksform med en forkærlighed for enkeltheden i
designet. Men vi er nok begyndt at låne lidt rigeligt.
Man oplever givetvis sit eget særkende tydeligst i

kontrasten til det importerede formsprog. I Amalie¬
haven og de nyrenoverede haver ved Hvidovre Kom¬
munehospital føler jeg det stærkt.

Så fremtræder skandinaviske anlæg med en klarere
rumlighed, er funktionelle og grønne. Men de er måske
også mere sårbare, fordi de kræver kontinuerlig pleje.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl
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ROAD MAN LANDSCAPE
Et tværfagligt overbygningskursus — en vej til bedre veje,
hvor vejingeniøren laver landskabsanalyser og landskabsarkitekten beregner klotoider

AfHenriette Ana Minya ogJens Balsby Nielsen

To lande og fire universiteter med forskellige bag¬
grunde har forenet kræfterne og udbudt et tværfagligt
kursus inden for transportinfrastrukturområdet.
Kurset, der har fået titlen 'Road Man Landscape', er
et internationalt overbygningskursus inden for vejud¬
formning med fokus på både Norden og Europa.
Studenter og lærere fra vejteknik og landskabsarkitek¬
tur samarbejder på alle dele af kurset.

Konflikt eller forening?
I et samarbejde mellem universiteterne SLU i Alnarp,
LTH i Lund på den svenske side af Øresund og DTU
og KVL på den danske er der skabt et nordisk kom¬
petencecenter for Infrastruktur - Menneske - Miljø,
i daglig tale kaldet for NIMM. Organisationen er

ledet af professor Eivor Bucht, SLU i Alnarp og har
til formål at virke for uddannelse, forskning og op¬

bygning af et europæisk netværk inden for rammerne
af et EU-samarbejde. Uddannelsen inden for dette
videncenter startede i efteråret 1997 et kursus med en

tværfaglig opbygning mellem institutterne, der arbej¬
der med landskabsplanlægning og trafikteknik fra
både Sverige og Danmark. Samarbejdet mellem de
tekniske og de 'landskabelige' institutioner har været
en grundlæggende forudsætning for formidling af ba¬
sisviden om vejplanlægning til de landskabsarkitekt¬
studerende og omkring formgivning af fysiske miljøer
til ingeniørerne.
Målsætningen har været at fordele ansvaret og ar¬

bejdsopgaver ligeværdigt mellem de involverede insti¬
tutioner. Kurset omfatter et semesters fuldtidsstudier

på overbygningen inden for henholdsvis civilingeni¬
ør- og landskabsarkitektuddannelsen, men kurset er
også åbent for færdige kandidater og studerende fra
andre lande end Sverige og Danmark. Ud fra studen¬
ternes baggrund gennemføres kurset på skandinaviske
sprog eller på engelsk. En grund til at tage dette kur¬
sus er at lære, hvordan man planlægger både 'smukke'
og sikre' veje, der kan leve op til fremtidens krav.

Smukke veje — mangel på uddannelse.
Anledningen til, at man i større udstrækning arbejder
med begrebet 'smukke veje', er interessen for landska¬
bets kulturværdier. Dette udgør en grundlæggende
forudsætning for at tilstræbe en omsofg i planlægning

og udformning af vejanlæg. En anden årsag er, at

miljøets 'skønhed' er nødvendigt for menneskets vel¬
befindende. Da veje udgør en vigtig del af vort fysi¬
ske miljø, er det vigtigt at give dem et tiltalende ud¬
tryk. Dertil findes der også tanker om, at en æstetisk
tiltalende vej også påvirker trafiksikkerheden i ønsk¬
værdig retning.
Trafikmiljøet er et komplekst system. Veje kan ikke

bare være smukke', men har primært en trafikal
funktion. En ensidig hensyntagen til trafiksikkerhed
og fremkommelighed vil kunne lede til stive og ens¬

formige løsninger. Her er det ønsket at sammenflette
æstetiske og trafikfunktionelle hensyn til både men¬

neskets og miljøet fordel. Derfor er det vigtigt, at vej¬
planlæggere med en teknisk baggrund får indblik i
landskabsanalyse og formgivning, samtidig med at
landskabsarkitekter bliver bekendt med de trafikfunk¬

tioner og sikkerhedsmæssige krav, som en vej skal op¬
fylde. Viden inden for de forskellige discipliner er en
nødvendig forudsætning for et konstruktivt samarbej¬
de om udformning af veje. Hidtil har der ikke været

nogen kurser inden for henholdsvis ingeniør- eller
landskabsarkitektuddannelsen, hvor det har været

muligt at skaffe sig viden om både formgivning og

trafiksikkerhed. Nu tilbyder 'Road Man Landscape'-
kurset denne mulighed.

Road Man Landscape
Kursets mål er at give en bred viden omkring vejplan¬
lægningsprocessen og kunnen for udformning af vej¬
miljøer, om hvordan man planlægger en vej med
hensyn til landskabet, byen og mennesker fra både
tekniske og arkitektoniske synsvinkler. Forelæsninger
gives i to 'toolboxe', som er rettet mod trafikmiljøer i
henholdsvis det åbne landskab og i byen. Temaet for
toolboxene' fokuserer på forholdet mellem miljøets
forudsætninger og de tekniske, sikkerhedsmæssige og

æstetiske krav, som et trafikmiljø bør opfylde. Mål¬
sætningen med 'toolboxene' er at øge de studerendes
forståelse for planlægningsprocessen og de lokale vær¬

dier, som har betydning for kulturmiljøet og brugerne.
Med denne baggrund behandler forelæsningerne:

dansk/svensk vejlovgivning, beskrivelse af forskellige
landskabstyper, metoder for landskabsanalyse, dansk/
svensk trafikplanlægning, trafiksikkerhed og vejpro-
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jektering, detailudformning, planteanvendelse, møb¬
lering, trafikantoplevelse, samt vejæstetik som inspira¬
tionskilde. Øvelserne er integreret med de behandlede
emner og består i år af to store projekter, hvor land¬
skabsarkitekt- og ingeniørstuderende arbejder sammen
i mindre grupper. Den første øvelse består af lokalise¬
ring og udformning af en ny vej i et svensk kultur¬
landskab. Formgivningen integreres med projekte¬
ringen, sikkerhed og trafikantoplevelse, og arbejdet
fokuserer på miljøspørgsmål og hensynet til kultur¬
landskabets værdier. Det andet projekt er rettet mod
forbedring af trafiksikkerhed og det visuelle miljø for
en eksisterende indfaldsvej til en større dansk by.
Øvelserne indebærer, at grupperne udarbejder ana¬

lyser, et forslag til udformning og en konsekvensvur¬
dering, som fremlægges både mundtligt og i en rapport.

Tværvidenskabelighed - en nødvendighed
Formålet med NIMM-samarbejdet er at bidrage til
en tværvidenskabelig forskning for at udbrede grund¬
læggende viden om de komplekse problemer, som
vejplanlægningen udgør med hensyn til trafiksikker¬

hed, miljøpåvirkning og trafikantoplevelse. Kursets
mål er at give den enkelte studerende et stabilt grund¬
lag for i det videre praktiske arbejde at kunne indgå i
et 'tværfagligt landskabsarkitekt-ingeniør team', hvor
kvaliteten i samarbejdet bliver afgørende for, hvordan
fremtidens vejanlæg udformes.
'Road Man Landscape'-kurset er bare en begyndel¬

se til et bedre samarbejde mellem fremtidens ingeni¬
ører og landskabsarkitekter. Kurset giver ikke færdige
svar på alle spørgsmål, som opstår, men skaber op¬
mærksomhed på at både miljøet og trafikanterne er
sårbare. Planlæggeren har stor mulighed for at omfor¬
me kulturmiljøet, og dette bør bestemt ske under
hensyn til at bevare de kvaliteter, der findes dér.
Kan dette opnås med hjælp at tværvidenskabelig

viden og gennem et bedre samarbejde mellem de in¬
volverede faggrupper? 'Road Man Landscape'-kurset
er et bevis på at dette er en mulighed.
HenrietteAna Minya, doktorand, civilingeniør, Teknis-
ka Hogskolan i Lund ogJens Balsby Nielsen, adjunkt,
landskabsarkitekt, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole i København
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Th. Dessau-Worlitzer Gartenreich,
sidst i 1700-tallet.
Herunder. La Fresnada nell'Escorial.
Spanien,1563
Midte. Viale degli Eroi i Tårgu Jiu,
Rumænien. Constantin Brancusi,
1938
Nederst. Cerco do Moneistero de
Tibaes, Portugal, 1500-tallet..
• Right: Dessau-Worlitzer Gartenreich,
late 1700th century.
Below. La Fresnada nell'Escorial,
Spain,1563
Middle. Viale degli Eroi i Tårgu Jiu,
Rumania. Constantin Brancusi, 1938
Bottom: Monastery of San Martin of
Tibaes, Portugal, 1500th century..

NOTER
Fondazione Benetton Studi Richerche

Piazza Crispi 8. 31100 Treviso. Italien

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
til genfundne paradiser
Tøjemperiet Benetton støtter rundhåndet flere, meget
forskellige formål, bl.a. har de eget rugby- og basket-
hold og egen formula uno bil. Og en anden gren,

Fondazione Benetton Studi Richerche, støtter have¬

kunsten, og i dokumentationscenteret i Treviso nær

Vendig opbygges en stor bogsamling, samt diatek,
plansamling, database m.m. Centeret er åbent for alle.
Der er omkring en halv snes ansatte, som også arran¬

gerer seminarer og årlige efteruddannelsesrejser for
landskabsarkitekter til f.eks. Tyskland, Holland, Eng¬
land, Skandinavien m.fl.

Indtryk og forelæsninger fra disse rejser afrapporte¬
res i større eller mindre bøger, f.eks. bogen Scandinavia,
omtalt på næste side. Det er efterhånden række bøger
i serien, Memorie 1-5 og dertil en række mindre pub¬
likationer om de kulturlandskaber og haveanlæg, der
af Fondazione Benetton er blevet prisbelønnet med
den såkaldte Premio Internazionale Carla Scarpa per il
Giardino. Carlo Scarpa lægger navn til prisen, fordi
man mener, at han er den største, man viger heller
ikke tilbage for at sige den eneste, moderne italienske
landskabsarkitekt.

Denne pris - ca. 100.000 kr. - blev i maj 1998 ud¬
delt for niende gang. Den kan tildeles et sted, kultur¬
landskab eller landskabsarkitektonisk anlæg, som Be¬
netton-fondens gennem sin 'videnskabelige komité'
finder værdig, og vigtigt, at omverdenens opmærk¬
somhed rettes mod. Denne jury består af lederen for
centeret i Treviso, arkitekt, dr. Domenico Luciani
samt fra Italien Ippolito Pizzetti (til 1996) og Lionello
Puppi, desuden Carmen Afion fra Spanien, Thomas
Wright fra England, Monique Mosser fra Frankrig,

der har skrevet en fremragende bog om havekunstens
historie, L'architettura dei giardini d'occidente.

Første gang Carlo Scarpa-prisen uddeltes, i 1990,
gik den til Burle Marx's Sitio Santo Antonio da Bica i
Brasilien, dernæst i 1991 til Rosario Assunto i Italien,
i 1992 til Sissinghurst i England, i 1993 til den land¬
skabelige park Désert de Retz i Frankrig, i 1994 til
gadeforløbet Viale degli Eroi i Rumænien med skulp¬
turer af Brancusi, i 1995 til Skogskyrkogården i Stock¬
holm og i 1996 til La Fresnada nell'Escorial i Spanien.

Parklandskabet Dessau-Worlitz syd for Berlin (be¬
skrevet i Landskab 2-1989) var prismodtager sidste år.
Det er et 300 kvadratkilometer stort landområde, hvor

fyrst Franz von Anhalt-Dessau fra 1765 i sit fyrste¬
dømme skabte sit eget. England, skuffet over at han
ikke kunne gifte og bosætte sig i England. I Dessau-
Worlitz kunne han virkeliggøre sine ideer om huma¬
nisme og oplysning gennem et omfattende reform¬
program. Han blev derved en af de første der anlagde
den engelske landskabshave i Europa - omkring slottet
Oranienbaum samt landstederne Luisium og Worlitz.
Men tillige introducerede han engelske dyrkningsme¬
toder, bl.a. et ændret landbruglandskab med alléer af
frugttræer og popler og regulerede vandløb.
Cerco do Moneistero de Tibåes er et benediktiner¬

kloster med tilhørende skove, frugtplantager, køkken¬
haver, søer og kanaler, alt forbundet af store trappe¬
forløb op ad det skrånende terræn. Klosterområdet
strækker sig over ca. 40 ha, og det afgrænses af høje
mure. At prisen i år tildeltes klosterområdet ved Tibåes
begrundes bl.a. med, at det er et enestående eksempel
på en sammenhæng mellem haver og kulturlandskab,
og at den fine restaurering og nænsomme drift af are¬
alerne bevarer og levendegør denne kulturarv. AL
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BOGOMTALE
Scandinavia

Domenico Luciano e Luigi Latini (red.): Scandinavia.
Luoghi, figure, gesti di una civiltå delpaesaggio.
Fondazione Benetton Studi Ricerche/Canova, Treviso.

1998. 292 s., ill. 85.000 lire.

Places, personalities, gestures of a landscape civilisa¬
tion, this is the title of the new publication presented
by the Benetton Foundation, a collection of studies,
compiled by Domenico Luciano and Luigi Latini,
illustrating moments and figures of particular relevance
to the development of Scandinavian landscape. These
experiences include the park system evolved in mid-
century by the Stockholm school, the impressive out¬

put of the Dane Carl Theodor Sørensen, the work of
Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz, whose creative
tension provides varied, subtle interpretations of the
Nordic world. They conclude with Sven-Ingvar Anders-
son, the most representative modern figure of Scandi¬
navian landscape, and with his students and followers.
Not only is this a comprehensive collection of var¬

ied viewpoints regarding the Scandinavian landscape,
aesthetic, legal and professional, but it also includes a

chapter on foreign reflections, plus a sort of travel
journal, resulting from a study trip and subsequent
seminar organised by the Benetton Foundation in 1994.
The prominent role of nature in the lives of the

Scandinavian peoples (Danish, Finnish, Swedish,
Norwegian, Icelandic) emerges in every field, from
the economic to the spiritual. Relatively small popu¬
lations establish a highly significant and intense rela¬
tionship with their Vast physical surroundings. They
have to contend with climatic difficulties: snow,

freeezing temperatures, short spans of daylight and
with a granitic substrate not easily modelled by man.
Every intervention must be for the benefit of the
community, satisfying the constant demand for devel¬
opment while never ignoring the equilibrium of the
natural environment, safeguarding and exalting the
landscape. This common pathos towards nature, with
the goal to modify and improve reality without
destroying it, is behind every dialogue between the
public client and the scientific, technical and artistic
attitudes in the Nordic countries.

From time immemorial the Scandinavian popula¬
tions have learnt to live in harmony with their natu¬
ral surroundings whether forest, lake or sea. Ice and
snow tend to destroy walls, fountains and other man-
made decorative elements so it becomes fundamental

to use and adapt minimally the existing, basically

pastoral, landscape. Even the industrial development
of this century and the resulting migration towards
the cities did not cause an abandonment of nature.

Attention was dedicated to the local landscape through
the creation of natural parks and the protection of
the environment.

In the thirties a typically Scandinavian landscape
style was developed enveloping social responsibilities
and knowledge, and recalling the historical forest
clearings of the first Viking settlements. The Stock¬
holm park system, the Skogskyrkogården and the
Bullerbacken were presented in London in 1928 eli¬
citing an article in the »Spectator« where the Swedes
were described as demonstrating the deepest under¬
standing of garden design: simple, serious collabora¬
tion with nature.
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A truly Scandinavian landscape sensibility appears

in this book which demonstrates its peculiar scientific,
artistic and operative independence. A genuinely Nor¬
dic tradition of design and management emerges which
has assimilated the historical identities and philosophies
of entire populations. At the same time this respect
for the past is not allowed to exclude experimentation
or invention, but provides interaction between the
natural patrimony and human requirements.
A fundamental cultural, philosophical and opera¬

tional diversity between the Scandinavian and Italian
landscape interventions is also evident. The different
climatic and geographical conditions have their signifi¬
cance but the most striking divergence is in compar¬

ing the Italian enthusiasm for transforming the land¬
scape beyond all recognition with the Scandinavian
respect for the environment where simplicity dominates
and one is left with the impression that the natural
landscape has influenced the architectural interven¬
tions rather than vice versa, a poetic, active adaptation
of creative intelligence to the rules of the real world.
Clare Littlewood landscape architect, Milano, IFLA delegate
ofthe Italian Association ofLandcape Architecture
Bogen tildeles 4. juli Premio Internazionale Giardini
Botanici Hanbury, en pris der kan tildeles bøger inden
for havearkitektur og havekultur.

Stockholms parksystem, Norr Målar-
strand og Rålambhovsparken,
1936-1956. III. fra Scandinavia.
•Stockholm Parks. Norr Målarstrand
and the Rålambshovspark, 1936-56.
III. from Scandinavia.
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Skogskyrkogården/
Woodland Cemetery/
The Enskede Forest Cemetery.
III. from Garden History
in Scandinavia.
• Skogskyrkogården/
Woodland Cemetery/
The Enskede Forest Cemetery.
III. from Garden History
in Scandinavia.

Garden History in Scandinavia
»Garden History in Scandinavia,« Journal ofGarden
History, Volume 17, Number 4, October-December, 1997.
Taylor&Francis, 1 Gunpowder Square, London EC4A 3DE.
Published quarterly. Annual subscribtion 223 £.

»Garden History in Scandinavia« is an important
effort toward mapping out the history of landscape
design in the north. This is far more difficult than it
at first seems. Given a relatively common linguistic
origin, religion, and political system, it would seem

that the landscapes that followed would be quite Sim¬
ilar. But other factors need to be considered. Some

years ago, I made a perhaps foolhardy attempt at
writing a broad description of Scandinavian landscape
design. The pathos ofmy effort was proven over time:
several ofmy Nordic colleagues found aspects ofmy
assertions simplistic and problematic, and they were
troubled by my assuming links between geomorphology,
peoples and design ideas that were... well, they just
had not been that way. On the other hand, none of
them came forth with a more convincing argument
of their own. Several even admitted, however reluc¬

tantly, that even with its faults, my ill-fated attempt to
define a Scandinavian landscape did at least stir them
to thinking about the subject themselves.
That the planning committee of the joint issue of

the various Nordic landscape journals even thought
to ask an outsider to write about the landscape is in
itself revealing. Their selection of an American suggests
that little consensus exists among the handful of land¬
scape historians in their respective countries, much
less which of them should be trusted with the task.

The situation also demonstrated the limited study of
Nordic, or even Scandinavian, designed landscapes
within their respective home states, not to mention
in the world at large. Because of this lacuna, the spe¬
cial issue of the Journal of Garden History, edited by
Lulu Salto Stephensen, is an important document and
a great service to the northern landscape community.
Ms. Stephensen has mapped out an issue that

spans both time and location, and she has assembled
a group of authors with experience and impressive
credentials. In opening her introduction, she poses

several questions: »Do Scandinavians view their natu¬
ral surroundings in a particular way and demonstrate
this in their landscape gardening? How is it reflected
in the history of Scandinavian landscape design?«
[p.231 ] And just to set the stage, early on she wisely
distinguishes between Scandinavian and Nordic to
circumscribe her project.
If those of us living abroad know anything about

Scandinavian landscape design it is probably royal

estates such as Drottningholm and Frederiksborg, the
celebrated Woodland Cemetery, and perhaps a manor

house or two in Scania or Denmark. In »Two Danish

Gardens in the Age of Enlightenment,« Hakon Lund
adds two estate gardens - Ledreborg and Jægerspris - to
our list. His essay surveys the history of the manors and
outlines certain of the lives of those who lived there.

While their stories are hardly remarkable, having echoes
in numerous eighteenth-century European states, their
very normality suggests the presence of cultural aspi¬
rations shared by Danish garden makers with their
patrons and colleagues across the continent and England.
The implications of Karsten Jørgensens »Nature

and Garden Art in Norway« are far broader. Despite
the heroic geography of its west coast, or perhaps
because of it, foreigners know almost nothing about
landscape architecture in Norway - or even of its
very existence. Oh yes, perhaps a few of us have
braved the weight and curiosity of Gustav Vigelands
Frogner Park in Oslo, but few individuals really
know anything about its design, much less about the
parks and landscapes that had preceded or followed
it. Jørgensens contribution is thus extremely impor¬
tant, offering a schematic framework that spans from
prehistory to the twentieth century. It is a story, it
seems, with few actors but considerable drama. Many
of the stories parallel those of continental designs; but
others embody such a peculiar twist of conditions that
they appear unique to Norway. The familiar story, for
example, of formal versus naturalistic park design fol¬
lowed its own course there. And in the twentieth cen¬

tury, Jørgensen tells of the governmental programme of
»good living - for everyone,« and how the »good«
landscape was an important element of the plan. »Other
elements in Modernism, such as the breakaway from
old traditions, belief in general progress, objectivity,
purity and frankness,« he notes, »are of course also
present in Norwegian landscape architecture, but the
stress on equality is perhaps the one thing that distin¬
guishes it from Modernism in the rest of Europe.«
From this issues sameness: »In Norway it became a

virtue not to be different from your neighbour« [p.254].
Whether formal or informal made little difference; it
was the lack of difference that was important.
As in Sweden, the park and the cemetery became

critical arenas for landscape design in this century.
We learn of personalities new to current discourse,
designers such as Pål Saeland, Tor Preede, and per¬

haps the most interesting of the group, Karen Reistad,
whose war cemeteries designed in the late 1940s and
early 1950s were her most significant works. In Jør¬
gensens mind her cemeteries display »the interplay
between clear and functional simplicity and the nature
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of the Norwegian landscape« [p.264], »Nature and
Garden Art in Norway« is an meaningful essay, not
only for its broad scope, but also for its introduction
to Norwegian landscape history — especially for non-
Norwegians. Professor Jørgensen should be encouraged
to expand this overview into a full-fledged book.
In »National or International Style? From Nicode-

mus Tessin the Younger to Fredrik Magnus Piper,«
Magnus Olausson examines the domestication of for¬
eign ideas, in this case, ideas French introduced into
Sweden. The Drottningholm landscape serves as his
preeminent case study, involving personages such as

the designers Nicodemus Tessin and Fredrik Magnus
Piper, the political emissary Daniel Cronstrom, and
even a monarch, Gustav III. We learn not only of the
physical constraints imposed by the Swedish land¬
scape upon the idealized imported design, but also
the course of garden culture in Sweden over more

than a century - and we witness the shift from the
formality of the French tradition to the classical natu¬
ralism of the English landscape garden.
. Time as a constant aspect of the northern land¬

scape informs Thorbjorn Anderssons »Appearances
and beyond: time and change in Swedish landscape
architecture.« Andersson cites three aspects of the
environment that have coaxed the manner of the

Swedish landscape design: the quality of light, »the
expressive restraint which has led to an attuned
design tradition that borders on austerity,« and the
»geomorphological regularity of the landscape« [p.278].

'

Rather than a historical overview, the essay examines
qualities that persist through time, qualities that have
informed the creation of public as well as private
landscapes. From pre-history, through a commemora¬

tive landscape for Dag Hammarskjold and the Stock¬
holm parks of Erik Glemme, we follow the attach¬
ment of the Swedish people with the land, and more

specifically, with the forest. Andersson takes issue
with the common translation into English as Wood¬
land Cemetery of the justly-celebrated Skogskyrko-
gård. Woodland »signifies a plant habitat where tree

canopy provides favourable conditions for shade-lov¬
ing plants,« he writes [p.288]. Woodland stimulates
none of the fundamental experience with the forest
and what the word connotes to the Swedish people.
Although the essay covers considerable territory,

Andersson concludes that Sven Hermelin has been

the most important figure in modern Swedish land¬
scape design. The scope of his practice embraced gar¬

dens and manor houses, the planning of roadside
environments, and landscape preservation. Perhaps
Hermelins best-known work is the garden for the
Marabou chocolate factory in Sundbyberg. Intended
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as a place of rest and retreat for the employees, the
landscape - like the Woodland Cemetery — is
unquestionably modern without the use of elements
that are themselves self-consciously modern in form.
There are no biomorphic curves, no new synthetic
materials. Instead plantations of trees and shrubs, a
shallow pond and an expanse of lawn — all parts of
the historical as well as natural landscape - are recast
in a thoroughly modern way, energized by the logic
of reason and a spatial development that joins move¬

ment with the revelation of vista. As Andersson notes,

»The outcome (of landscape design in Sweden) is
that the natural landscape ends up with features simi¬
lar to those to be found in gardens« - or vice versa

[p.293]. Where do we draw the line that distinguish¬
es the natural from the constructed landscape?
That line is more apparent in Denmark, as guest

editor Lulu Salto Stephensen establishes in her essay
»The Danish Landscape and Landscape Gardening:
on the visualization of the aesthetic potential for
nature in cultivation in the twentieth century.« That's
a long title, but it also serves as an abstract of the
text. While once forested, the visible landscape of
Denmark is today more a construct than a given. The
hedge as windbreak or enclosure, the employment of
geometry, and the urge to construct spaces at once
ordered and identifiable (often geometric), distin¬
guish Danish landscape design from the more natural
tradition of neighbouring Sweden.

Stephensen traces the making of Danish landscapes
from those of the historical estate, through the nine¬
teenth-century with its naturalistic British impulses, .

into the modernity that emerged at the start of this
century. Romantic urges notwithstanding, one sees in
the Danish landscape an acceptance if not outright
embrace of geometry, and a complete temerity for
creating gardens that smack more of the human hand
than the divine. We learn ofG.N. Brandt and C.Th.

Sørensen, both familiar figures in the Danish panthe¬
on, but today rarely spoken of abroad. Brandt strikes
us as a transitional figure who bridged eras, the formal
and natural manners, the German and the Swedish,

Bogstad herregård,
anlagt ca. 1790.
Formentlig det første eksempel
på den engelske landskabshave
i Norge. III. fra Garden History
in Scandinavia.
• Bogstad Manor,
completed c. 1790.
Probably the earliest example
of an English landscape garden
in Norway. III. from Garden
History in Scandinavia.



Fredensborg Slot tegnet af
H.C. Lønborg 1728.
III. fra Fredensborg Slotshave.
• Fredensborg Palace, designed by
H.C. Lønborg in 1728;
III. from Fredensborg Slotshave

Fra oven N.-H. Jardins plan ca. 1759,
J.L. Mansas forslag fra 1809, Rudolph
Rothes plan fra 1844 samt kort over
haven 1995.
III. fra Fredensborg Slotshave.
• Above, from the top:
N.-H. Jardin's plan, c. 1759;
J.L. Mansa's 1809 proposal;
Rudolph Rothe's 1844 plan; and a
map of the garden, 1995.
III. from Fredensborg Slotshave

the horticultural and the architectural. His monument,

the Mariebjerg Cemetery, seems to have applied on a

larger scale the lessons he learned in the private gar¬
den. Perhaps his greatest accomplishment was his use
of a planted geometric order to create a sense of ter¬
ritory without its sense of restriction or repetition.
Despite the landscape architect's recent resurrec¬

tion, Stephensens text is also a welcome re-introduc-
tion ofC.Th. Sørensen to the foreign audience (Søren¬
sen was widely known in the 1950s and 60s but is
almost entirely forgotten to at least an entire genera¬
tion of landscape designers). Given today's predilec¬
tion for pattern and formality, Sørensens almost manic
use of the oval is both striking and, today, quite accept¬
able. His development of spaces through planted ele¬
ments — above all the clipped hedge — is less apparent
through photographs, but a central aspect of his work.
»While Brandt aimed to transform the cultivated

landscape, dynamic nature, into garden art« Stephen-
sen concludes, »Sørensens work on form concentrated
on intensification, for instance, of forest as mass into

spatial art« [p.307].
This issue of the Journal of Garden History is a

major contribution towards our (that is, primarily,
foreign - although I would imagine it is also true of
the Scandinavian professional community itself) under¬
standing of the scope and complexity of Scandinavian
landscape design, in the past, and more recently in
our century. The essays throughout possess both sub¬
stance and considerable value. While the aspirations
of its guest editor were modest, the publication has
succeeded well beyond those modest boundaries.
Marc Treib, Professor ofArchitecture at the University
ofCalifornia at Berkeley, the editor ofModern Land¬
scape Architecture: A Critical Review (MIT Press,
1993) and co-author ofGarrett Eckbo: Modern Land¬
scapes for Living (University ofCalifornia Press, 1997)

Det langsomme drama
Bente Scavenius: Fredensborg Slotshave. Medfotografier
afOle Woldbye. Gyldendal 1997. 224 sider, ill. 525 kr.

Det er ganske svært at komme i gang med at skrive.
Lige så snart, man lukker bogen op, fængsles man af
både tekst og billeder. Det er en meget smuk bog, vi
her har faet om slotshaven i Fredensborg, og det er
en meget givende bog.
I et klart og nuanceret sprog udfolder Bente Scave¬

nius havens drama gennem næsten tre århundreder.
Hun beretter med indlevelse, med mild humor og

også med forståelse for de svage perioder, når det er
ved at gå galt. Der er ikke mange knoppede ord over

menneskelig dårskab, men man er ikke i tvivl om,
hvad hun mener. Og netop ved denne vurdering bliver
bogen et memento, som rækker langt videre end til
haven i Fredensborg. Det går som eri rød tråd gennem

hele beretningen, at uden kærlighed går det ikke.
Det er Frederik d. IV's interesse for havekunst og

kærlighed til stedet, som far det hele til at begynde,
og det er Frederik d. V's entusiasme, som i respekt
for det eksisterende haveanlæg uddyber mulighederne
og skaber den helt enestående barokhave.

Beskrivelsen af denne udvikling er en lystvandring,
som yderligere beriges ved, at personerne beskrives
med indsigt og personlig sammenhæng ud fra de histo¬
riske data.

Det gælder både de kongelige bygherrer og deres
kunstneriske rådgivere: J.C. Krieger og N.-H. Jardin,
og det gælder i høj grad billedhuggerne. Kapidet om
Johannes Wiedewelts arbejde med de mange skulptu¬
rer til N.-H. Jardins fornyelse af haven giver et stærkt
samlet billede af denne meget væsentlige del af have¬
anlægget. Ligesom anlæggelsen af Normandsdalen og

J.G. Grunds arbejde med de mange skulpturer, der
bliver sat ind i den historiske sammenhæng.

Kl$S: gms-
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Så kommer de svage perioder, hvor Fredensborg
ikke har majestætens bevågenhed, hvor ubegavet bu¬
reaukrati gør det til en næsten håbløs opgave at op¬
retholde stedets værdier.

Eller de måske allerfarligste perioder, hvor noget nyt
kommer på mode, hvor tankegangen skifter, og alléer
er håbløst forældede. Så må de også væk her, selv om
de udgør hele den bærende idé. Rudolph Rothe fæl¬
der alléerne for at kunne se skovens træer bagved og

for at skabe den danske bøgeskov, som var det eneste
saliggørende på det tidspunkt.
Det skete dengang, og det vil ske igen, så længe der

er slotshaver og mennesker.
Det er en af bogens store kvaliteter, at den så klart

gør rede for de forandringer, som er en del af havens
naturlige liv, og så de, som truer dens eksistens. Hidse¬
pladser, ballonpladser og menagerier anlægges og for¬
andres, når der ikke længere er forståelse for brugen af
dem, og den kongelige særhave ændrer sig efter sine
brugere. Men hvis barokhavens struktur udviskes, hvis
alléerne forvitrer, så mister Fredensborg sin storhed
og bliver ligegyldig.
Det var nær ved at ske, og det er ikke så længe siden.

Det var Knud Preisler, som satte de omfattende restau¬

reringsarbejder i gang og begyndte genoprettelsen af
det store allésystem. Nu 30 år senere er en væsentlig
del af alléerne genskabt, og haven er inde i en af de
gode perioder, hvor den er rammen om en væsentlig
del af kongefamiliens officielle såvel som private liv.
Uvilkårligt tænker man: Kunne denne bog overho¬

vedet være skrevet i en af havens svage perioder? Så
ville den i hvert tilfælde være blevet noget helt andet.
Nu står den som det gode eksempel på, at det kan
nytte, og det er forhåbentlig det gode eksempel, som
varer længst.
De mange illustrationer er en væsentlig del af bo¬

gens helhed, og fotografiernes skønhed og høje kvali¬
tet bidrager meget til at gøre fortællingen nærværende.
De følger tekstens vej gennem haven, belyser og

forklarer. Men de følger også årets gang og lysets. Fra
sommerens frodighed til efterårets skarpe lysindfald
og dybe skygger. Fra vinterens klare grafik til den kol-
'de forårsdag under bøgestammerne ved søbredden,
eller det matte novemberlys fuldt af blide fortoninger.
Det er stemninger, man som dansker kender og gen¬
kender. Netop sådan kunne man opleve det selv på
ture gennem parken.

Det er nævnt afandre: Også jeg savner den gode over¬

skuelige plan med alle navne, placeret på et bekvemt
sted i bogen. Den som gør det let at finde rundt efter
teksten, den som fortæller os, hvor f.eks. Østrup lå.
En personliste med de vigtigste data ville også have

været praktisk, men det er mindre, omend nok så irri¬
terende mangler ved en dejlig bog.
Sonja Poll

Plan over Fredensborg Slotshave
fra 1728. Muligvis udført af L. de
Thurah og Holger Rosenkrantz.
III. fra Fredensborg Slotshave.
• A plan of Fredensborg Palace
Garden, 1728. Possibly drawn by
L. Thurah and Holger Rosenkrantz.
From Fredensborg Slotshave.
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Barokhave ved Arendal.

Prospekt fra ca. 1775.
Gengivet i Hager til lyst og nytte.
• Baroque garden at the Arendal estate.
A prospect dating from &. 1775,
reproduced in Hager til lyst og nytte

å.

Havekunsten gennem tusind år
Madeleine von Essen: Hager til lyst og nytte. Hagekunsten
gjennom tusen år. Scbibsted, Oslo, 1997. 248 s., ill. 368 Nkr.

Th. Selv om Norge har meget vand
blev det sjældent udnyttet i haverne.
En undtagelse var kaskadeanlægget
i haven ved Moss Jernverk. Tegning
fra 1731 gengivet i Hager til lyst og
nytte.
• Right:'Even though Norway is a
nation of seafarers, its gardens are
short on water features.
One exception was the Cascades
created in the garden surrounding
the Moss works. A 1731 drawing
reproduced in Hager til lyst og nytte

Dette norske værk om 'Hagekunsten gjennom tusen år'
gennemgår havekunstens udvikling fra middelalderens
klosterhaver til 1800-tallets romantiske haver og indu¬
strialiseringens væksthuse med planter fra hele verden.
Bogen er inddelt i fem afsnit om henholdsvis mid¬

delalderen, renæssancen, barokken, landskabshaven

og 1800-tallets haver. Historien fortælles ved hjælp af
de sædvanlige 'klassikere' i udlandet, som er karakte¬
ristiske for den pågældende periode, og for hver perio¬
de redegøres for forholdene i Norge. Der fortælles
f.eks. om, hvordan renæssancens parterrer visse steder
måtte kantes af græstørv, fordi klimaet ikke tillod
buksbom, om barokkens ringe gennemslagskraft i
Norge grundet manglen på kongehus og adel, og om
hvordan den engelske landskabsstil passede særlig
godt til Norge på grund af landskabets topografi og
nordmændenes frihedsfølelse. Desuden hepvises til en
del norske eksempler på haver, som man dog kun op¬
når et overfladisk kendskab til.

Værket fortæller om havekunstens historie fra en

kulturhistorisk indfaldsvinkel, ud fra et ønske om

samtidig at fortælle om de samfundsforhold og leve¬
vilkår, som havekulturen afspejler. Derfor hører man
om ting som 1500-tallets specielle børs for tulipanløg
i Amsterdam og om kolonihavebevSgelsens opståen.
Når bogen kan læses, selv om man synes, at man

allerede kender den europæiske havekunsts historie,

og man måske ikke har speciel interesse i havekunstens
udfoldelse i Norge, er det fordi, bogen veksler mel¬
lem fortællende tekst og uddrag af originale kilder.
Således er op mod halvdelen af den samlede tekst ud¬
drag af forskellig litteratur fra hele Europa, omhand¬
lende haver og havebrug. Der er f.eks. digte og rejse¬
beskrivelser, men også uddrag af havebrugsbøger og
artikler i aviser og haveblade samt mere ideologiske
skrifter om haver. Som eksempler kan nævnes Francis
Bacons 'Essays', Hans Raszmussøn Blocks 'Horticul-
tura Danica', André Mollets 'Le Jardin de Plaisir' og
Humphry Reptons 'Fragments from the Theory &
Practice of Landscape Gardening'.
Værket er således en bekvem adgang til den væsent¬

ligste litteratur inden for havekulturen, både af ideolo¬
gisk og praktisk art, dog i norsk oversættelse. For de
planteinteresserede afsluttes bogen med en udtømmen¬
de liste over de planter, der anvendtes hhv. fik deres
indtog i nytte- og prydhaver i de forskellige perioder.
Maria Jakobsen
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Historiske haver i Portugal
Helder Cari ta & Homem Cardoso: Portuguese Gardens.
Antique Collectors' Club, Woodbridge, Suffolk, 1990.
Genoptryk 1997. 314 s., ill., 39,50 £.

'Denne bog er en have. Man kan slentre rundt i den,
stoppe og indsuge atmosfæren, gå omkring med øjne¬
ne åbne eller lukkede'. Sådan lyder det i forordet til
dette værk om historiske haver i Portugal.
Ved hjælp af en rigdom af fotos, hvor skarpt sollys

konkurrerer med smukke motiver, planer i en enkel
streg, og en tekst, der ikke er helt let at orientere sig i,
indkredses og præsenteres den portugisiske haves sær¬

kende.

Den portugisiske have udspringer dels i den græsk¬
romerske, dels i den islamiske have. Den er geometrisk
i sin opbygning og er at betragte som en arkitektonisk
forlængelse af huset, et sted med en privat stemning.
Det arkitektoniske og det private understreges af, at
haven omkranses af høje mure. Disse giver en stærk
fornemmelse af både rumlighed og uforstyrrethed.
De skaber samtidig skygge, og sammen med geome¬

trisk formede bassiner med spejlende vand, dannes
grundlaget for et behageligt opholdssted i den varme
sommer. Større haver består af flere selvstændige rum,
og haven er således aldrig én sammenhængende helhed,
men en samling af afbrudte rum.

Mure, bassiner og citrustræer er faste elementer i
den portugisiske have. Karakteristisk er endvidere
forekomsten af forskellige muslingeskal- og kakkel¬
arbejder.

En essentiel ting i en portugisisk have er tilstede¬
værelsen af en eller flere promenader. En sådan pro¬

menade er et selvstændigt element, placeret frit i for¬
hold til havens overordnede opbygning. Den har altså
ingen forbindende funktion og er snarere en aflang
terrasse med bænke, end en gangsti. Den bruges til
slentren, meditation og diskussion, og oprindelsen er

romersk.

Den portugisiske have indbefatter en speciel hem-
melighedspræget rumopfattelse og en opfattelse af re¬
kreation, hvor duft (fra citrustræer) spiller en væsentlig
rolle.

Denne særegne portugisiske have var stort set ene¬
rådende i Portugal fra 1400-tallet til 1800-tallet, med
kun fa eksempler på indflydelse fra den franske barok
i den nordlige del af landet.

I 1800-tallet holdt den romantiske have sit indtog
i landet, og haverne skiftede fra at være lysthaver til
at være sceniske haver.

På bogens omslag hedder det, at den er uvurderlig
til planlægning af besøg og som ledsager på rejsen.
Bogens format forudsætter, at det er bilferie, man er

på. Og der er mange historiske haver i Portugal.
Da bogen hverken fortæller om beliggenhed eller

tilgængelighed, består anvendeligheden som guide
nok mest i, at når man ved hjælp af en almindelig
guide har fundet frem til de haver, der er i den ak¬
tuelle del af Portugal, man befinder sig i, tager man
dette værk frem for at få en mere tilbundsgående vi¬
den om stederne.

Maria Jakobsen

Vandbassin og samtidig vandreservoir,
overdådigt ved haven til Fronteira i
Lissabon og karsktved Quinta da
Ribafria nær Sintra.
Nederst. Vandstråler i Conimbriga,
Coimbra midt i Portugal.
III. fra Portuguese Gardens.
• A reservoir, lavish at the Fronteira
garden in Lisbon, doughty at Quinta
da Ribafria near Sintra.
Below: Water spouts in Conimbriga,
Coimbra, central Portugal.
III. from Portuguese Gardens
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Creating Art in Nature, p. 73
Gertrud Købke Sutton
Within a week two exhibitions on art in
nature have opened. One at Wanås in Skå¬
ne, and the other at Dragsholm Slot in
Odsherred. In conjunction the two exhibi¬
tions exemplify the variety ofways that art¬
ists conceive of art and nature.

Wanås Slot, on the border of Skåne and
Blekinge in Sweden was described earlier in
Landscape 1994-8. Since 1987 a total of
108 artists have been invited to exhibit in
one the estates old storage buildings, or to
work with creations in the English park or
the woods. A wide range of different trends
has been represented, covering areas such as
abstract sculptures, conceptual art, land art,
installations, nature art and entertaining
kitsch. A lot has been removed by now, but
the hilly terrain covered with boulders and
old trees is full of expression and inspires
powerful sculptural manifestations. The
most recent works are made by Martin Pur-
year, Antony Gormley, Marina Abramovic
and Allan McCollum. Humour and pecu¬
liarity plays a role in the Wanås exhibitions,
and they are often more about art than
about nature. The landscape is background
and stage, seldom the theme.
Invited by 'European Art Nature Trien¬

nial 1998', seven artists have during the
month ofMay created works in the park
and woods at Dragsholm Slot. The artists
are Yturralde from Spain, Giuliano Mauri
from Italy, Chris Drury from Britain, Helge
Røed from Norway, Herman Prigann from
Germany, Gloria Friedmann from France
and finally Alfio Bonanno, the creator of
Tranekær International Center for Art and
Nature at Langeland.
The works at Dragsholm include mini¬

malist, conceptual and sculptural construc¬
tions.

Conversation with Landscape Architect
Peter Thorsen, p.76
By Karen Permin
Peter Thorsen, born in 1938, received his
cand. hort. degree from The Royal Veteri¬
nary and Agricultural University in 1968,
and graduated two years later from the
landscape architecture department at The
Royal Academy of Fine Arsts, School of
Architecture. From 1966-1970 he taught at
the School ofArchitecture and from 1980
he has been a censor and visiting professor
at The Royal Veterinary and Agricultural
University.

Since 1967 he has been running a studio
in Copenhagen by himself and in co-opera¬
tion with other city planners. His main
focus has been landscape and city planning.
The specialised focus has, however, not

kept him away from more traditional tasks.
During the past years the studio has
worked with projects in public construc¬
tion, business and office construction and
recreation and sports facilities. Other pro¬
jects include residential construction, roads,
paths, etc.

Traffic reconstruction and public spaces
have been recurrent tasks.

But the most extensive jobs have been in
the open landscape, where the tasks have
included landscape analysis, preservation
and plans for maintenance, recreational
planning and fitting technical constructions
into the vulnerable Danish landscape.
In the sixties and seventies we believed in

total planning as a medium of social
improvement, Peter Thorsen says. This
approach demanded broad co-operation
between several different professional
groups. During a period of time in the sev¬
enties, besides my own studio, I therefore
worked closely with 'Institut for
Centerplanlægning', where traffic and city
planners, sociologists, retail business plan¬
ners and economists worked together on
larger tasks such as municipal schemes for
Odense, Holstebro and Kolding.
The placement of large technical con¬

structions in the open landscape has not
been about land art, but about incorporat¬
ing or neutralising the construction in valu¬
able landscape structures that increasingly
tend to disappear. Many of the construc¬
tions that we have been working with typi¬
cally spring from otherwise good inten¬
tions, such as a depot for desulphurization
from the power plants or the large trans¬
former plant at Bjæverskov, which became
necessary because the population in south¬
ern Sjælland rejected high voltage wires in
the open landscape.
The latest task for the studio has been

the placement ofwind mills in the Danish
landscape. The Ministry of the Environ¬
ment has demanded that every municipality
in the country must make public its posi¬
tion and planning concerning the future
construction ofwind mills within the

municipal borders. In relation to this I have
produced landscape analyses as a basis for
future wind mill construction for a variety
ofmunicipalities and energy companies.
The planning of mills is certainly not an

easy task. The regulation on open zones
around the mills - especially because of
noise — and the steadily growing size of the
mills are creating serious limitations for
construction in the mini patterned Danish
landscape. It is easier to build several small¬
er mills in a simple pattern than to build a
few big mills, but smaller mills are less
profitable. That is why people are planning
to construct new and large mills in the
ocean, a solution that has its own problems.
Maintenance consulting has also become

one of the studio's task during the last
couple of years. These tasks have inspired
some thought. Peter Thorsen actually claims
that many constructions - his own as well
as other's — are neglected or outright ruined.

But form and function must not be for¬

gotten in the endeavours towards more sus¬
tainable and ecological constructions. Pro¬
jects have to be realistic and aesthetically
feasible. This demands that engineers with
knowledge about environmental technology
collaborate closely. Many city ecological

constructions have failed and ended up as
kitsch landscape architecture - at the alter
of democracy - without any aesthetic, func¬
tional or ecological value.

Even though the green sector has grown
larger and more skilful during the last
decades, I still long for a more honest
debate about practical and technical real¬
ities related to projects and craftmanship.
Concurrently I sense a deeper divide

between traditionalists and modernists,
between practical everyday planners in the
studios and 'landscape artists' and 'land
artists', that tend to permeate our publica¬
tion Landskab.
Like other designers and engineers we

are, of course, influenced by the trends
around us. Some more than others, which
over the last 10-20 years has created a sig¬
nificant divide between the colleagues who
kept up with the trends of the time, and
the architects of the more traditional
school. I think that in our profession it is
important to maintain a healthy slowness, a
slowness that is part of the rhythm of the
profession. We must be pensive and main¬
tain the most important traditions of this
century and work with a simple and con¬
cise spatiality, which is sufficiently robust to
encompass the initiatives and living of the
future.

As a professional I wish that we, despite
trends and size of tasks, can continue to

prioritise wholeness and inter-relatedness,
especially considering the many initiatives
that today are fragmenting our physical sur¬
roundings.
Maybe the love of simplicity in design is

a typical Nordic type of expression. But we
have probably begun to borrow a little to
much. One tends to experience ones own

uniqueness most clearly when it is contrast¬
ed with design from abroad.

Road Man Landscape, p. 86
Henriette Ana Minya andJens Balsby Nielsen
Two countries and four universities, with
different backgrounds, have joined forces
and offer a cross-professional course. The
course, with the title 'Road Man Landscape',
is an international graduate course in road
design, focusing or^ the Nordic countries
and Europe. Students and professors from
road engineering and landscape architecture
collaborate in all aspects of the course. In a
co-operation between the universities: The
Swedish University ofAgricultural Sciences,
SLU in Alnarp, Lund Institute of Technol¬
ogy, LTH in Lund at the Swedish side of
Øresund and The Technical University of
Denmark, DTU and The Royal Veterinary
and Agricultural University, KVL at the
Danish side, NIMM, Nordic centre for
competence in transport, Infrastructure •

Man • Environment, has been created.
The purpose of the course is to provide a

broad knowledge about road planning pro¬
cesses and skills in the shaping of road
environments.
Peter Svarre
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BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:
24,5x25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
-nu

- og i fremtiden.

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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Udstillinger i Gammel Dok
Til 23. august vises udstillingen
'Hen ad vejen'.
Det er et udviklingsprojekt, som
tager udgangspunkt i et samarbejde
mellem Statens Kunstfonds Arkitek¬
turudvalg, Bolig- og Byministeriet,
Realkredit Danmark og Dansk Arki¬
tektur Center - Gammel Dok.
Formålet er at forny parcelhuset,
blandt andet ved at hjælpe private
bygherrer med at opføre arkitektteg¬
nede enfamiliehuse, som rækker ud
over den vanetænkning, der i de se¬
nere år har præget den overvejende
del af de eksisterende parcelhuse -
og de kvarterer og bebyggelser, de
indgår i.

Baggrunden for det samlede projekt
er arkitektkonkurrencen 'Parcelhuset
som arkitektur', som Statens Kunst¬
fonds arkitekturudvalg udskrev i ef¬
teråret 1997.
Formålet var at få ideer og forslag,
som på en gang ville være visionære
og realistiske betragtninger om
fremtidens enfamiliehus.
Blandt 298 indkomne forslag valgte
dommerkomiteen 14 projekter, som
vil blive realiseret hen ad vejen samt
to forslag til, hvorledes husene kan
indgå i to studiebyer i henholdsvis
Randers og Vejle. Studiebyerne rea¬
liseres af en nyoprettet fond, 'Dan¬
ske Studiebyer', der som sin over¬
ordnede målsætning skal bidrage til

den arkitektoniske og teknologiske
udvikling af boligen herhjemme.
På udstillingen i Gammel Dok sæt¬
tes konkurrenceforslagene ind i en
større sammenhæng, der blandt
andet perspektiverer studieby-
dimensionen og det arkitekttegnede
enfamiliehus i en historisk sammen¬

hæng.
Arkitekt Jørn Ørum-Nielsen er ud¬

stillingens kurator, mens arkitekt
Arne Kvorning står for udstillingens
design.
Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

Udstillinger i Meldahls Smedie
20. juni-12. juli
Afgangsprojekter sommer '98.
100 projekter fra sommerens afgang
på Kunstakademiets Arkitektskole.

29. august-27. september
Konstruktionens paradoks.
Letvægtskonstruktioner og konstruk-
tionsmorfologi efter modeller af
Le Ricolais og danske forskere.

10. oktober-8. november
Arkitektstudiet til debat.
20 studieforløb på Kunstakademiets
Arkitektskole - mål og resultater.

14. november-9. december.
Et Danmarksbillede.

Landskabsprojekter i det 20. århundrede.

Meldahls Smedie.
Danneskiold-Samsøes Allé 51.
Holmen.
Åben alle dage 12.-18.00.

Konkurrence i Yelabuga, Tatarstan
ALACIS, associaton of landscape
architects of community of-indepen¬
dent states, har i samarbejde med
bl.a. den russiske og den tatarstan-
ske arkitekforening samt flere mini¬
sterier udskrevet en konkurrence om

bevaring og forvaltning af museums¬

området Yelabuga i Tatarstan, der
ligger nogle hundrede kilometer øst
for Moskva.

Yelabuga er en lille, gammel by med
en unik landskabelig beliggenhed
ved floden Kama og med mange
historisk værdifulde bygninger. Man¬
ge kendte kunstnere, forfattere og
videnskabsmænd har boet eller

arbejdet her: 1.1. Shishkin, A Tolstoj,
Marina Tsvetaeva, D. Mendelejev m.fl.
Et orienterende seminar ligger i
begyndelsen af august.
Nærmere oplysninger: ALACIS.
Museum Estate Ostankino.
1-st Ostankaya street 5.
Moskva 129515, Rusland.
Tel. 095 285 0929, fax 095 286 0288.
e-mail: older@glasnet.ru

Konkurrence om område syd for
Køge Havn
Køge Kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om disponering af et ca. 44
ha stort område syd for Køge Havn.
Konkurrencen har til formål at belyse
områdets byudviklingsmuligheder og
mulighederne for udnyttelse til fri¬
tidsformål. Køge Søndre Havn skal
fortsat udvikle sig som en effektiv
erhvervshavn, og forskellige fritids¬
aktiviteter skal indpasses i området,
bl.a. en ny badestrand og måske en
ferieby.
Desuden kan man komme med for¬

slag til indpasning af boliger i områ¬
det.
Kommunen forventer at få et godt
og effektivt planlægningsværktøj ud
af konkurrencen. Derudover vil man

bruge konkurrenceresultatet til at
indgå i en dialog med private byg¬
herrer om mulighederne for at reali¬
sere nogle af byggeprojekterne.
Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité med repræsentanter
for Køge Kommune, herunder borg¬
mesterWilli Eliasen. Som fagdom¬
mere har DAL udpeget arkitekter
MAA Dennis Lund og Ib Valdemar
Nielsen samt professor, landskabs¬
arkitekt MDL Steen Høyer.

Grøn anlæg og pleje starter med et ukrudtsfrit vækstmedie
Deklarerede, kontrollerede produkter og rådgivning vedrørende:

Vækstlag ved nyanlæg
Boligområder, parker, boldbaner, taghaver, trafikanlæg, greens m.m.
Jordforbedring og pleje
Forbedring af eksisterende muldlag i boligområder og parker.
Topdressing til golfbaner og fodboldbaner m.m.

DANSK JORDFORBEDRING
Varemærker: Dan-Gro A, Super-Muld, Svær Super-Muld, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene
Bold-Mix, Green-Mix, Stabil-Mix og Fairway-Mix. Telefon 43 99 50 20

■

GRÆSFRØ & RULLEGRÆS

Å«-^w-fcPRODANA-té>KULLE<

Professionelle græsblandinger
og Rullegræs til sport, erhverv og privat brug.

Dækafgrøder
(færdigblandinger og rene arti
samt vilde blomster.



Den samlede præmiesum er på
750.000 kr. med en 1. præmie på
minimum 300.000 kr.
Frist for forespørgsler er 14. august
1998. Afleveringsfrist for forslag er
22. september 1998.
Afgift for bilagsmateriale 250 kr.,
ekspeditionstid ca. 6 dage. Program
kan rekvireres fra skriftligt eller
hentes hos DAL, konkurrencesekre¬
tariatet, Strandgade 27A, 1401 Kbh.
K samt ses og hentes på
www.dal-aa.dk

Konkurrence om Køgevej i
Taastrup
Høje-Taastrup Kommune har i sam¬
arbejde med Taastrup Erhvervsfor¬
ening udskrevet en åben idékonkur¬
rence om udformningen af Køgevej
i Taastrup. Konkurrencen er tilrette¬
lagt i samarbejde med DAL.
Konkurrencen har til formål at frem¬
kalde forslag til en helhedsplan for
den fremtidige udformning og ind¬
retning af Køgevej og de tilstøden¬
de sidegader. Helhedsplanen skal
belyse, på hvilken måde Køgevej
kan fastholdes og udvikles som

strøggade, og med hvilke tiltag den
kan udvikle sig til et attraktiv
byrum. Derudover ønskes der for¬
slag til en trafikal reorganisering af
Køgevej herunder den samlede par-
keringsiøsning for bymidten.
Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité med repræsentanter
for Høje Taastrup Kommune med
borgmester Anders Bak som for¬
mand for dommerkomiteen og med
repræsentanter for Taastrup
Erhvervsforening. Som fagdommere
har DAL udpeget arkitekter MAA
Jannik Nyrop og Pia Wiberg samt
landskabsarkitekt MAA, MDL Stig L.
Andersson.
Den samlede præmiesum er på
500.000 kr. med en 1. præmie på
minimum 150.000 kr.
Frist for forespørgsler er 7. august
1998. Afleveringsfrist for forslag er
8. oktober 1998.

Afgift for bilagsmateriale 150 kr„
ekspeditionstid ca. 6 dage. Program
kan rekvireres fra skriftligt eller
hentes hos DAL,
konkurrencesekretariatet, Strandga¬
de. 27A, 1401 Kbh. K samt ses og
hentes på
www.dal-aa.dk

Temahaverne i Valbyparken
De 17 cirkelrunde temahaver, der
blev anlagt i Valbyparken i forbin¬
delse med Kulturbyåret 1996, eksi¬
sterer fortsat og besøges flittigt af
haveinteresserede.
Der er nu nedsat en styregruppe for
temahaverne med Jens P. Andersen

fra Det Danske Haveselskab som

formand og med repræsentanter fra
Have & Landskabsrådet, fra Valby
og Kgs. Enghave Bydelsråd og fra
Parkafdelingen.
Styregruppen skal som skal rådgive
om havernes fremtid, fremkomme
med ideer til omlægninger og
bevarelse af haverne og arbejde
med at søge fonde og sponsorer, der
kan bidrage til, at haverne fortsat
udvikler sig. Den årlige udgift til
drift og vedligeholdelse af alle 17
haver ligger på 5-600.000 kr.
Parkafdelingen har lovet at stå for
drift og vedligeholdelse af haverne i
de første 5 år efter Kulturbyåret, og
Fredningsnævnet har givet dispen¬
sation for Valbyparkens fredningsbe¬
stemmelser for denne periode.
Lige nu er haverne smukkere end
nogensinde. De er blevet frodigere
og har allerede fået en vis patina.
Men der pågår et stadigt arbejde
med at pleje og udvikle haverne, og
den besøgende kan derfor også
opleve, hvordan forskellige anlægs¬
arbejder udføres.
I efteråret og foråret er der blevet
plantet efter i alle haverne, og de
oprindeligt plantede pilehække er
flere steder skiftet ud med avnbøg-
hæk, der med tiden giver en smuk¬
kere og strammere indramning af de
enkelte haverum.

Surbundshaven

Surbundshaven, som er tegnet af
landskabsarkitekt Andreas Bruun,
har i år været overdådig i farveprag¬
ten fra de blomstrende azaleaer og
rhododendron.

Køkkenhaven
I landskabsarkitekt Sven-lngvar
Anderssons køkkenhave, som over¬
raskede alle med sin utraditionelle

halmballeindramning i 1996, spirer
urterne frem i sirlige rækker. Halm¬
ballehækken er sunket helt ned og
blev i ugen efter Skt. Hans erstattet
af et flettet vidjehegn. 'Det bliver
som en grøntsagskurv', udtaler
Sven-lngvar Andersson.

Den stedsegrønne skulpturhave
Betty Engholms flotte keramiske sid¬
deskulpturer er efter et vinterophold
i Sorø, genopstillet i landskabsarki¬
tekt Torben Michelsens smukke,
stedsegrønne have. Hvis man hører .

til de, der mener, at de stedsegrøn¬
ne er 'kirkegårdsplanter', kan man
her få gjort op med sine fordomme.

Den sommerblomstrende have
Landskabsarkitekt Jane Schuls som¬

merblomstrende have er plantet til
med tusindevis af sommerblomster.
I år er det for første gang kommu¬
nens eget gartneri på Bispebjerg,

Vedligehold
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movering
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Vi har været i
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området.
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der har fremdrevet de mere end
hundrede forskellige blomstersorter.
Den sommerblomstrende have er på
sit allerhøjeste i august og septem¬
ber. Jane Schul, der er aktuel med
en bog om sommerblomster (Politi¬
kens Forlag), kan som ingen anden
trylle med de enårige blomster, som
hun sammensætter på helt eventyr¬
lige måder.

H.C. Andersens orientalske have
Man kan være heldig at høre natter¬
galen synge i haven, som mange

besøgende har udnævnt til 'ynd-
lingshaven'. Desværre er haven
ramt af naturens luner: de mange
bambus blomstrer og er døende, og
søen er utæt og derfor i øjeblikket
uden vand. Anlægsgartner Lars
Juncker, der har sponsoreret og
anlagt haven går nu i gang med at
udbedre skaderne i samarbejde med
kommunens 2. parkdistrikt.

Fra den nyindrettede Café Rosenha¬
ven, som ligger midt i Valbyparken
og i tilknytning til temahaverne,
sælges et katalog over temahaverne
(pris: 10 kr.).

Styregruppens sammensætning:
Foruden formanden Jens P. Andersen
fra Det Danske Haveselskab består
den nye styregruppe for temahaverne
af Have & Landskabsrådet repræ¬
senteret ved landskabsarkitekt Anne
Stausholm, der var en af hovedkræf¬
terne i det store arbejde med at få
havekulturprojektet realiseret i kul¬
turbyåret, landskabsarkitekt Knud
W.Ø. Larsen, der samtidig repræ¬
senterer Danske Landskabsarkitek¬
ter og Ivan Larsen fra Kolonihavefor¬
bundet.

Bydelsadministrationerne er repræ¬
senteret ved vejinspektør Jane Tver-
mose, Valby, og sekretariatsleder
Jens Ahm fra Kgs. Enghave.
Fra Parkafdelingen, der virker som
sekretariat for styregruppen, sidder
parkchef Jon Pape og landskabs¬
arkitekt Helle Nebelong.

Pressemeddelse og information:
Jens P. Andersen, Det Danske Have¬
selskab. Jægersborgvej 47. 2800
Lyngby. Tlf. 45 93 60 00 eller land¬
skabsarkitekt Helle Nebelong.
Københavns Kommune, Teknisk
Direktorat, Parkafdelingen. Toms-
gårdsvej 35. 2400 København NV.
Tel. 38 34 51 22.

Spor i Landskabet
De landmænd og skovejere, der læg¬
ger jord til projekt 'Spor i landska¬
bet', har taget projektet til sig. På et
nyligt evalueringsmøde gav de ud¬
tryk for de mange positive erfaringer,

de har haft ved at deltage i projek¬
tet, som blev startet i efteråret 1997.
Samtlige deltagere var enige om, at
'Spor i landskabet' er en enestående
katalysator for øget kendskab og
forståelse mellem land og by, at
lodsejere ved at åbne for offentlig¬
hedens adgang i produktionsland-
skabet kan give en naturoplevelse af
helt særlig karakter, og at man sam¬
tidig kan formidle landbruget og
skovbrugets betydning som erhverv.
For hver af de 15 spor, der findes, er
der lavet en lille folder.

Projektet baserer sig på en frivillig
aftale mellem ejeren og projektet.
På evalueringsmødet var der bred
enighed om, at der sagtens kan kom¬
me flere besøgende på sporene.
De fem samarbejdende organisatio¬
ner bag projektet blev opfordret til at
få flere med i projektet.
Den 20. juni er åbnet 20 nye spor,
hvor ruter på 2-6 km er afmærket.
Yderligere oplysninger: Ida Kryger.
Friluftsrådet. Scandiagade 13.
2450 Kbh SV. Tel. 33 79 00 79.

www.spor.dk

Everwood-bænken
Nedstøbte Bænke af Everwood i

gennemfarvet mørk grøn RAL 6009
er opsat på et mindre torv i Nibe.
Materialet Everwood rådner ikke og
skal aldrig males.
Yderligere oplysninger: G9.
Fuglsangsgade 4A. 9550 Mariager.
Tel. 98 54 29 99, fax 98 54 29 00.

Rettelse 1

Klinker fra Apentex
Under omtalen af klinker fra Apen¬
tex i Landskab 3-1998 bragtes en
ikke længere gældende adresse og
telefonnumre.
Den gældende adresse er:

Appentex v. Ingolf Jensen. Buen 20.
8361 Hesselager.
Tel. 86 28 50 80, fax 86 28 01 80.

Rettelse 2

Ombytning af billeder
Under omtalen af lygten Kipp fra
Louis Poulsen og lygten LightColumn
fra Philips i Landskab 3-1998 var
fotografierne desværre forbyttet.
Omtalerne bringes derfor igen.

Lygten Kipp fra Louis Poulsen
Logik og minimering er kodeord for
den nye lygte Kipp, der er udviklet
af designer og arkitekt Alfred Homann
i samarbejde med Louis Poulsen. Kipp
består af få og nødvendige kompo¬
nenter, og lygten er udviklet til at
opfylde præcise krav til lysteknik og
servicering.
Lygtehovedet består af en flad keg¬
le, og den korte afstand mellem top¬
skærm og lyskilde giver dels arma¬
turet en jævn lysudsendelse, dels
giver den lyset en meget stor spred¬
ning, som muliggør en forholdsvis
stor masteafstand og dermed en
bedre totaløkonomi.

Kipp leveres med to forskellige typer
afskærmning, der udsender lyset
efter to forskellige principper: En
opal kegle, der giver en jævn lysfor¬
deling fra mast og udefter, eller tre
opale, koniske ringe, der spreder
lyset i en lidt større radius og giver
en mere karakterfuld lysoplevelse.
Kipp er udviklet specielt med hen¬
blik på hurtig og enkel lyskildeskift
og nem rengøring. De tre arme, der
bærer kegleformen, fungerer som
drejepunkter. Når lyskilden og even¬
tuelle komponenter skal udskiftes,
løsner man en skrue på den ene arm,
og toppen vippes derefter over de to
andre arme.

Komponenthuset på Kipp er udført i
silumin støbt i et stykke. Den trans¬
parente, kegleformede skærm er
svagt kurvet og formstøbt i polycar-
bonat. Topskærmen, der danner tag
på lygtehovedet, er udført i kunst¬
stoffet ASA.

Lygten leveres til mast i ø 60, ø 90
eller ø 115, der kræves når lygten
skal bestykkes med QL lampe.
Kipp leveres med lygtehovedet pulver¬
lakeret i grå eller sort med topskærm
i sort. Desuden leveres den i kugleb¬
læst silumin med topskærm i hvid.
Kipp bestykkes med kviksølvlampe
max. 125 Watt, højtryksnatrium
max. 70 Watt, glødelampe max. 200
Watt og Ql-lampe 85 Watt og 42
WattTC-TEL.

Yderligere information: Louis Poulsen,
Lysteknisk Servicecenter,
tel. 31 31 01 31.

LightColumn parklygte fra Philips
Parklygten LightColumn er baseret
på et belysningskoncept, Remote
Light Source Technology (RLST), hvor
lyskilden er anbragt nederst i stan¬
deren og sender lyset til toppen af
parklygten. Det sker uden nævne¬
værdigt lystab, idet lyset transporte¬
res via en optisk 'lysfilm' (Optical
Light Film eller 0LF).
Afhængig af hvilken stander, der er
blevet valgt, kan lyset i øvrigt ses
helt eller delvist på dets vej op mod
reflektoren. Hver af de tre stander¬

typer er forsynet med hvert sit iøjne¬
faldende og karakteristiske lys¬
mønster. Ved at veksle mellem to

eller tre af typerne på en gade¬
strækning eller i et boligområde vil
et lysmønster, der skiller sig ud fra
de øvrige, eksempelvis kunne mar¬
kere et vejforløb, som trafikanterne
kan tage bestik af.
LightColumn parklygten omfatter tre
modeltyper, der leveres i flere for¬
skellige udførelser og farver. Modul¬
opbygningen, der således omfatter
seks forskellige master og tre lyskil¬
der (højtryks-natriumlampen SDW/T
WhiteSON og metalhalogenlamperne
CDM/T Mastercolour og MHN/T),
gør det muligt for landskabsarkitek¬
ter og byplanlæggere at give et by¬
billede dets helt egen identitet.
LightColumn-standerne kan udstyres
med forskellige reflektorer, der kan
give direkte og præcis placering af
lysmængden eller gøre den mere
diffus og blød.
Yderligere information: Philips Lys a/s,
Prags Boulevard 80, 2300 Kbh. S.
Tel. 32 88 27 26, fax 32 96 01 31.

Tegnestuenyt
Tegnestuen
l/S LANDSKABSARKITEKTERNE
Henrik Andersen
H.C. Andersens Boulevard 49.
1553 København K.
har fået nedenstående nye adresse
og også nyt telefonnummer:
l/S LANDSKABSARKITEKTERNE mdl
Stockholmsgade 37 kid.
2100 København 0.
Tel. 35 55 14 08.



Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4 W M M
2635 Ishøj WllVJ S
Telefon 43 73 22 33

ISIiOJ
Telefax 43 73 22 82 Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

GØ vi
Ledøjetoften 49 ■ 2765 Smørum iXn/l BYGGER
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50 L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

\ Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

ØKOLOGISK BYGGERI I DANMARK

DANISH ECOLOGICAL BUILDING

Økologisk Byggeri
i Danmark
En række rigt illustrerede
eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.
Tekster af Bjarne Jensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael Jensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.
Pris 295 kr.

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.



ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

Gennemillustreretifarver.Indb. 475kr.
Hft. 395kr.

FantasiensHavehandler omdetmoderne gennembrud ihaverkunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdansk havekunsti en europæiskforståelsesrammeogpåviser,hvordanetændret livs-, skønheds- ognatursyn
afbildesidenmodernehave, hvispioneriDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på360 sider ogbeskriverdenmodernehave, som
den formedes imellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rneskulturradikalismeogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHavekaster nyt lys overdetkompleksafændringer i
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismenihavekunsten
- menden er ogsået forsøg på at rehabiliteremodernismenshave,
der imidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG


