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ske navn. Også her er der hen¬
visninger mellem de navne,
som planterne tidligere har
haft og som de har på nuvæ¬
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Bogen er et nyttigt og uund¬

værligt redskab for alle land¬
skabsarkitekter, idet der nu er

mulighed for at få styr på plan¬
ternes navne.
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143 sider, ill. m. stregtegninger.
Pris incl. moms, excl. fors.
kr. 350.

Bogen købes hos: Gartner-
INFO, Torveporten 10, 2500
Valby. Tlf. 36 44 08 66,
fax 36 44 02 71.

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

Redskaber m.m.

■■ AB
iUt ■■■■!
mi tmmi ■■■■'
mmum mumm ur
wrw w
AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

ILLEMANNs EFTF.

Østermøllevej 3
8380 Trige
Telefon 86 23 21 62
Telefax 86 23 21 60
Biltelefon 30 82 36 19

DESIGN: LOTTE WESTPHAEL, Designer IDD
I samarbejde med

landskendte arkitekter Har
Veksø gennem 40 år

"klædt" udemiljøet med
tidløst design og høj

kvalitet. Med vor
landsdækkende

konsulenttjeneste, egne
montører, hurtig levering
og egen distribution er

Veksø også et godt valg til
specialopgaver.

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDS1YR

Veksø Sverige
Box 212- S-442 23 Kungalv

Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62

VeksøTaulov a/s
Taulov Kirkevej 60 • DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15

A 19



Samtiden
det er NU.

Bygningskunst
det er ALTID.
Et tilbageblik
gennem historiens
labyrint til
udgangspunktet for
den europæiske
arkitektur -
af Jens Mollerup

ARKITEKTURHISTORIEN BAGLÆNS
- en dabatbog om bygningskunsten i samtiden

FUNKTIONALISME • KLASSICISME • RENÆSSANCE •

MIDDELALDER OG ANTIK

KONSTRUKTION ER MIDLET, FUNKTION ER FORMÅLET. DET
ER FORMEN DER GØR VÆRKET TIL ARKITEKTUR. HVIS FORMEN
GØRES TIL FORMÅL, BLIVER RESULTATET TOM FORMALISME.

176 sider, rigt illustreret, 17x24 cm. Pris: 275 kr. (Hæftet), 345 kr. (hdbundet).

Udgivet med støtte fra Velux Fonden af 1981
og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.

A 20



Forsvarstalen

AfMalene Hauxner

Forførste gang her i landet kan en landskabsarkitekt besmykke sig
med titlen dr. agro.
Lektor Malene Hauxners afhandling 'Fantasiens Have' blev

antaget tilforsvarfor den jordbrugsvidenskabelige doktorgrad ved
denKgl. Veterinær- og Landbohøjskole iKøbenhavn, og den 2. april
fandtforsvaret sted - omendalvorsfuldt som det hørersig til, så dog
ikke så højtideligt, at det ikke blev en festlig begivenhed.
Omkring250fagfæller, arkitekter og andre interesserede overvæ¬

rede 'forsvarshandlingen'. Denne bestod dels i praeses indledende
forelæsning, dels i de spørgsmål, indvendinger og rosfra de to offici¬
elle opponenter samt fra opponenter ex auditorio. Efter alle indlæg
kunne praeses svare og forsvare sig. Forsvarstalen og indlæg fra
opponenter gengives helt eller delvist efterfølgende.
Første officielle opponent, prof Jørgen Sestoft fra Kunstakade¬

mietsArkitektskole beskæftigede sig isityderst velforberedte og vel¬
oplagte indlæg især med bogens behandling og ikke helt afklarede
brug af begreberne det moderne, modernitet og modernisme samt
rationel og rationalistisk.
Herefter fulgte ikke mindre end 7 uofficielle opponenter. Prof.

Sven-Ingvar-Andersson ønskede uddybet, hvadder havde affødt tit¬
len 'Fantasiens have'. Også prof. Nils-Ole Lund kredsede om titlens
relevans og om tesen om den moderne havesomfrigørende ogfanta¬
sifuld kunne bære, samtidigmed at han betvivlede, at modernismen
harpåvirket til nye rumformer i haver. Lektor Preben Skaarup stil¬
lede sig skeptisk overfor, om G.N. Brandt nu egentlig også var særlig
moderne, eller om han ikke snarere var en lidt altmodisch roman¬

tiker.
Dr. med. K. Siboni, Odense, fremførte i sin takketale over bogen

en temmelig overraskende sammenligning mellem Viborg Katedral¬
skole og Spreckelsens triumfbue.
Mag. scient Jens Schjerup Hansen spurgte til det verbale begrebs¬

apparat-især 'have'og 'pastorale', og lektorPer Stahlscmidtmente
at have fundet uoverenstemmelser og manglende konsekvens i
ræsonnementerne omkring nazisme og tidens forkærlighed hjem¬
mehørende planter.
Endelig ville Annemarie Lund gerne overbevises om bærekraften

i at anvende tre udsagn fra en artikel til tesefor hele bogen og måtte
forvente, at det blev en selvopfyldende profeti, når hovedparten af
bogens - danske - arbejder stammer fra Brandt selv eller nærtstå¬
ende elever som Troels Erstad og Aksel Andersen. Til gengæld
savnedes en række anlæg afperiodens øvrige velkendte landskabs¬
arkitekter.
Anden officielle opponent, prof J. Palle Schmidt, KVL rundede

af og takkede i sit indlæg for, at G.N. Brandt gennem afhandlingen
kan opleves som en afdemestfremtrædendepersoner iperioden, en
modstanderafdetforskruede, faslåste og bundne, en fortalerfor det
bløde, livgivende og vitale.
Efter en kort, votering mellem Schmidt og Sestoft, erklæredesfor¬

svaretforfyldestgørende, og det indstilledes til det jordbrugsviden¬
skabelige kollegium, at doktorgraden tildeles. AL

MaleneHauxner: Fantasiens Have. ArkitektensForlag. 1993. 360 s.,
ill. Pris 475 kr. indb., 395 hft.

Dagens egentlige ærinde er angreb og for¬
svar, men inden da har jeg lov til at give en
kort oversigt over afhandlingens emne og de
forskningsresultater, der er fremlagt til be¬
dømmelse.
I bogen om Gunnar Asplund, en af den

moderne arkitekturs store pionerer, skrev
StuartWrede, at landskabet kun stod på mo¬
dernismens program som et sanitært grønt
bælte eller en græsmåtte til friluftsliv - at
den æstetiske og symbolske dimension, som
havde været central for den traditionelle
have- og landskabskunst, var opgivet til for¬
del for nyttesynspunkter. Denne udtalelse
om en periodes manglende symbolik og
æstetik blev et af mine incitamenter til at se

nærmere på havekunstens modernisme. Jeg
følte mig tilskyndet til at skaffe dokumenta¬
tion til et nuanceret opgør, men også til at
vise de idéer og den æstetik, jeg mente, der lå
bag - min førvidenskabelige viden.
løvrigt lå der den samme lidt snusfornuf¬

tige betragtning bag som en af havekunstens
store elskere Steen Eiler Rasmussen har ud¬

trykt det: »Når man nu bagefter sætter sig
ind i det arbejde, der dengang blev gjort, for¬
bavses man over det mageløse spild, der fin¬
der sted, når den ene generation glemmer
eller overser, hvad den foregående har arbej¬
det sig møjsommeligt igennem. Vi står jo
dog på det fundament, der blev lagt den¬
gang. Det gælder allermest for havekunsten,
der hviler så sikkert på Brandts arbejder, for¬
di han har lagt sådan et bredt og godt funda¬
ment og fordi han selv uden spring har byg¬
get videre på det«.
Efterhånden pressede spørgsmålene sig

på, og fortællingen blev til en tolkning af
sammenhæng mellem idéer og det have¬
kunstneriske billedsprog, og det kom i høj
grad til at handle om G.N. Brandts have¬
kunst.

Afhandlingen er hverken tænkt som et
programskrift for landskabsarkitekter, for
landskabsarkitektur eller for mere 'natur i

byen', men som en afdækning af en ganske
bestemt tids og denne personers landskabs-
og havekunstneriske sprog, brugt til at hånd¬
tere nye menneske-, livs-, skønheds- og na¬
tursyn. I modsætning til planlæggerens op¬

gave at vise, hvad der bør ske har det som
forsker været min at udrede, hvordan gen¬
nembruddet tog form og tolke hvorfor. Om
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synet eller tanken, den empiriske forskning
eller den rationelle tænkning kom først, er
detmig ikke muligt at svare på. Arbejdet har
bestået i en bestandig vekslen mellem krono¬
logisk udført undersøgelsesarbejde, tolknin¬
ger og efterprøvninger af disse. Tolkninger
uden fakta og fakta uden tolkninger er lige
meningsløse. Det empiriske arbejde har vejet
tungt i arbejdsprocessen, fordi vi bevæger
os i en tid, hvor fagområdet ikke har syste¬
matisk indsamlede data. Tolkningen er min
egen. Den er ikke afsluttet, nye synsvinkler
bliver ved at dukke op, men mønstret er syn¬
ligt.
En sådan opgave løses ikke ved hjælp af

naturvidenskabelige eksperimenter, på den
anden side kan ingen tanke gøres uden et bio¬
logisk subjekt som grundlag. 'Biologiens
genmæle' kalder Johan Fjord Jensen det
svar, der melder sig, når en tænkning fjerner
sig fra de biologiske vækstprocesser i det liv,
som er tænkningens forudsætning. Alene af
den grund har det været rigtigt for mig at ud¬
føre dette arbejde netop på Landbohøjsko¬
len.

Dagens og fremtidens problemer mellem
natur og menneske kræver såvel et naturvi¬
denskabeligt som et etisk og kulturelt per¬
spektiv. Vi forsker ikke kun for naturens
skyld - men for at den menneskelige kultur
fortsat kan eksistere i og med en natur.
Metoden har været af såvel kulturhisto¬

risk art - at se på tids- og samfundsrelaterede
tilblivelsesomstændigheder, som af kunst-
og litterturhistorisk - at betragte haven som
autonomt kunstværk. Med dyrkningen som
en central proces har et billedsæt af haven
som henholdsvis en lukket hortus conclusus
til planter og en åben pastorale til dyr været
brugt som redskab til at se, hvordan haven
har været dyrket som udtryk for forskellige
skønheds-, menneske-, livs- og naturopfat¬
telser. Med afdækningen af G.N. Brandts
mål at gøre beskuerens tankevirksomhed til
det centrale, har metoden flyttet sig fra at se
haven som arkitektens værk i retning mod at
se på, hvordan den har påvirket og været
brugt af tolkeren.

Barcelonaudstillingen. 1929

Årene 1929 - 1930 var mærkeår for det mo¬
derne gennembrud i arkitekturen. Udstillin¬
ger i Barcelona og Stockholm - så langt tæn¬

keligt fra hinanden inden for Europas græn¬
ser - satte skel mellem før og efter. 1930 blev
også et skelsættende år for det moderne gen¬
nembrud i havekunsten. Det år udkom en

afhandling på tysk om den moderne have af
den danske havearkitekt G.N. Brandt. Han

forudsagde deri bl.a., at haven ville få land¬
skabelig karakter, at den ville give plads til et
individuelt planteliv og at den ville få en rolle
som modvægt til det moderne, rationelle by¬
liv. Brandt fik selvfølgelig ret i sine forudsi¬
gelser, og når det kan være interessant uden
for en snæver faglig kreds, er det fordi, hans
teorier i mine øjne er udtryk for den moder¬
ne tids arkitektoniske rumopfattelse, moder¬
ne begreber om frihed og demokrati, roman¬
tiske længsler og et nyt livs-, skønheds-,
natur- og menneskesyn. Det har været min
opgave at påvise og tolke denne teori om ud¬
tryk og idé i en beretning om den moderne
have, der i et ganske bestemt billede gav et
havekunstnerisk udtryk for disse begreber,
længsler og syn.

Afhandlingen omhandler således denmo¬
derne have, der, uden historiske, billedlige
forbilleder, efter en kraftig renselsesproces,
opstod sideløbende med den moderne ma¬
lerkunst, arkitektur og litteratur i begyndel¬
sen af dette århundrede - den moderne have,
der begyndte med en formativ periode i mel¬
lemkrigsårene, udviklede og konsoliderede
sig under 1930'ernes kulturradikalisme og
1940'ernes traditionalisme, med efterdøn¬
ninger i en 'indian summer' i 1950'erne. Det
har væretmin opgave at vise, at den moderne
have byggede på fremskridtstro og rationa¬
litet.
I endnu højere grad har det væretmin hen¬

sigt at vise, at den ikke kun var udtryk for
avant-gardens belæringer og for menneskets
lyst til at beherske naturen, som ellers er mo¬
dernismens kendemærke, men at den inde¬
bar et natur-, livs-, skønheds- og menneske¬
syn med plads til frihed, tankevirksomhed,
stemninger og poesi, til det tilslørede, for¬
tryllende, uudsigelige og et i videste forstand
kammeratligt, respektfuldt forhold til både
landskabets og menneskets natur - at den
moderne have var både sansernes, tankens
og fantasiens have.

Haven er grostedet, det hegnede sted med det
latinske navn hortus og det tilsvarende old¬
nordiske gård og gærde som vi kender fra or¬
dene rosengård, abildgård og kirkegård.
Men vi har også den nyere nordiske betegnel¬
se have, som betyder græsgang eller skoveng,
et indhegnet jordstykke til dyr - et hyrde¬
landskab med en mere flytbar karakter end
hortus - en pastorale. Svarende til disse to
sproglige udtryk for havebegreberne gård og
have findes to billedlige udtryk vævet sam¬
men med den grundliggende produktions-
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Ægyptisk have

proces, de to havebilleder som svarer til ager¬
dyrkeren Kains og fårehyrden Abels profes¬
sioner. Haven som gård, er et veldyrket sted,
lukket af for omverdenen afmure eller hæk¬

ke, så den er beskyttet mod uvelkomne men¬
nesker og dyr. Dens første formål er at frem¬
bringe planteprodukter. Planterne står på
række, én slags i hvert bed, træerne som i en
plantage, med god plads omkring sig. Den
bare nyrevne muld, spor efter en arbejdsind¬
sats er som udtryk for den menneskelige
kultur værdifuld. Små nye, unge planter, der
skal vokse, er smukke. Der er vækst, række¬
følge, udvikling og orden. Skønheden ligger
i væksten. Den smukke, harmoniske orden er
opstået, fordi haven er menneskets tumle¬
plads. Hortusbilledet skinner igennem i Is¬
lams haver, i den persiske tradition, i den
ægyptiske, mauriske, og spanske have, der
opstod i ørkener, hvor det var nødvendigt at
passe, pleje og vande for at skabe frodighed
og skygge, hvor aktiv indsats var en over¬

levelsesbetingelse. Billedet blev viderebragt i
renæssancens gengivelser afparadisets have,
i klostrenes gårde og som bøndernes tradi¬
tion.

Skovengen

Haven som have er en eng, et vænge eller et
overdrev, et smukt pastoralt sted, der åbner
sig mod omverdenen let beskyttet af et hegn
eller en skov. Her er også orden og system,
men det er naturens egen orden. Havens til¬
syneladende tilfældighed, anarki og stil¬
stand skyldes selvstyre og en stabil balance.
Intet står på række, og alt er blandet mellem
hinanden. Det naturligt voksende, krogede,
uregelmæssige træ i lunden, det gamlemale-
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riske, modne træ er smukt. Havens værdi
ligger i, hvad man gør den til, og ikke i, hvad
man gør ved den. Det pastorale billede hører
til i Kina og Japan, hvis kejserlige jagtmar¬
ker, der aldrig havde været gemt bag is, til
overflod var fyldt med planter. Her skulle
der ingen anstrengelse til, planterne klarede
sig selv ved let styring. Billedet genfindes i
den græske hyrdedigtning og blev fuldendt i
den i England opståede landskabshavetradi-
tion. Dette billede af Arkadien blev taget op
i den moderne have.
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PietMondrians firkanter. 1913

I opbrudstiden efter 1. verdenskrig, da natu¬
ren, banaliseret efter 'søndagshavens' lange
'regeringstid', blev forkastet som forbillede,
brugte havearkitekterne i søgen efter et nyt
paradigme først den billedkunstneriske me¬
tode at formidle tanker ved at fremstille no¬

get, ingen før havde set, men kun forestillet
sig. Som de abstrakte malere erstattede de
naturen som motiv med rene, enkle, gen¬

kendelige former, linier, figurer og farver.
Malernes bestræbelser smittede af på have¬
arkitekternes opfattelse og satte gang i form¬
eksperimenterne - lærte dem en metode, der
var med til at revolutionere havekunsten.

' Æml JS
Kallenbachs have, Berlin. 1921

Formerne fulgte en klar udvikling fra eks¬
pressive, skarpkantede trekanter, over cirkel
og firkant i 1920'erne, oval og spiral i
1930'erne, et bølget, sammenhængende for¬
løb i 1940'erne mod et skarpkantet i
1950'erne.

Selv om denne metode benyttedes overalt
i Vesteuropa var det i Danmark den, i særde¬
leshed ved C.Th. Sørensens medvirken, fik
sin største gennemslagskraft.

Hufeisensiedlung Britz. 1926

At kun det maleriske og fornøjelige var
smukt, havde behersket tankegangen siden
midten af 1700-tallet. Landskabsgartnerne
havde banaliseret naturen og postuleret, at
det nyttige ikke kunne være smukt. Ved ind¬
gangen til det 20. århundrede blev denne
tankegang lige så stille pillet fra hinanden for
i 1920'erne at blive afløst af denmodsatte, at
det nyttige var smukt. At den gamle opfattel¬
se i løbet af ganske få år skulle vende tilbage,
havde ikke mange forudset. I Weimartidens
Tyskland skabtes en haveform, hvor det nyt¬
tige var smukt, hvor gartneriets æstetik blev
billede i en have, der kommer meget tæt på
begrebet 'hortus conclusus'. En rationel ud¬
nyttelse af den sparsomme jord opfattedes i
det kriseramte Tyskland som forudsætning
for et nyt og levedygtigt samfund. Med den¬
ne opfattelse blev plantedyrkningen, som i
den ægyptiske ørken, en livsnødvendighed.
Teknik og økologisk afbalancerede dyrk¬
ningsmetoder kunne hjælpe mennesker til et
bedre liv, dyrkning ville erstatte kunst, for¬
stået som en færdig form.

En renselsesproces gik som middel igen i alle
haverne, men hensigterne og metoderne var

forskellige. Parallelt med renselsen for natu¬
rens banaliserede udtryk foregik en renselse
for spor af menneskelige og kulturelle af¬
tryk, en proces med rødder i 1800-tallets ro¬
mantik og nationalisme. Forherligelse af
jorden og dens natur var med til at skabe
'Blut und Boden' ideologien, der fremhæ¬
vede naturen, landet, de hjemmehørende
planter og det racerene, nordiske folk frem¬
for storbyens og internationalismens veder¬
styggeligheder - en opdragende, 'videnska¬
belig' metode, baseret på forestillingen om
den nordiske races overlegenhed, som blev
videreført i 'det tredje rige'.

Willy Langes have. 1906

Længsel efter en ny begyndelse, medførte i
USA en søgen efter en oprindelig natur, bil¬
ledliggjort i prærien som for en generation
arkitekter, kom til at stå som symbol for et
enkelt liv i frihed.

Abraham Lincoln Memorial
Garden. Jens Jensen. 1936

Luis Barrdgans have Mexico. 1947

Når der blev renset ud, var det for at begynde
forfra, men også for at kunne sige mere med
mindre med slagordet, 'less is more', en me¬
tode man længe havde kendt i den japanske
havekunst, der da også på flere måder fik
betydning for den moderne have.
Det moderne storbymenneske skulle leve

af og med jorden, i et symbiotisk, sanseligt
forhold til naturen, i huse, hvor haven vok¬
sede ind gennem store vinduesåbninger.
Gennem oplukkelige glasflader skulle man
udefra kunne se ind, indefra mærke naturen
udenfor og på tagene komme himlen nær¬
mere. Husene blev nænsomt placeret i ube¬
rørte landskaber, som kunne ses gennem

glas, der som en hinde lagde sig mellem
denne og betragteren, uden at skille dem ad.

Vægge mellem ude og inde, byens, husets og
havens rum forsvandt som resultat af en

sprængningsproces, der begyndte da kubi¬
sterne nedbrød det centralperspektiviske bil¬
lede, Albert Einstein fremsatte teorien om

rum og tid og Oswald Spengler beskrev det
uendelige rum, der på det havekunstneriske
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Skovkirkegården
Gunnar Asplund. 1935

store, sociale opgaver krævede han organise¬
ring, typisering og et fornyet syn på planter¬
nes muligheder - krav, der eksempelvis er

opfyldt i Hellerup Strandpark og på Marie¬
bjerg Kirkegård. Som klassicist indgik
Brandt i et oprør mod førkrigstidens idealer.
Ikke desto mindre fik han en central rolle i
endnu et oprør, der forberedte det endelige
paradigmeskift omkring 1930.

Blegeplads under store træer
P. C. Skovgård. 1858

område, fandt sit mest sublime udtryk i
Gunnar Asplunds og Sigurd Lewerentz'
Skovkirkegård i Stockholm

Åbenheden, naturligheden, accepten af den
glade virkelighed og samarbejdet med natu¬
ren blev demonstreret på Stockholmsudstil-
lingen i 1930. Kombinationen af naturbegej¬
string, følelsesfuld dyrkelse af det regionale
med rod i 1800-tallets romantik, oplysnings¬
virksomhed, sociale programmer og moder¬
nismens idé om renhed, enkelhed og saglig¬
hed samt østlige tanker om et symbiotisk
forhold til naturen udviklede sig i Sverige til
den særlige 'StockholmsstiP.

Stockholmsudstillingen. 1930

Mariebjerg Kirkegård. 1925

Danske havearkitekter gjorde op med 'den
gamle hæslighed', med det forlorne, roman¬
tiske, overfladiske, forvrøvlede - facaden
uden indhold, kulisserne, Edvard Glæsels
'søndagslandskab'. Men mens C.Th. Søren¬
sen og Georg Georgsen fulgte den blomfield-
ske historicisme, hentede G.N. Brandt i
den engelske, renæssanceprægede Arts and
Crafts-have kun den rumlige, overskuelige
klarhed og Robinsons og Jekylls syn på
planters egen værdi. Brandt accepterede en

søgen efter det fortidige, gammelkendte,
men til at løse organisationsårhundredets

Jorddyrkerne skabte skoven, engen, mark¬
hegnet, gærdet og grøften, men det var dig¬
terne, malerne og arkitekterne, der fik øje på
herlighederne. I Danmark var det Brandt,
der gjorde opmærksom på, at man kunne
lade deres landskabsbillede indgå i haverne.
Det, der ellers kun var en kunstnerisk vision,
gjorde Brandt til en 'herlig virkelighed' i en
lang række haver.

De var alle bygget op efter en ganske bestemt
idé, i en landskabelig form, der lukkede for
det rationelle byliv, tilfredsstillede den nye,

'uendelige' rumopfattelse og muliggjorde et
individuelt planteliv. I en menneskealder
holdt han fast ved dette koncept, hvis grund¬
bestanddele var rammen, græsfladen og de
fritvoksende træer, og den skjulte hortikul-
tur - 'et broget smykke i det neutrale grønne'.

Forarbejdet til denne moderne haves måske
væsentligste havekunstneriske udtryk, det
frie, naturlige, 'voksede', individuelle plan¬

teliv, hvis gennemslag meget præcist kan tid¬
sættes til 1930, gjorde Brandt før og under
den 1. verdenskrig. At han i haven valgte na¬
turens 'voksede' planter, tillagde hver plante
sit eget værd og væsen og gav dem hver deres
vækstmåde, kan tolkes som tillæggelse af
værdi af eget liv og fri vilje - at det moderne
menneske, med nye krav til livet, besad en

værdifuld individualitet, havde ret til at tæn¬
ke og handle frit og skulle behandles indivi¬
duelt. Hvor fjernelse af mennesket og dets
skaberhånd i Tyskland havde været en kul¬
turkritisk handling, der udviklede sig til her¬
skeroptræden, var det for Brandt et spørgs¬
mål om, som en juvelér, at lade den ægte sten
urørt i en fint forarbejdet indfatning, at lade
mennesket leve i et afbalanceret forhold til
naturen, i et kammeratligt forhold til dyr og
planter.

Junihaven, Svastika. 1925

Jo mere samfundslivet blev sat i system, jo
mere verden bleVmekaniseret, rationaliseret,
standardiseret og organiseret, desto større
blev ønsket om irrationalitet og spænding og
desto mere trængte mennesket til oplevelser
af modsat art. Haverne blev romantikkens

og lyrismens fristed som modvægt til livets
ensformighed.

Til dette formål brugte Brandt en bevidst
hæmning af det klare syn - tilsløringen støt¬
tede det gættende og det drømmende. Med
bemærkningen 'ikke det tegnede, knap det
formede' sagde Brandt farvel til det klare, til
'avantgardens forelæsninger' og overlod ved
hjælp af det 'voksede', associerende og det
'bevidst uklare', tolkningen til beskueren og
flyttede dermed interessen fra, hvad arkitek¬
ten havde tænkt med sit værk, til tilskueren

Radiohusets have. 1940
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selv. Der var ikke tale om en virkeligheds-
forflygtigende, konserverenderomantik men
om det modsatte, et vitaliserende, igangsæt¬
tende billede. Drømmerier, tankerækker og
fantaseren kan føre til et 'farvel til verden',
men sandelig også til at tage tilværelsen i
egen hånd, i sidste række til demokrati - en
opfattelse han delte med den danske, kultur¬
radikale arkitekt Poul Henningsen, med
hvem han havde et tæt fagligt venskab.

Have på Ørnekulsvej. 1916

Donnells have.
Thomas D. Church. 1948

I 1950'erne blev haven til en gård. Den gart¬
neriske aktivitet og det pastorale tænke-,
spadsere- og tumleliv blev forladt til fordel
for et afslappende og afslappet siddeliv i en
intenst udnyttet gårdhave. Haven havde et
socialt sigte, skabt som den var til samvær på
terrassen omkring poolen, i den californiske
sol, i et landskab, hvor arbejde var forsvun¬
det og erstattet af rekreation. 1950'ernes
have, hvis gulv var gråt og ikke grønt som i
30'erne, banede vejen for 1960'ernes beton¬
boom, hvor jordens overflade fik ny hud.
Dyrkningen blev placeret i kulissen. Naturen
forsvandt fra baghaven, træer og buske blev,
som skulpturer, underlagt saksens herre¬
dømme. Det tilfældige blev systematiseret
og arrangeret. Med pastoralens transforme¬
ring til gård bevæger vi os ind i modernis¬
mens anden periode.

1930'ernes fortsæt at ville gøre byen åben,
grøn og parkagtig - at slippe solen og luften
ind - var ikke nyt. Som den moderne pasto¬
rale have hentede sit forbillede i landskabs-

Magnitogorsk. 1930

haven, kan 'åben by' bestræbelserne følges
tilbage til 1900-tallets begyndelse over de
store moderne visioner, Tony Garniers Cité
Industrielle, Le Corbusiers Ville Contempo-
raine, Leonidovs plan for Magnitogorsk og
det tredje riges motorvejsnet. Argumenterne
for det åbne, uendelige rum kunne være Os¬
wald Spenglers arkitektoniske, Sovjetrevolu¬
tionens frihedssøgende, amerikanernes fart-
elskende eller tyskernes hygiejniske. Linien
kan også trækkes til 1800-tallets klassiske
tradition i England. Herfra bragte emigran¬
ter den til Amerika, i hvis åbne forstadsland¬
skaber europæerne fandt den uendelige, frie,
rumlige fornemmelse.
Renselsesprocessen og det pastorale bille¬

de satte i Danmark sit aftryk på 'Køben-
havnsegnens grønne områder' og gjorde det
frie land mere værd end parkerne. Som led i
ændringen af by- og landskabsmønsteret er¬
stattede den moderne forestilling om total¬
planlægning af hele egne fortidens skelnen
mellem naturen og landet som Guds og bøn¬
ders værk og byen som arkitekters.

#!«#■
Næstved Centralkirkegård.

Georg Georgsens konkurrence¬
forslag. 1948

Med standardiseringsprocessen i slutningen
af 1950'erne togman afsked med den topolo¬
giske orden. Først forsvandt de buede linier
og forløb, derefter den indholdsbestemte,
'voksede' plantemåde, så de fritvoksende
planter og til slut den kunstnerisk bestemte,
geometriske formeksperimenteren. Den ren-
selsesproces der på det åndelige plan var mo¬
dernismens forudsætning, var der nu tillige
skabt økonomisk og teknisk begrundelse for.
Modulprojektering, kranspor, højkonjunk¬
tur, en svagt rustet stand og hastværk sørge¬

de for, at træerne kom på række igen. Skiftet
til de store jordflytningsmaskiner fik vidt¬
rækkende konsekvenser. Ikke bare gik det
hurtigere og nemmere, men det appellerede
også til at inddrage terrænet som potentielt
formmateriale i et omfang, der ikke var set
siden 1880'erne. Ikke bare jorden blev be¬
tragtet som flytbar masse, også planterne
genindtog deres rolle som byggemateriale.
Fra nu af skulleman kunne se, hvordan land¬
skabet var skabt, og at det var mennesker, der
havde skabt det, som de havde skabt huse og
kaffekander. Ærligheden lå i at se, hvordan
huset, kaffekanden og jordformen var kon¬
strueret. I 1960'erne blev dyrkningens æste¬
tik erstattet af produktionens æstetik. Med
skiftet fra fokus på dyrkning med hvad det
indebærer af samarbejde med naturen, til
fokus på skabelsen, designet, sluttede den
moderne haves første epoke.

Tivolis springvandsterrasse. 1943

Som vi på andre områder bryster os af at
have en skandinavisk model, kan vi med god
ret fortælle, at i netop den moderne have¬
kunst opstod og udviklede der sig i Stock-
holmsstilen og i Brandts danske tradition en
særlig model, som inddrog naturen - det na¬
turlige - uden at blive kulturkritisk. Ud over
renhed, romantik og nationalfølelse, tilbød
den moderne have, i denne form, en åben¬
hed, der gav udtryk for et afslappet, fornøje¬
ligt liv i genopstået sanselighed, en form, der
opfyldte ønsket om et kammeratligt forhold
til dyr og planter og nødvendigheden af et
antiautoritært liv, med plads til individets ret
og 'den frie tanke' - til fantasien.

Det er en tankegang, der gav sig udtryk i så
forskellige haver som Springvandsterrassen i
Tivoli og Århus Universitetspark. Pointen
er, at 'naturen' bragt ind i haven også kunne
bruges til - ikke at vise noget - men til at op¬
fordre til at tænke selv. Dette moderne, de¬
mokratiske, æstetiske gennembrud fandt sit
mest velformulerede og kvalificerede udtryk
hos den danske gartner G.N. Brandt og hans
elever.

Malene Hauxner, landskabsarkitekt mdl,
lektor for sektion ved landskabsarkitektur, KVL
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Om modernitet og modernisme
Af Jørgen Sestoft

At have hvervet som opponent betyder, af¬
ledt af latin, at man skal modsætte sig noget.
Det, der her er på tale, er en afhandling om
det moderne gennembrud i have-landskabs-
kunsten, hvad i sig selv er prisværdigt, for
området er ret uopdyrket. Udover at det er
uopdyrket, har synet på forholdet mellem
bebyggelse og landskab i det 20. århundrede
også været præget af forenklede flotheder.
Den tyske Archigram-sympatisør Schulze-
Fielitz sagde f.eks., som jeg husker det, at
der kun var to paradigmer: For det første
CIAM, der ville gøre vores omgivelser til en
kaserne, og for det andet Havebybevægel-
sen, der ville gøre dem til en kolonihave. Der
er unægtelig meget af begge deles i denne
verden, CIAM på kontinentet og østover,
haveby i Nordvesteuropa og Nordamerika.
Det er imidlertid netop denne enfoldige

opdeling, afhandlingen vil differentiere, ud¬
bygge og gennemlyse, bl.a. gennem studiet
af strømningerne i havekunsten i det 20. år¬
hundrede ud fra tre teser, som den danske
gartner Gudmund Nyeland Brandt fremsat¬
te i et tysk tidsskrift i 1930: »Der kommende
Garten wird landschaftlichen Charakter tra-

gen ... er moglicht individuelles Pflanzen-
leben ... er arbeitet dem Rationalismus
der iibrigen Lebensgebietes entgegen«. G. N.
Brandt var ikke hvemsomhelst, ser man,
men en europæisk stemme i et indflydelses¬
rigt tidsskrift, Wasmuths Monatsheft. Og
titlen var profetisk: Der kommende Garten.
Her må jeg tilstå, at jeg ikke er specielt

havekyndig. Min baggrund i modernismen
er faktisk nærmere 'rationalismen på livets
øvrige områder', som den moderne have
ifølge Brandt ville eller skulle modarbejde.
Det vil sige den industrielle teknologi og
dens afkast i kvantitativ retning som stan¬
dardiseret masseproduktion til massekon¬
sum og i kvalitativ retning som den hårde,
blanke maskinæstetik.
Vi nærmer os altså det samme stof fra for¬

skellige synsvinkler. Det har således slået
mig, at havearkitekten læser projekter til
byers og bebyggelsers uderum på en ander¬
ledes indsigtsfuld og analyserende måde,
end jeg tror, arkitekter i almindelighed gør.
Arkitekter har formentlig en tendens til at
opfatte det grønne på tegninger som en slags
signatur på samme måde som anden staf¬

fage, f.eks. de efterhånden alt for kendte
legende børn og barnevogne, der skal signa¬
lere 'godt miljø'. Havekunstneren derimod
ser i højere grad behandlingen af det grønne
i uderummet som symptomatisk for en for¬
mfilosofi eller konstaterer, at en sådan ikke
har været tilstede.

Samtidig og alligevel er overensstemmel¬
sen med arkitekturens idealer udpræget, når
vi kommer ned i stoffet til den rum- og
formstruktur, der har styret de forskellige
perioders havetyper. Genkendelsen er umid¬
delbar, når det drejer sig om tyvernes kry¬
stallinske haver med rette linier, vinkler og
zig-zag-former og videre til tredivernes og
fyrrenes egenvilligt, bugtende konturer, ef¬
terfulgt af gårdhaven i fyrrene og halvtred¬
serne og den nye monumentalitet med præ¬
cise, geometriske former i de store anlæg ved
periodens slutning. Typologien bliver rigere
og mere varieret ved, at der indsættes så
mange indlysende parametre - indlysende,
når man først har fået øje på dem - i udred¬
ningen. Hortikulturel versus pastoral, plan¬
tet versus vokset, menneskets nærvær versus

fravær, formel versus vild, arkitektonisk
54
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1. Modernismens landskab. Forslag
tiI boligbebyggelse i Stockholm af
arkitekt Sven Markelius. 1928
2. Modernismens landskab. Motor¬

vej ved havet. Malet af Ralston
Crawford. 1939
■ 1. The landscape ofmodernism.
Proposal for a residential develop¬
ment in Stockholm by architect
Sven Markelius. 1928
2. The landscape ofmodernism. A
motorway by the coast. Painted by
Ralston Crawford. 1939
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versus landskabelig og klar versus bevidst
uklar. Som dichotomier er de nok beslægte¬
de på hver side af versus, men tilsammen
frembringer de et utal af muligheder for
overlejringer, som på den ene side er i stand
til at opfange hele spektret og alle varianter,
hvad der giver fremstillingen en stor frodig¬
hed, og på den anden side en overflod, der
nærmer sig det uoverskuelige.
I plantet-vokset parameteren ligger den

afgørende forskel på arkitektur og have¬
kunst, nemlig i forholdet til det levende ma¬

teriale, det biologiske. Metaforer i arkitektu¬
ren som vækst og dynamik er realiteter i
haven. I det øjeblik man vender den ryggen,
tager den sin egen vej, den går ud eller går
grassat. »Haver er ikke natur« står der (s.
17), nej, men naturens kræfter rumsterer i
haven. »Naturen har ingen principper« står
der også. Det ved jeg snart ikke. I kantiansk
forstand kender vi ikke naturen an Sich, men
kun som fænomen for vore sanser og tanker.
Der ser naturen til gengæld ud til at have
principper. Tendens til henfald og ensartet¬
hed, nivellering af forskelle er et af naturens
væsentlige principper. Overladt til sig selv

villeDanmark være dækket af bynke, har jeg
engang ladet mig fortælle. Når vi - menne¬
skene - vil gribe ind, hvadenten det drejer sig
om produktion og dyrkning eller anlæg af
haver og parker, der udtrykker æstetiske og
sociale værdier, må vi indgå en pagt med na¬

turen, som vi jo samtidig selv er en del af.
Digterfilosoffen Holderlin skabte om¬

kring 1800 et smukt billede af kosmos og
menneskets forbundethed dermed. På første
trin satte han 'det evige vildnis', der er ver¬
dens uorganiserede urgrund, kaos, altings
udspring og afslutning. På andet trin gu¬
derne og naturen i al deres mangfoldighed -
himlen, havet, træerne, vinden o.s.v., der har
form eller særpræg og lader sig udskille fra
hinanden, men er tidløse, affektløse, uden
skyld og uden bevidsthed. Det tredie trin
er menneskenes, som de sidste, der har taget
form af det formløse. Mennesket har be¬
vidsthed og kan skelne godt og ondt, liv og
død. Gennem kunsten viderefører det den

arv, naturen har nedlagt i det, men dets lod er
forgængelighed og skæbne. Det er historien.
Holderlins ejendommeligt dybsindige ud¬
gave af panteismen siger med mytologiens

ord, at naturens kræfter er blinde og slum¬
rende, at mennesket på en gang står over for
dem og bærer dem i sig og, ud fra disse for¬
udsætninger, selv må vælge, hvordan de skal
opfattes og hvordan der skal handles i for¬
hold dertil.

Spørgsmålet om pagten med naturen har
jeg bragt på bane for på en eller anden måde
at få lokaliseret Brandt i modernismen, når
han nu spiller så stor en rolle i fremstillingen.
For så indlevet og fint differentieret Brandts
begrebsverden og filosofi fremstilles, savner
jeg måske noget kontraststof her, nogle ka¬
tegorier, der ikke giver efter. Den kommende
have vil modarbejde rationalismen på livets
øvrige områder, citeres Brandt for. Derefter
anføres, at den moderne have var »avantgar¬
distisk, byggede på fremskridtstro og ratio¬
nalitet«. Nu kan det ikke bestrides, at ratio¬
nalisme under visse omstændigheder kan
modarbejdes med rationalitet, men i så fald
må der nogle mellemregninger til. Senere (s.
281) står, at man ikke skal tolke den moderne
have som værende rationel og nyttebetonet.
I Brandts kronik fra 1930, som der også hen¬
vises til, skriver han måske ligefrem med til-
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fredshed, at det moderne liv og denmoderne
arkitektur tenderede mod en sådan kedsom¬

melighed, at haven ville blive lyrismens og
den frie udfoldelses sidste fristed: »Manden
med det mekaniserede Arbejde vil værdsæt¬
te det lunefuldt voksende, og Beboeren vil
paaskønne den utvungne Vegetation, der
omgiver hans rationelle Hus«. Nu er det tæt
ved, at den moderne have modarbejder det
moderne hus, moderne mod moderne?
Måske er begrebet moderne ikke helt tyde¬

ligt udfoldet. En skelnen mellem modernitet
og modernisme, som Marshall Berman fore¬
tager i AH that is Solid melts into Air, finder
jeg frugtbar på fagområder som vores, hvor
nogle vilkår på forhånd er givet, og hvorman
må træffe sine valg i forhold til vilkårene.
Moderniteten handler om vilkårene, moder¬
nismen om, hvordan kunsten vælger at tolke
dem, bekræftende, benægtende eller græn¬

sesøgende. De store byvisioner, der gennem¬
gås, Garnier's Cité Industrielle, Le Corbu-
sier's Une Ville Contemporaine og Leoni-
dov's Magnitogorsk er modernisme. På den
anden side er verdens største haveby, Los

Angeles, ikke et resultat af havebyidealer,
men af massebilismens bebyggelsesspreden-
se effekt. Det er modernitetens vilkår. Når
den ramsaltede, østrigske kulturskribent
Karl Kraus, der stod Adolf Loos nær, omtal¬
te den ideelle by, var han bekræftende mo¬
dernist. Han sagde: »Jeg forlanger af en by,
jeg skal bo i: Asfalt, renovation, hoveddørs¬
nøgle, centralvarme, varmt vand. Hyggelig,
det er jeg selv!« Altså satsningen på den
enkle, formålsrettede komfort, det ratio¬
nelle. Resten var en privatsag.
En sådan bekræftende modernisme fand¬

tes jo også i have-landskabskunsten, men
den var ikke Brandts. Hans modernisme lig¬
ner snarere en reaktion på den. Det ideal¬
landskab, som jeg først og fremmest associe¬
rer med modernisme, var ikke blottet for
poetisk vision og storslåethed. Det handler
om det vidtstrakte horisontalplan med
stramme, vertikale accenter, der kaster skar¬
pe skygger og overhvælves af det uendelige
himmelrum. Jeg skal nævne tre eksempler,
som for en gangs skyld ikke er Le Corbusier.
Det første er sportsstadiet, som vi finder det

foran Karl Marxhof i Wien, hvor folk fra
bybanestationen skal strømme gennem de
mange portåbninger i bygningens høje og

lange skive ud på sportspladsernes vældige,
grønne flade. Det er et stykke moderne, isce¬
nesat massekultur. Det andet eksempel,
samtidig med Karl Marxhof d.v.s. slutningen
af tyverne, er Jones Beach på Long Island,
der blev planlagt af Robert Moses. Her gen¬
givet med Berman's ord: »Dens mest påfal¬
dende træk som landskab er dens mærkelige
klarhed i rum og form: helt fladt, blændende
vidder af sand, som strækker sig mod
horisonten i et lige, hvidt bånd, på den ene
side afgrænset af havets klare og rene blå
uendelighed, på den anden af strandprome¬
nadens skarpe, ubrudte linie af brunt. Hel¬
hedens store, horisontale strøg understreges
af to elegante badehuse i art decostil ... og

halvvejs mellem dem, i parkens absolutte
centrum, af et monumentalt, søjlelignende
vandtårn, synligt fra alle sider ... Jones
Beach byder os en pragtfuld opvisning af na¬
turens former - jord, sol, vand, himmel -
men naturen fremtræder her med en ab-
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garden beholder dem. Iscenesættelsen af
massekultur som i Wien er tiden af mange
grunde løbet fra, og vores opfattelse af luft¬
havne svarer just ikke til Giedions. Moderni¬
teten har overhalet modernismen og ladet
et falmet fata morgana stå tilbage, der kun
havde gyldighed, da det var Saint-Exupéry
og hans heroiske ligesindede, der gik i luften
med et par passagerer og et par postsække.
Endelig - og det er måske det vigtigste - ind¬
fandt der sig netop omkring 1930 en vis

Modernismens landskab. Ironisk betænkelighed blandt modernisterne selv
nok betitlet Classical landscape af ved de spor, de havde lagt ud. Det meget
maleren Charles Sheeler. 1931 programmerede, determinerede, konditione-
■ The landscape of modernism, recje begyndte også at indeholde et skræm-
ironically entitled Classical land- mebillede af tendenser til totalitarisme, in-
scape. By Charles Sheeler. 1931 humanitet og individudslettelse - forstenin¬

gen i robotsamfundet eller 'insektolatrien' -
der havde modsvar i litteratur, teater og film.

Jeg medgiver gerne, at der ikke i den utro¬
ligt differentierede tekst er noget forbigået,
men det er denne konfrontation med moder¬
nismen, jeg har været ude efter. Jeg vil gå
endnu lidt videre ad samme vej. Et urgam¬
melt kriterium i kunstfrembringelse har
været 'enhed i mangfoldigheden'. Enhed går
ikke alene, mangfoldighed heller ikke. Be¬
greberne orden og fylde er udtryk for det
samme, efter en skala med megen orden og
lidt fylde i den ene ende og megen fylde og
lidt orden i den anden. Kunsten består så at

sige i at balancere beherskelsen, der skaber
orden, med udfoldelsen, der skaber fylde. I
grunden befinder ikke blot kunsten, men
hele vores mentale eksistens sig på denne
skala, der i begge retninger kan udarte mod
det morbide. Orden i retning af det skema¬
tiske, tvangsprægede, i sidste ende neurosen,

strakt, horisontal renhed og klarhed, som fylde i retning af kaos, meningstab, i sidste
kun kulturen kan skabe«. Det tredie og sam- ende vanviddet. Idealer i havekunsten kan
tidige eksempel stammer fra en afmodernis- ses i dette perspektiv, udspændt mellem
mens virkelige hard-linere, Sigfried Giedion, modpoler som den totale orden i gartneriet
CIAM-sekretær og bindeled mellem Le Cor- eller sportsarenaen og den glemte haves eller
busier og Bauhaus-kulten. Hvor fandt han regnskoves konfusion. »Funkis og Roman¬
beseglingen af den moderne pagt mellem tik« kaldte nogle det samme og mente
naturen og menneskene? Det gjorde han fak- Brandt faldt udenfor,
tisk i lufthavnenes store sletter, hvor det mest Hos Brandt finder vi spændingen mellem
moderne transportmiddel kom og gik som det klare og det bevidst uklare både i projek-
prikker i det store, tavse, blå rum. Dette land- terne og i teksterne. Det ser jeg som udtryk
skabsbillede var en udpræget pastorale, ef- for, at han tænkte dialektisk, måske i højere
tersom landingsbanernes grønsvær dengang grad end sine samtidige, ved at lægge større
blev holdt nede af får. vægt på processer end på tilstande. Hans

Disse eksempler er ultramoderne for tiden projekter er som regel klare og enkle i ar.sla-
■ omkring 1930, de er rationalismen selv og på get, ligesom hans syn på det gartneriske og
deres vis flotte og karakterfulde. De tillod sociale er rationelt. Alligevel er han tiltruk-
imidlertid ikke noget individuelt planteliv og ket af den ende af intervallet, hvor risikoen
kontrasterede også på anden måde med og pirringen ved det kun lige beherskede
Brandts 'kommende Garten'. Langt hen ad overvejer kontrollen. Formuleringen »ikke
vejen er de også modernistiske luftspejlin- det tegnede, knap dét formede«, som han
ger. For det første kræver de mediterrant kli- bruger i en anmeldelse, er udtryk for en
ma og lys. Jones Beach mister alle attraktio- værdsættelse af samme risikofyldte balance
ner i tåge eller regnvejr, hvor i den anden mellem orden og fylde. »Ikke det plantede,
ende af skalaen den engelske park eller wild- men det voksede« siger han også i nær ana¬

logi til Mies van der Rohes, oprindelig H. P.
Berlages udsagn om, at formen skulle være
resultatet og ikke målet.
Det er den biologiske naturfølelse, som

han selv definerede, der er det dynamiske
element i hans procestankegang, til forskel
fra de to andre, mere statiske vitale og æsteti¬
ske natursyn. Citatet »Hvem har Ret, Land¬
manden eller Maleren?« om synet på den
gamle, krogede eg er en parafrase på det vi¬
tale og det æstetiske syn, som besvares af det
biologiske syn, hans eget, med at begge an¬
skuelser har ret. De to første opsuges så at
sige i det tredie. Dog, når der skal formes,
skal der jo vælges.
Lignende synspunkter, differentieret mel¬

lem det rationelle og det emotionelle, frem¬
satte han i artiklen om Jægersborg Allé
(1936), som vist ikke er med i afhandlingen.
Her skriver han om den vantrevne, urbane
del af alleen i Charlottenlund bl.a. »I en

mere fuldkommen og skønnere Verden hav¬
de man ikke kvalt det, som af alle anerkend¬
tes som Stedets mest værdifulde Almeneje«
og videre »Men hvor det offentlige er svagt
og det private stærkt, bliver Byplan blot en
Slags Skønlitteratur«. Lidt senere kommer
den urovækkende kommentar: »Træernes

Dødskamp og Planternes Visnen kan være
smuk ude i Naturen, men Træernes Forfald
med Gaden som Baggrund er som døende
Palmer i en Stue«. Det var et unaturligt, per¬
verteret forfald, fordi det var resultat afmen¬
neskeværk.
Dialektikeren Brandt var ikke en ener, der

faldt udenfor, som nogle mente, tværtimod
ville jeg placere ham på midten af skalaen,
for midten er i denne sammenhæng ikke
snusfornuftens sted, men syntesens. Han var
mere romantisk end den radikale modernis¬
mes fantaster og visionære og mere saglig
end romantikerne. Hans biologiske natursyn
var bogstaveligt talt mere jordnært end beg¬
ge de andres. Både-og, klarhed-bevidst
uklarhed, clair-obscur. I kraft af sin intellek¬
tuelle habitus, humanistiske horisont og
kunstneriske tilbøjelighed forbeholdt han
sig den sublime afvigelse, eller 'the sweet
disorder', som det hed i det 18. århundredes
England, og måske ville han også skrive
under på den spanske poet fra det 16. år¬
hundrede, Gongoras udsagn: »Klarhed,
hvilken tankeløshed«.
Min pointe er derfor, at Brandt nok var

modernist, men samtidig skeptiker med hen¬
syn til modernismens rationalistiske sce¬
narier. Han sagde det selv. Derfor skal han
ses i et ret specielt lys for at blive enmoderne
gennembrudsmand. Som den engelske arki¬
tekt St. JohnWilson skriver et sted, kom den
mest rammende kritik mod modernismen
indefra og ikke fra dens modstandere, nem¬
lig fra dem, der havde den 'kreative tvivl'. Til
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dem vil jeg regne Brandt og andre, ikke
mindst nordiske modernister som Asplund,
Lewerentz, Stockholmsstilens repræsentan¬
ter og til en vis grad Aalto.
Måske vil jeg endda gå så langt som at se

Brandt som eksponent for den 'Doricist Sen¬
sibility', som først Demetri Porphyrios og
siden Kenneth Frampton o. 1980 forbandt
med den nordiske nyklassicisme. Udtrykket
er måske vanskeligt at identificere sig med,
for det er ikke slået an i det Norden, det var
møntet på. Alligevel kan det følge os et styk¬
ke på vej. Sagt meget kort betegnede den
doriske følsomhed er søgen efter oprindelig¬
hed ud fra en nær forbundethed med både
den klassiske og den lokale tradition, med
både templet og den primitive hytte. Den be¬
hersker det monumentale med knaphed og
finesse og det enkle, rustikke med frigjort¬
hed og raffinement. Med et par arkitektur¬
eksempler er det spændvidden fra Politigår¬
den til de bornholmske jernbanestationer
eller fra Stadsbiblioteket i Stockholm til

Skogskapellet.
Den oprindelige kilde til dette er imidler¬

tid meget ældre end Porphyrios og Framp¬
ton. Den turde være R.I.B.A.'s tidsskrift i

1925, hvor et foredrag om Nordeuropas nye
arkitektur gengives med omtale af de nordi¬
ske forsøg på at komme bag de ydre former
til indlevelse i græsk tankegangs værdi under
samtidens forhold. I Architektens notits om

sagen står ordet dorisk ganske vist ikke. Det
gør-det til gengæld hos Edwin Lutyens 25 års
tidligere, han bekender sig direkte til den
doriske tankegang - »that time-worn doric
order« - og så er cirklen ved at være sluttet.
Der er ikke langt herfra til s. 126: »Brandt
fulgte ikke i hælene på den blomfieldske
historicisme. Det han hentede fra den renæs¬

sanceinspirerede, engelske Arts and Crafts-
have var Lutyens' rumlige, overskuelige klar¬
hed og Robinsons og Jekylls syn på planters
egen værdi«.
John Summerson afslutter omtalen af

Lutyens i The Classical Language ofArchi¬
tecture med følgende: »Hvis forståelsen af
regler er én basal faktor ved skabelsen af stor
klassisk kunst, er udfordringen af reglerne
en anden«:
Da moderniteten, tidens vilkår, efter an¬

den verdenskrig var rede til at indløse tyver¬
nes teknologiske visioner, var der mange, der
aldrig havde taget modernismens entydige
standardiseringsprogram af dagsordenen,
mange andre tilpassede sig, som udmærket
beskrevet (s. 275 ff). Så fik vi Bellahøj, Mile¬
stedet, Høje Gladsaxe, Brøndby Strand o.s.v.
Da var Brandt død, men det var vel denne
udsigt, han havde reageret mod allerede i
1930.

Udgangspunktet for denne betydelige og
måske trættende omvej var egentlig et forsøg

på at atklare begreberne moderne, rationel
og rationalistisk. Moderne indgår i tyvernes
radikale modernisme, i den kreative tvivls
modernisme i trediverne og i modernitetens
indløsning af modernismen i halvtredserne.
Rationalitet står i betydningen fornuftpræ¬
get, praksisrelateret og rationalisme i to be¬
tydninger, dels som kosmologi og æstetisk
ideal, dels som udfoldelsesbegrænsende, uti¬
litaristisk prægede levevilkår. Begreberne
ligger sådan set implicit i teksten, men betyd¬
ningen i det enkelte tilfælde kan være lidt
vanskelig at. få rede på.

Nu vil jeg stille nogle mere punktvise pro¬

blemstillinger i afhandlingen til diskussion.
Først bevoksningen, foran Radiohuset, hvor
tilsyneladende tilfældigt placerede træer er
»indpasset i et spændstigt forhold til husets
klump og facader«. I ét tilfælde forholder
det sig dog sikkert omvendt: at huset er til¬
passet træet, nemlig ved hovedindgangen.
Billeder taget i 1945 viser, at træet er så stort,
at det må have været der forud for byggeriets

1

begyndelse i 1938.1 så fald er det en beslut¬
ning af Lauritzen og ikke af Brandt, for jeg
tror ikke, det er sandsynligt, at Brandt var
med fra begyndelsen. Radiohuset begyndte
som et meget teknisk projekt. Illustrationen
(s. 254) viser ikke som anført et konkurren¬
ceprojekt fra 1936, men andet, nedskårne
skitseprojekt fra 1935.1 øvrigt tror jeg det er
rigtigt, som teksten antyder, at regne Laurit¬
zen til Brandts åndsfæller, når det gælder
havekunst. Den kopi jeg har af Brandts kro¬
nik fra 1930 Hus og Have i Dag og i Morgen
stammer fra Lauritzens avisudklip.

Så er der Einstein, tiden og rummet, som
siden Giedions Space, Time and Architec¬
ture ikke har fået for lidt, og som altså genta¬
ges her. Tolkningen af relationerne mellem
fysikkens moderne verdensbillede og den
moderne kunst er så forskelligartet og prø¬
vende, at jeg ikke synes, den kan tages for no¬
get givet. Går man til Giedion som kilde, vil
man opdage, at rum-tid begrebet henføres til
den ellers ganske ukendte matematiker Her¬
mann Minkowski, mens Einstein kun næv-
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1. Traditionsbevidsthed og
empirisme. Gade i Hamsptead
2. Brandts empirisme. »Ikke det
plantede, men det voksede«.
Taghaven på Radiohusets studie¬
blok. 1940
■ /. Empiricism and regardfor tra¬
dition. A street in Hampstead
2. Brandt's empiricism. 'Not the
planted but the grown'. The garden
on a Denmark's Radio roof. 1940

nes én gang og et andet sted i forbindelse
med begrebet samtidighed. Den franske
kommentator Apollinaire er formentlig den
første, der anvendte 'tiden som fjerde di¬
mension' i forbindelse med kunst, men der
er faktisk intet, der tyder på, at det har ind¬
gået i Mies van der Rohes forestillingsverden
i forbindelse med hans åbne planer.
Et helt andet bud på sagen, som jeg dog

ikke ved om kan stå alene, stammer fra Peter
Collins' Changing Ideals in Modem Archi-
■tecture. Han henfører den moderne rum¬

oplevelse til udnyttelsen af parallakseeffek¬
ter, altså det forhold, at objekter i et rum
skifter position indbyrdes, når man bevæger
sig gennem rummet. De første tilbøjelighe¬
der i den retning finder han i 1700-tallet, i de
store vægspejles illusionseffekt, i interessen
for ruiner, hvor man oplever det indre og det
ydre på én gang og, kunne man tilføje, i
den romantiske haves aperspektiviske rum
med follies, solitærtræer og fritstående træ¬
grupper.
På et ret strategisk sted i afhandlingen

står, at »tankerækker, fantaseren og åndsar¬
bejde kan føre til et 'farvel til verden', men
sandelig også til aktiverende selvstændighed
og frihed, til at tage tilværelsen i egen hånd,
i sidste række til demokrati«. Ja, tankevirk¬
somhed kan føre vidt omkring, vel også til
demokratiets modsætning og forestillinger
om en 'survial of the fittiest', som dyrkeren
må have for øje som et af naturens princip¬
per. Jeg opfatter demokrati i denne sammen¬
hæng som lidt af et catchword for kvalitet og
som en ønsketænkning, som ikke nødven¬
digvis har mere på sig end forestillingen om,
at de de hvide stokbebyggelser i grønne om¬

givelser skulle fremme kollektivisme, eller at

de første Autobahnen, kantet af lutter hjem¬
mehørende buske og træer, skulle fremme
nationalisme.

Til slut og konklusion. Det har ikke, som
jeg opfatter det, været et mål for arbejdet at
demontere helheden ned i dens bestanddele,
så der til sidst kun er rene kategorier tilbage,
fra vildnisset til gartnerens plantekasser, for
at blive i haveterminologien. En sådan pro¬

gression ville kendetegne det konventionelle,
videnskabelige arbejde. I stedet har vi fået en
rigt facetteret kortlægning af den moderne
have, dens form, filosofi, typologi, intentio¬
nerne med den og associationsværdierne.
Som sådan savner den sidestykke og giver
for den uindviede et dybt indblik i havekun¬
stens univers i det hele taget. Dispositionen
har jeg ikke mange kommentarer til, den
forekommer ligefrem og logisk, hvortil både
først og sidst føjes værdifulde bidrag. Jeg
tænker på det selvreflekterende afsnit 'Em¬
piri og tolkning' i begyndelsen og det meget
informationsmættede noteapparat og de
fine ekskurser i historisk havekunst til slut.

Begrebsapparatet synes jeg, som det skul¬
le være fremgået, er meget finmasket, men
det er formentlig netop konsekvensen af at
arbejde i forlængelse af Brandt, for han er
vanskelig at kategorisere ud fra, på samme
måde som arkitekturteori baseret på dorici-
ster som Asplund og Lewerentz ville være
det. Tabet af den lette overskuelighed kom¬
penseres imidlertid af nuancering. Teksten
udbreder ikke avantgarde-modernismens
skarpt belyste, kontrastrige og letfattelige
panorama for os, for endnu en gang at bruge
havemetaforen. Fantasiens Have er en lidt
vild have som Gertrude Jekyll's, »hvor alt

hårdt materiale var overgroet af levende,
hvor stauder og klatreplanter myldrede frem
mellem murenes sprækker og flisernes
fuger« (s. 324).
Afhandlingen er igangsættende, tanke¬

vækkende og rig på information. Sproget
velformet og engagerende, både i de generel¬
le, begrebsudredende passager og i de mange
havevandringer i tildels slet ikke eller ikke
mere eksisterende haver, hvor poetiske, san¬
sede formuleringer står i et kongenialt for¬
hold til de objekter, der skildres.
Nu kender jeg af gode grunde ikke jeres

fag indefra, men jeg har set den formodning
fremsat, at have- og landskabskunsten for ti¬
den skulle bevæge sig centrifugalt i forskel¬
lige retninger og mere eller mindre skabe
vacuum omkring professionens gamle cen¬
trum. Den ene retning mod land-art, fri
kunst i landskabsformat, den anden mod
økologisk planlægning med nedtonet eller
fraværende bevidsthed om form. Hvis ten¬

densen er sådan, hvad jeg egentlig ikke har
grund til at betvivle, må Fantasiens Have
udfylde en væsentlig plads på midten med
sin ydmyghed over for de biologiske proces¬
ser i forhold til land-art-syndromet og yd¬
mygheden over for formens præmisser i for¬
hold til økologien. Formens præmisser und¬
drager man sig ikke ved at lade som om, de
ikke eksisterer. Også den lære kan man ud¬
drage af den smukke bog.
Den har bud til havekunstens udøvere og

dens utallige, hengivne amatører og dens
teser vil utvivlsomt blive taget til diskussion
af den kommende forskning i havekunst.

Jørgen Sestoft, arkitekt maa, prof. ved
Kunstakademiets Arkitektskole.
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Om afhandlingens titel
AfSven-Ingvar Andersson

Det er med beundring, at jeg har læst din
bog. Og med taknemmelighed. Der er grund
til at være taknemmelig over, at der nu fore¬
ligger en intellektuel behandling af land¬
skabsarkitektens fagområde. Derved får
faget en tydeligere placering indenfor det,
som jeg kunne kalde for Kulturministeriets
arbejdsområde.
Som du siger, er din metode kunst- og litte¬

raturhistorisk. Du ser på teorierne, og du ser

på objekterne d.v.s. på haverne og parkerne.
Du ser på teorierne og objekterne hver for
sig, men fremfor alt ser du på vekselvirknin¬
gen mellem teorierne og objekterne.
Så får du brug for ordene. Du bruger dem

til at danne et sprog, der er professionelt,
smukt, kultiveret og levende. Du gør dig på
forskerens måde umage med at definere ter¬
mer og begreber. Du forstår at bruge ordene
som præcist værktøj i din metodes tjeneste.
De første ord, du bruger, finder man i af¬

handlingens titel - Fantasiens Have.
Eftersom bogen handler om modernis¬

mens haver, og eftersom den - foruden af
stor indleven - også præges af stor bevidst¬
hed, må titlen være helt bevidst valgt. Det
kan ikke være nogen tilfældighed, at du bru¬
ger et par ord, der forekommer så gammel¬
dags, at Goethe eller jeg selv kunne have
brugt dem.
Hvad er din begrundelse for afhandlin¬

gens titel?

Sven Ingvar Andersson, landskabsarkitekt mdl,
prof. ved Landskabsafdelingen,
Kunstakademiets Arkitektskole

Herme, Bagatelle, Bois de Boulogne, Paris.
God havekunst skal som hermen besidde hoved, krop og stærke fødder samt en indbyrdes harmoni.
At dansk havekunst har dyrket en sådan balance tydeliggøres i Fantasiens Have.
m Herma, Bagatelle, Bois de Boulogne, Paris.
Good landscape architecture, like a herma must possess both apoetic head, a body, strong feet, and
harmony ofparts. Thefact that Danish landscape architecture has maintained such balance is amply
demonstrated through Garden of the Imagination.
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Om sproglig forankring
Af Jens Schjerup Hansen

Et in Arcadia ego. Nicolas Poussin. 1639

Kommentar til Malene Hauxners hovedka¬

tegorier et hortikulturelt eller et pastoralt
havebillede
I indledningen til Fantasiens Have opstil¬

ler Malene Hauxner to hovedkategorier:
Haven som gård, dvs. det dyrkede sted om¬

givet af mure eller hække med et stramt

dyrkningsmønster og med Paradiset som
ideal.
Haven som eng eller vænge, dvs. et mere

åbent dyrket område, hvor det er naturens
orden fremfor menneskenes orden, der do¬
minerer. Og hvor det er det pastorale Arka-
dien, der er idealet.
Disse to kategorier kan være udmærkede

analytiske redskaber, det skal ikke anfægtes.
Malene Hauxner giver imidlertid de to ka¬

tegorier en sproglig og historisk forankring,
som ikke er rigtig, og som heller ikke passer
med hendes kilde Hans Åge Paludan.
Malene Hauxner fremstiller de to haveka¬

tegorier, som opstået på forskellig udform¬
ning. Hvor gård er ældst og betegnelsen for
et lukket dyrkningsområde, og hvor have er

yngst og betegnelsen for det, vi forstår ved
den landskabelige have: »Have og park er i
sproglig henseende dyrehaver, hyrdeland¬
skaber, med en mere åben og flytbar karakter
end hortus (gård JSH), landskaber bestemt
af deres formål græsning« s. 22.
Gård er afledt af gærde, det betød i mid¬

delalderen det hegnede eller det omgærdede.
Gård anvendtes for køkkenhave under be¬

tegnelsen urtegård. Endvidere fandtes der
abildgårde, vingårde, kålgårde og bigårde.

Have stammer fra hage, som i middelalde¬
ren betød hegn og tillige et indhegnet stykke
græsgang: Hestehave, kalvehave mm. Ofte
anvendtes navnet på de små skove, hvor dyre¬
ne græssede.
I begyndelsen af 1500-tallet begynderman

at anvende betegnelsen have, for det man i
middelalderen betegnede som gård. Det sker
i forbindelse med, at konge og adelsmænd
begynder at anlægge renæssancelysthaver
ved deres slotte.

I forbindelse med anlægget af Koldinghus
slotshave omtales, at der bliver rekvireret
blomster og krydderurter fra Kongens urte-
gård i København, medens slotshaven omta¬
les som Kongens urtehave. Men de nye re¬

næssancelysthaver, der blev anlagt på denne
tid, var hverken åbne i deres karakter eller
anlagt efter naturens orden, tværtimod, det
var nogle stramme sager med plankeværk
eller hegn omkring og anlagt efter stramme
geometriske mønstre.
Dette fremgår også af Paludan, hvor det

hedder: »Men fra 16. århundrede er det

Hage i dansk og desuden norsk antager den
betydning, Moths håndskrevne ordbog op¬

giver således: »en indlukt plads besat med
trær, blomster og urter««.
Det andet problem er, at Malene Hauxner

kæder den nye anvendelse af betegnelsen
have sammen med pastoralen. Det pastorale
hyrdelandskab, er et frodigt græsklædt land¬
skab med et kildevæld og enkelte ensomt-
stående store træer, i hvis skygge hyrderne
hviler sig med deres hjord.

Dette landskab var scenen i de populære
italienske pastoralesyngespil. Disse pastora¬
ler dyrkedes i Italien i renæssancen, men de
blev først udbredt til Nordeuropa omkring
1700-tallet. D.v.s. op mod to hundrede efter,
at havebegrebet, i sin nye betydning, blev ta¬
get i anvendelse.
Kategorierne er således forkerte i deres

historiske bestemmelse, og det er uheldigt,
for det kan være tankeledende for analysen.

Kilder:
L. Helweg: »Have« i Salmonsens konver¬
sationsleksikon, 1921
HansÅgePaludan: »Om Gaard ogHave i de
nordiske Sprog«. Havekunst, 1925
N. H. Stephen Dahl: »Koldinghus slotsha¬
ve« i Vejle Amts Årbøger, 1927.

Jens Schjerup Hansen, mag. scient. soc. ved SBI
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Om selvstændighedens forbillede
AfKnud Siboni

Kære Præses, det er med den største glæde,
jeg har læst Deres disputats. De har erkendt,
at man næppe underholder folk bedre end
ved at give en nøjagtig beskrivelse af verden,
naturen og menneske.
Det gør De i deres afhandling, og De giver

derved os andre en håndbog i moderne have¬
kunst og dens udvikling, som supplerer C.
Th. Sørensens bog om havekunstens historie
og The Oxford Companion to Gardens.
Bogen slutter sig til de håndbøger, vi sav¬

nede, da vi var børn og unge, en moderne lit¬
teraturhistorie, et bibelleksikon og andre
mere specielle bøger, som vi selv måtte
skrive, og til komplette indspilninger, sidst
afmusikken til »Aladdin«.
De fremlægger stoffet i et udpræget histo¬

risk og kungfutsiansk perspektiv, som er

dybt tilfredsstillede for os, der nåede at lære
historie, før skolernes ulykkelige periode
uden historieundervisning, og Deres henvis¬
ninger svarer hertil. De henviser tilmed til
Spengler og nævner s. 87, at han tillagde
Aftenlandet, Vesten, det uendelige rum som

symbol, i arkitekturen som i malerkunst,
musik og matematik.
Da De altså ser dette som en forudsæt¬

ning, burde De vel citere det store sted i
kapitlet »Makrokosmos« om Raumtiefe:
»Natur ist eine Funktion der jeweilige Kul¬
tur« (s. 88) og måske også Spenglers eget
motto fra Goethe:
»Wenn im Unendlichen dasselbe
Sich wiederholend ewig fliesst,
Das tausendwaltige Gewolbe
sich kraftig in einander schliesst.«
I det storartede engelske resumé munder

Deres bog ud i: I came to see the contempo¬
rary garden, originally the work of an archi¬
tect, as an agent and an object of use and
interpretation of the observer (s. 357).
Dette indeholder en udlægning af begre¬

bet projektionisme, og det er klart, at vi alle
deltager heri. Men det jeg savner i Deres af¬
handling er en beskrivelse af nyere eksem¬
pler på, at denne påvirkning har inspireret til
nyskabelse.
De omtaler C.Th. Sørensen som G.N.

Brandts elev, men her er der vel mere tale om
selvstændighedens forbillede end om egent¬
lig skoledannelse?

Jeg vil gerne nævne et muligt eksempel:
De omtaler s. 127 Kampmanns store nyklas-
sicistiske anlæg Viborg Katedralskole med
Brandts park, som helt svarer til citatet s.
126:

»Det planløse er dumt under store, moderne
forhold, og det bevidst planløse er foragte¬
ligt« (Brandt 1922).
Parken svarer til Deres beskrivelse af

Brandts karakteristika: Alleer langs parkens
begrænsninger, græsmidt på og i den sydlige
ende botaniske og private enklaver. Brandt
har nu en del fra barokken, parken på Glo¬
rup er opdelt næsten ligesådan.
Centralt i anlægget findes den kvadratiske

skolegård, 50x50 kvm, på de tre sider om¬
givet af utallige vinduer i mange etager, næ¬
sten en stor terning. Her gik i 40'erne blandt
andre skolebørn Johan Otto v. Spreckelsen.
Står man foran søjlegangen, som afslutter
kvadratet, ser man balustraden svæve på den
blå himmel oppe i terningen.
Anlægget er imponerende fra Aalborg¬

vejen, angivet nederst på planen s. 127, 100
m væk, markeret af Brandts lindealleer, og
det er stadig seværdigt fra den anden side af
Nørresø, i 1 km's afstand; men skulle man se
det på 4 km's afstand, helt fra den store tri¬
umfbue på Étoile til Place de la Défense,
måtte det være 100 m bredt og tillige 100 m
højt. Synsvinkelen er kun 1,4°, så for at vin¬
duernes anes, er terningen drejet lidt, 6-7°.
Spreckelsens terning er en kubistisk og let

futuristisk udgave af Viborg Katedralskoles
gård med svævende skyer eller balustrade,
ligesom den med mange vinduer og selv et
vindue mod det uendelige. Også her erindres
Spenglers bemærkning om vinduets arkitek¬
tur som udtryk for Aftenlandets erkendelse
(s. 104). Derfor virker den overforziirede ar¬
kitektoniske have i den øverste, vestlige ende
af Avenue de la Défense ikke videre godt.
Brandt og v. Spreckelsen med ham havde
nok anlagt en dobbelt allé af Jacarandah'er
som i Luxembourg-haven og dertil en græs¬
rabat i midten.

TVor De ikke?

Jeg lykønsker Dem med den fine og inspire¬
rende bog, som er en have for fantasien.

Knud Siboni, dr. med., Odense

Katedralskolen i Viborg. H. Kampmann,
C. Kampmann, G.N. Brandt. 1925
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Om rumformer og det fantasibefordrende
AfNils-Ole Lund
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Det er glædeligt, at der omsider er kommet
en overordentlig velskrevet bog, der kvalifi¬
ceret omhandler den moderne havekunsts

historie. Det kvalificerede ligger ikke bare i
bogens mange data og talrige eksempler,
men først og fremmest i de betragtninger,
der gøres om havekunstens idéindhold. Ikke
mindst er det interessant at læse om de inter¬
nationale strømninger, der gerne er mere
radikale end vore egne bidrag. Det er vel
nærmest en regel, at de danske kulturytrin¬
ger kan skildres som modererede udgaver af
udenlandske foreteelser.

Jeg har ventet længe på denne bog. I mit
arbejde som arkitekturskribent har jeg
manglet både en byplanhistorie og en histo¬
rie om have- og landskabskunsten.
Mit udgangspunkt i dette indlæg er derfor

det overordnede syn, at det er de samme skif¬
tende tankesæt, der påvirker både arkitektur
og havekunst. Havekunstens historie løber
parallelt med bygningskunstens, men have¬
kunstens historieskrivning er måske mere
interessant. I haven mødes naturen og kul¬
turen. Dette sammenstød eller ægteskab
mellem natur og kultur er ideologisk meget
afslørende. En »havekunstens historie« må
derfor aflægge den samme beretning om det
modernes gennembrud, men fortællingen
vil sansynligvis blive mére nuanceret og åbne
for en revurdering af den etablerede arkitek¬
turhistorie. Vor kulturs natur- og kulturbe¬
greber er svære at håndtere på en filosofisk
fornuftig måde - det skarpe skel er jo urime¬
ligt, hvis man tænker sig en smule om - men
uklarheden og de skiftende positioner har
væretmeget frugtbare for havekunsten. Må¬

ske kanman sige, at det har været overladt til
havekunsten at fortolke dette kulturelle di¬

lemma, at skabe billeder af konfrontatio¬
nens mangesidighed.
I læsningen af den moderne arkitekturs

historie er det et kendt stridsspørgsmål,
hvordan Arts and Crafts-bevægelsen skal
betragtes. Er der tale om et mislykket forsøg
på at genoplive håndværkskulturens dyder,
eller drejer det sig om en begyndende funk¬
tionalitet, hvor have og hus integreres? Det
er i hvert fald sikkert, at »det engelske hus«
havde stor betydning for den såkaldte funk¬
tionelle tradition. De enkle og kraftfulde
former i Charles F. Vosey's huse blev beun¬
dret afKay Fisker, der var mere skeptisk over
for Edwin Lutyens, hvis arkitektur han kald¬
te ekletisk. Måske finder man her forklarin¬

gen på, at Fisker brugte C. Th. Sørensen som
havearkitekt. Han var mere puristisk end
Brandt. Malene Hauxner påviser, at Arts
and Craft-haven var en kompliceret, skøn
hedsdyrkende arkitekturhave. At Arts and
Crafts-haven var åben for fortolkninger ser
man, når Sven-Ingvar Andersson i Arkitek¬
tur (nr. 4-1990) siger, at Brandt sammens¬
meltede Lutyens' og Jekylls ambitioner, og
at han derved lærte havearkitektekterne at

bruge planterne til at komponere rum og

rumlige sekvenser. Hauxner mener derimod
(s. 114), at Brandt kun kunne bruge arkitek¬
turhavens »Wildgarden«-princip, at han ud¬
drog det fantasifulde.
Hvis vi springer frem til funktionalismen,

underbygger Malene Hauxners fremstilling
den gængse tese om en tysk, systematisk og
nyttebetonet Sachlichkeit over for en fransk

Sygeplejerskernes hus.
C.Th. Sørensen. 1931

modernisme, der i Le Corbusiers udgave var
kunstnerisk og postulerende. I Le Corbusi¬
ers projekter er det den engelske landskabs-
have med dens græstæpper, fritstående
træer og bugtede gange, der bruges til at
bringe lys, luft og natur ind blandt huskrop-
pene. Der er derimodmeget få eksempler på,
at modernismens nye rumbegreb har påvir¬
ket havens rumformer. Både Hauxner (s. 42,
s. 45 og s. 146) og Sven-Ingvar Andersson
(Arkitektur nr. 4-1990) peger på visse for¬
bindelser mellem malerkunsten og den mo¬
derne have. Således skulle C. Th. Sørensens

brug af geometriske figurer som ovaler og
spiraler være inspirerede af den frie kunst
(futurismen). Det undrer mig. Jeg kender
ikke disse forbindelser. Der er i den moderne
danske arkitektur, med undtagelse af Mo¬
gens Lassen, næsten ingen eksempler på nye
rumformer. Dansk bygningskunst er først og
fremmest optaget af form som harmonisk
helhed. Jeg har altid læst C.Th. Sørensens
geometrier som udtryk for ønsket om at
opnå klare, let beskrivelige former. Der er

ingen dynamik her. Spiralen er jo i familie
med labyrinten,'der er en grundform i have¬
kunsten-en næsten mytisk form.
Malene Hauxners beskrivelse af den tyske

Blut und Boden-filosofi er ny og værdifuld.
Den »etniske udrensning« af ikke tyske plan¬
ter er skræmmende og kaster lys over den
igangværende debat om »stedet«. En dis¬
kussion, der ved sin kobling af menneske og

sted, let får reaktionære overtoner.
Når vi i bogen ankommer til skildringen

af situationen omkring anden verdenskrig
synes jeg ikke, at bogen bringer større klar¬
hed eller indsigt. Forfatteren sætter over¬
skriften Poetisk Modernisme på denne tid,
der i arkitekturens verden kaldes modernis¬
mens modenshedsperiode, hvis man tænker
på Arne Jacobsen, Alvar Aalto og Gunnar
Asplund. Fra 1940 og frem til 1950 er arki¬
tekturen inde i et tiår, hvor den bliver ind¬
advendt, søgende og uafklaret. Af Kay
Fisker kaldes den endog mystisk. Hauxner
ser uklarheden som noget positivt og fanta-
siskabende (s. 198 og 199).
Denne erfaringsarkitektur er ikke, som

Hauxner synes at mene, identisk med den or¬

ganiske arkitektur, der voksede frem i Aaltos
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Design 'Kløver'. Stoftryk på hør. Arne Jacobsen. Ca. 1943 ■ Design 'Kløver'. Textile print on linen. Arne Jacobsen. C. 1943

røde periode, og som Jørn Utzon blev den
kendteste danske eksponent for. Da Utzon i
1952 bygger eget hus i Hellebæk, begynder
han udviklingen af en ny type hus, hvor na¬
tur og hus overlapper hinanden. Naturen
flytter ind i huset og huset ud i omgivelserne.
50 år forsinket får vi den integration, F. L.
Wright opnåede i sine præriehuse.
Den organiske retning glider efterhånden

over i strukturalismens dyrkelse af den fun¬
damentale samhørighed mellem menneske
og hus, men det har ikke noget at gøre med
fyrrernes og halvtredsernes forkærlighed for
trekanter og pittoreske former.
Men historien stopper jo desværre i Fanta¬

siens Have i 1958. Brandt er død i 1945, og
han er helten i denne bog.
At sætte overskriften Ny Monumentalitet

på perioden 1945 til 1958 synes jeg ikke er
dækkende og rimeligt. Overskriften får ikke
fat i de væsentlige træk i dette tidsrum. Des¬
uden har danske arkitekter altid taget af¬
stand fra monumentalitetsbegrebet, som
blev lanceret af Giedion i efterkrigsårene.
Til sidst nogle ord om Hauxners tese om

den moderne have som en frigørende, fan¬
tasifuld have.
Dansk arkitektur har gennem skiftende

stilperioder været helheds- og harmonisø-
gende. Kay Fisker sagde, at det vigtigste arki¬
tekturen skulle skabe, var orden. Arne Ja¬
cobsen hævdede, at bygningskunst først og
fremmest drejede sig om smukke proportio¬
ner. Jeg tror ikke, man nogensinde har hørt,
at en dansk arkitekt stræbte efter det fantasi¬
fulde. (Måske Anton Rosen?)

Annemarie Lunds karakteristik af dansk
havekunst i Arkitektur kan uden ændringer
anvendes på husene. Hun siger, at man med
»nogen ret« kan sige, at dansk havekunst
forsøger at forene det nyttige med det blide
og smukke. »Danske landskabs- og havepro¬
jekter er præget af den undertone, at anlæg¬
get skal være funktionelt, fornuftsbetonet,
brugsrigtigt og tillige smukt, afklaret og
formfuldendt i detaljen. Fremfor alt må
det under ingen omstændigheder optræder
prangende og svulstigt, men gerne enkelt og
fordringsløst.«
Men vi ved jo, at Arne Jacobsen malede

grøftekantstapeter, og at han i sin lille ræk¬
kehushave havde tre hundrede planter. Så
måske har hans have alligevel fungeret som
stedet, hvor han kom livet nærmere, og hvor
den arkitektoniske orden blev suppleret med
variation. For at opretholde balancen har
Arne Jacobsen suppleret husets apollinske
orden med havens dionysiske uregerlighed.
At kalde en bog om dansk havekunst for

Fantasiens Have er meget fantasifuldt. Da
bogen sætter Brandt og hans grøftekant i
højsædet må titlen være en cadeau til ham.
Men som overskrift på dansk havekunst er
den forfejlet. Mere dækkende kunne den
have heddet Den danske reducerede fantasis
have.

Bogen har glædet mig meget og sået no:
gen tvivl i mit hjerte. Og det er godt.

Nils-Ole Lund, arkitekt maa, prof. ved
Arkitektskolen i Aarhus

Egen have. Arne Jacobsen. Foto ca. 1950
m His own garden. Arne Jacobsen. Photo c. 1950
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Have i Ballerup. Eywin Langkilde. 1951

Om tesens bærekraft

AfAnnemarie Lund

Wasmuths Monatshefte. 1930

Der kommende Garten
wird landschaftlichen Cha-
rakter tragen: seine Aus-
fuhrung geschieht schnell
und billig, seine Unterhalts-
kosten sind gering, er er-
moglicht individuelles Pflan-
zenleben, er arbeitet dem
Rationalismus der iibrigen
Lebensgebiete entgegen und
ist, nicht zuletzt, die Re¬
aktion auf die Gartenarchi-
tektur der letzten 25 Jahre.

Stådtischer
Gartenarcbitekt G. N. Brandt,
Charlottenlund, Danemark

Det er et omfattende og bevidstgørende ar¬

bejde, jeg her står overfor. Jeg har gjort en
ihærdig indsats for at læse bogen og sætte
mig ind i afhandlingens tanker. Og mine
spørgsmål er velmente og udtryk for faglig,
søgende nysgerrighed.
Der er to spørgsmål, som skulle hænge lidt

sammen, men som muligvis kan miste deres
helt eller delvise sammenhæng, alt efter
hvad Malene Hauxner svarer.
Først vil jeg gerne kunne overbevises om

bærekraften i at anvende 3 udsagn fra en ar¬
tikel til en tese.

Det forekommer mig noget vovet, at disse
tre sætninger, skal kunne bære en hel epoke.
Det er de såkaldte forudsigelser: haven bliver
landskabelig, muliggør planters individuelle
liv, modarbejder rationaliteten i ens øvrige
liv.
Det ville iøvrigt være svært at sige, at man

ville skabe haver, der hindrede ét individuelt
liv. Jegmener, at planter stort set vil have 'in¬
dividuelt liv', uanset hvordan de plantes.
Altså, når MaleneHauxner tagerudgangs-

punkt i Brandts tre ovennævnte udtalelser, så
kan jeg kun forvente, at det bliver en selvop¬
fyldende profeti, idet hovedparten af bogens
arbejder stammer fra Brandt selv eller nært¬
stående elever som Troels Erstad og Aksel
Andersen.

Jeg undrer mig over, at der er en hel række
haver, anlæg ved skoler, boligbebyggelser,
hospitaler samt parker og kirkegårde, som
ikke er nævnt. Det kan selvfølgelig være ef¬
ter nøje overvejelse og en udelukkelse af
kunstneriske hensyn.

Jeg tænker her bl.a. på:
- de fleste haver fra Langkildes bog: Nye
danske haver. Det er haver fra sidst i
40'erne og 50'erne af f.eks. Boye, Ing¬
wersen, Langkilde, Levin, Muusfeldt,
Mygind, Preisler, Schmidt, Thomsen.

- en park som Boyes mindepark i Herning
(1948) og en kirkegård som Sven Hansens
i Hillerød (1959).

- mange boligbebyggelser fra 50'erne i Her¬
lev, Hvidovre, Lyngby af Andersen (Bre-
dalsparken, Ermelunden, Carlsro, Sø¬
gård), Boye (Fortunparken, Kongsholm-
parken), Muusfeldt, Mygind m.fl.

- hospitalsanlæg som Sven Hansens i Glo¬
strup (1958), Eywin Langkildes (1956) i
Brønderslev.

Dernæst, selv om det så skulle være sådan,
at disse anlæg er udgået p.g.a. vurderet
manglende kunstnerisk kvalitet eller Haux-
ners andre udvælgelseskriterier, er det så iøv¬
rigt eller ovenikøbet ikke sådan, at de viste
arbejder af især Brandt og Erstad, også er
lidt svære helt at indordne ?

Her tænker jeg på - i periodens begyn¬
delse - altså afklaringen - de klassicistisk
prægede anlæg som Brandts egen have,
Mariebjerg kirkegård, Hellerup Strandpark.
Og senere anlæggene, der undergår di¬

verse formsprogseksercitser: cirkel og fir¬
kant etuderne, oval eller ellipse øvelserne,
stjerne forsøgene, trekant og stumpvinkel af¬
færerne? Hvis alt dette kan opnå betegnelsen
'landskabelig', bliver begrebet - efter mine
begreber - for fyldigt = udflydende.

Annemarie Lund
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Om hvem der var moderne

Af Preben Skaarup

Kære Malene, din bog er overvældende. Det
er bogen, der vil behandle den moderne
havekunst i alle tænkelige sammenhænge.
Mængden af stof er enorm og gør bogen

uhyre lærerig, men også vanskelig at læse.
Vil man have det hele med undervejs i læs¬
ningen - også det store noteapparat - kan det
være svært at følge og forstå opbygningen,
men læser man ufornødent igennem, opnår
bogen at give en et nuanceret og tætvævet
billede af havekunsten som et helt centralt

placeret kunstart - en udtryksform, hvor op¬
fattelsen af kultur og natur kommer tydeligt
til udtryk.
Overvældende er det at erfare den energi

og det engagement, der er lagt i arbejdet med
bogen. Styrken - og vanskeligheden - i ar¬
bejdsformen fremgår af en bemærkning på
s. 27, hvor du skriver:
»Den evige drøm om systematisk at ind¬

samle al viden, har været svær at slippe, selv
om det hurtigt viste sig at blive en uoverkom¬
melig opgave«.
Måske skulle du i endnu højere grad, end

du haf gjort, have benyttet G.N. Brandt ar¬
bejdsmetode, som du beskriver på s. 127:
»I disse år arbejdede han som arkitekterne

med systematisering og typisering som i for¬
søg på at nå frem til urformer. Han delte og
rubricerede, frasorterede og delte påny. Me¬
toden, som han i øvrigt også brugte i sine
skriftlige produktioner, fik ham til ikke bare
at blotlægge, men også at løse proble¬
merne«.

Indrømmet - denne indvending mod bo¬
gen er vel delvis udtryk for min egen mage¬

lighed. Den positive side er, at den enorme

mængde stof, som præsenteres og analyseres
i bogen, virker inspirerende og giver lyst til at
komme videre med mange emner. Din bog
må givetvis kunne inspirere til mange nye

bøger om havekunst. Og det er måske over¬
raskende - men bogen om Brandt er ikke
skrevet med din bog. Vi kan stadig se frem til
bogen, der alene koncentreres om at gen¬

nemgå Brandts liv, tanker og arbejder. At
han fortjener det, har du gjort endnu mere
soleklart med din bog.
Din bog præsenterer meget stof, som jeg

ikke før har kendt, og mange steder er hidtil
ukendte sammenhænge gået op for mig.

Næsten ligesom dengang, da jeg læste
Brandts artikel i Nordisk 111. Havebrugslek¬
sikon, »Havekunstens Historie«, og opdage¬
de, at jeg havde hørt min gamle professor og
læremester Sven Hansen sige det hele før.
Sven Hansen betragtede sig selv som elev af
Brandt, og man fornemmede bl.a. tilknyt¬
ningen til Brandt deri, at Sven var lidt uvillig
til helt at indrømme C. Th. Sørensens kvali¬
teter som havekunstner. Alligevel var Sven
Hansen på linie med C. Th. Sørensen i forka¬
stelsen af den landskabelige have som en
kunstnerisk mulighed.
Det viser vel noget om, hvor overlappende

i tid og personer de forskellige epoker i dansk
havekunst i virkeligheden, er, og hvor svært
det må være at udskille et moderne gen¬
nembrud i dansk havekunst.

Og her kommer vi til mit væsentligste
spørgsmål eller emne for diskussionen i for¬
hold til din afhandling. Var det Brandt, der
skabte den moderne have i Danmark?
Her vil jeg gerne fortælle om min egen op¬

levelse af dette forhold:
Med Sven som læremester blev det interes¬

sant for mig at vide noget om G. N. Brandt,
men det var op til mig selv at finde frem til
stoffet.
Fra starten blev jeg dybt imponeret af

Brandts skrivefærdighed. Har næsten aldrig
oplevet en sådan klarhed i tankegang, som
eksempelvis i Brandts artikel om Dyreha¬
vens deling eller beskrivelsen af restaurerin¬
gen af Marienlyst have. Og Brandts anmel¬
delse af Anka Rasmussens bog »Moderne
Haver« fremstod klart som en provokerende
introduktion til begrebet den moderne have.
Projekterne - Brandts egne haveanlæg -

forekom mig derimod ikke særligt moderne.
Tværtimod synes jeg, at de rummede en

fin duft af historie. Værker som Hellerup
Strandpark, Haven til Vintappergården og

Mariebjerg Kirkegård har denne karakter.
Også villahaverne, Svastika med juni¬

haven og de mange andre senere haver med
et »landskabeligt« placeret hus og skjulte
tema- og særhaver, har en komposition med
faste haveelementer, der går igen i forskel¬
ligesammenhænge, som knytter en forbin¬
delse til italienske renaissancehaver med vil¬
laen liggende på en græsflade (eks. Villa

Gamberaia), bosco, grotto, parterre og giar-
dino segretto.
Der ligger en klar erindring om disse haver

i Brandts »moderne« haver. Brandts have for
grosserer Olesen, s. 134, er et godt eksempel.
Brandt er så vidende om havekunst og så

nuanceret i sit syn, at han efter min mening
aldrig ønsker at slippe historien. Derfor har
jeg altid set C.Th. Sørensens haver som de
»rigtige« moderne haver i dansk havekunst -
og Brandts haver som helt hans egne raffine¬
rede, historiske, moderne haver.

Nu har din bog overbevist mig om, at det
helt klart er Brandt, der på det teoretiske
plan formulerer de tanker, der baner vejen
for denmoderne have, men jeg tror stadig, at
det i højere grad er Sørensen, der tegner de
moderne haveprojekter.
Og her er vi så heldigvis ned ved det ni¬

veau, hvor videnskabeligheden i vores fag
når sin begrænsning. Der hvor vi til sidst selv
personligt skal fortolke det, vi alene aflæser
af projekterne, værkerne. Der er stof i din
dejlige bog til masser af herlige diskussioner
i de næstemange år. Hvornår kommer næste
afsnit?

Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl,
lektor ved Arkitektskolen i Aarhus
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Om koblingen mellem menneskesyn og plantningsudtryk
Af Per Stahlschmidt

Dagen i dag er skelsættende for landskabsar¬
kitektfaget. For det første fordi en vigtig del
af fagets nutidshistorie er blevet bearbejdet
og gjort tilgængelig. For det andet fordi den
formgivningsmæssige side af faget med en

doktordisputats får en styrket videnskabelig
status.

Jeg vil stille et spørgsmål til Malene
Hauxner:
Ved din fremlæggelse viste du et billede af

nogle krokus mellem spredte enebærbuske
(Fantasiens Have s. 62). Det var Willy Lan¬
ges egen have i 1906.
Langes havestil beskrives i afhandlingen s.

65:

»Når Lange opbyggede sine skovplante¬
samfund skete det ved at udpege trendtræer
som ask, birk, pil, el eller eg og derefter be¬
stemme deres islætplanter af buske og stau¬
der afhængig af lys- og fugtighedsforhold.
Træerne varforskellige, men plantesystemet
ens, bygget over et net af linier svarende til
muldvarpegange, hvor planterne stod efter
sammesystem som muldskuddene ville være

opstået. Fra skoven indførte han skovbun¬
den og dens bundplanter og opbyggedemed
denne som motiv 'naturhaven'.«
I afhandlingen på s. 63 får Willy Lange

denne dom:
»Det var det kulturbærende lags beun¬

dring for det individualistiske og nationali¬
stiske, der, sammen med det folkeliges for
det kollektivistiske, skabte det menneske-,
samfunds-, kunst- og natursyn, der varmed¬
virkende til nazismens succes. Det var det
landskabs- og havekunstneriske udtryk som
Willy Langeforberedte, da han gjorde natu¬
ralismensforfatter Gustave Flauberts ord til
sine.«
Ordene af Flaubert er:
»Man soli den Kiinstler in seinem Werk so

wenig merken wie Gott in der Natur«.
(»Man skal mærke kunstneren lige så lidt i
kunstværket som Gud i naturen« s. 63).
Ti til femten år senere lavede G. N. Brandt

tilsvarende plantemiljøer som i Langes egen
have. Brandts brug af selvgroede plante¬
udtryk bliver tolket s. 193:
At vise, at planten havde andre mulighe¬

der end at være byggesten og materiale, blev
Brandt ærinde og denne mulighed den mo-
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1. Egen have. Willy Lange. 1906
2. Muldvarpenes kunst. Willy Lange. 1927
■ 1. His own Garden. Willy Lange. 1906
2. 'Not the planted but the grown'. Willy Lange.
1927

derne haves epitet. Når G. N. Brandt, i ha¬
ven, valgte naturens 'voksede' planter, når
han, som Schopenhauer, tillagde hverplante
sit eget værd og væsen og gav dem hver sin
vækstmåde, var det ikkefor at sætte naturen
i bås med chance for, at den blev menneske¬
liggjort eller med risiko for at den blev for¬
dærvet. Snarere var det for, som Søren Kier¬
kegaard, at vise værdien af at 'leve på egen
hånd' eller for, som Hermann Hesse, at vise
den intellektuelle kunstners drøm om en in¬
dividualistisk anarkisme, der havde lært af
det verdensalt, der havde sin egen vilje, som
bar sin egen lov i sig, den egenvilje, derfand¬
tes i sten, græs, plantes og dyr.
Tolkningen, at det moderne menneske

med hver sin natur og forskelligartede krav
til livet, på samme måde som planterne, be¬
sad en værdifuld individualitet, havde ret til
at tænke og handle frit og skulle behandles
individuelt, er nærliggende. Kammeratskab
var nødvendigt. Det kunne kun finde sted,
nårmenneskelige individerfik lov at udfolde
sig frit, når menneskets natur blev respekte¬
ret, når ikke det ene herskede over det andet.
Brandts anvendelse af plantninger med et

selvgroet udtryk fortolkes således som en
konsekvens af et demokratisk menneskesyn.
Mit spørgsmål er, om der behøver at være

en fast kobling, mellem, hvordan en person
anvender planter, og hvordan personens
menneskesyn er? Og hvis der er denne
kobling, hvordan kan Willy Langes selv¬
groede plantningsudtryk tolkes som konse¬
kvens af et autoritært menneskesyn, mens
G. N. Brandts selvgroede plantningsudtryk
udlægges som en konsekvens af et demokra¬
tisk menneskesyn?
Spørgsmålet er ikke kun interessant i rela¬

tion til vurdering af historien. På s. 73 bliver
sammenkædningen af plantesyn og menne¬
skesyn også fremadrettet:
»Nårjeg kobler anvendelseaf lokaleplan¬

ter og nazisme, er det ikke ensbtydende med
den opfattelse, at en sådan handling isig selv
erforkastelig, men en uomgængelig konsta¬
tering af, at den gik hånd i hånd med og be¬
kræftede ideologien - at der findes en farlig
forbindelse mellem herkomstkontrol af
plantematerialet og racehygiejne.«

Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved sektion for landskabsarkitektur, KVL
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Om den legendariske G.N. Brandt
Af J. Palle Schmidt

Kære alle interesserede og gode venner, som
i dag har ønsket at overvære landskabsarki¬
tekten Malene Hauxners forelæggelse og
forsvar for sine betragtninger inden for
Havekunsten og Landskabsarkitekturen i
tiden 1800 til 1950.

Kære Malene

Omstændighederne har ført til, at forsvaret
finder sted på H. C. Andersens fødselsdag.
Vi må forestille os, at han fra sit sted kritisk
lytter til, hvad vi her har at sige hinanden.
Med sin livslange dybe forståelse og inter¬

esse for haven og landskabet og dets liv og

betydning søgte han ofte i sin tilværelse til
steder, som endnu i dag bærer herligheden i
sig, Glorup og Nysø. Haverne, landskabet
deromkring og livet der inspirerede ham.
Malene har med sin meget omfattende

redegørelse og sine synspunkter på tiden fra
da og frem til 1950 udredt det indviklede
mønster og kommer i sin fordybelse til at
dokumentere ændringer, som afgørende in¬
fluerer på opfattelsen af det have- og
landskabsarkitektoniske.
Ud fra en overordentlig stor samling af

meninger og livsværk af globalt fremtræ¬
dende arkitekter, landskabsarkitekter, ma¬
lere og billedhuggere analyserer Malene
Hauxner disse menneskers påvirkninger på
hinanden og finder frem til reaktioner, som
afgørende ændrer lange perioders fastlåste
opfattelser, der ind imellem trækker negative
spor efter sig. Gennem sit grundige arbejde
kommer G.N. Brandt, gartneren, have- og

landskabsarkitekten, pædagog og stadsgart¬
ner, til at fremstå som en af de mest fremtræ¬
dende.
G.N. Brandt besidder indsigt og har mod

til at arbejde og udtale sig markant imod det
kunstlede, bundne og forskruede, som var i
havekunsten og landskabsforståelsen i tiden
op til hans virke. G.N. Brandt lægger grun¬
den til, at naturens principper bringes ind i
haven og i kulturlandskabet for i sin menne¬

skevalgte og styrede fremtræden, der befrug¬
ter os alle og provokerer os til at tænke selv,
til at opleve, at undres og at styrkes derved.
Selv om G.N. Brandt, distant og iblandt ar¬
rogant, som hain var, kunne opfattes som
den, der let nåede til modigt at fremsætte
sine synspunkter, forberedte han enestående

G.N. Brandt

omhyggeligt disse. Han kunne på sit felt ikke
acceptere, at medmennesket fik stene for
brød. Nået dertil kunne han da heller ikke

acceptere indsigelser. G.N. Brandts teori var
»At den bevidste hæmning af det klare syn,
'det bevidst uklare', kan fremkalde værdier,
at det i modsætning til det klare kan sætte
gang i drømmerier og stimulere til tankeræk¬
ker og åndsarbejde«. Det var og er en vitali-
serende teori. En påpegning af nødvendig¬
heden i at fortrænge ligegyldigheden. Det er
passende her at understrege, at G.N. Brandt
også derved fortæller fra sit kulturelle stade,
at vi alle uløseligt er bundet til at indse kun¬
stens uundgåelighed. At vi hver især ud fra
det naturgrundlag, vi er født i, må forstå
dybden i ordene ved fordrivelsen fra paradi¬
sets have: I dit ansigts sved skal du tjene dit
brød. Det er menneskets vidunderlige lod,
som til evig tid betyder, at vi eftertænksomt
med omhu og respekt for vores grundlag skal
forme vores tilværelse. Alle ved det inderst
inde, alle ved hvad der i deres hele adfærd
'påkalder sig gudernes vrede'. Ikke desto
mindre udvikles kulturen i dyb strid med
denne kendsgerning.
Selv om Malene fortjenstfuldt gennem sin

forskning fører beviser for G.N. Brandts
klarsyn, som Malene klogt anser at have evig
gyldighed, sker det dog ikke ved at nedgøre,
hvad der er sket i udviklingen inden for fag¬
området og tilgrænsende områder. Fra hver
epoke udkrystalliseres væsentlige dele som

bestandig må anskues og efter overvejelser
sortering og vurderinger efter omstændighe¬
der indgår i udviklingen også i fagområdet
have- og landskabsarkitektur.

Det er således bevægende at læse Malenes
udredning af gøremål og udtalelser af de ar¬

kitekter, landskabsarkitekter, kunstnere og

poeter, som Malene får nøje kendskab til
gennem sin fordybelse og forskning. Antal¬
let af henvisninger til planmateriale, udsagn,
noter og analyser er alene i forord og indled¬
ning 50, om emnet Billedstormeriet 29, Det
nyttige skønne og det skønne nyttige 28,
Menneskets fravær 37, Den ideelle tilstand
68, Kampen mod hæsligheden 25, Afklarin¬
gens periode 17, Den æstetiske Have, et
sparsomt anvendt smykke 34, Erindringen
om Arkadien 43, En skaldet eller en herlig
virkelighed 22, Den frie tanke 25, Poetisk
modernisme 10, Den næste fremtids have
32, Mod åben by 55, Ny monumentalitet 34
og i slutningen 11; ialt 520 henvisninger. Nu,
kan og skal der naturligvis ikke lægges lige
stor vægt på alt, hvad afhandlingen henviser
til. Men det er et smukt bevis på Malenes
ihærdige søgen.
Til sidst min kritik af afhandlingen og et

ønske om svar fra Malene:
Det har især ved gennemlæsningen ikke

kunnet ses, at du gør dig klart, at de mange
udvalgte personers udsagn kun dækker rela¬
tivt få sider af de meninger, dine personer
har. Kort og godt, de meninger, du har ud¬
valgt at hæfte dig ved. Jeg ved godt, at det
må være sådan, men jeg savner en klar til¬
kendegivelse af, at mange, i hele deres virke
har gennemgået en lang og trang udvikling,
der vidner om et mere nuanceret fagligt syn
og menneskesyn.
Afhandlingen skal man give sig god tid at

læse, og det er nyttigt at vende tilbage og
læse igen. Fængslende, men det stiller bety¬
delige krav og kræver omhu af læseren. Men
det er på den måde set i G.N. Brandts ånd.

Jeg ønsker inderligt og brændende, at af¬
handlingen, ikke blot i vores samfund, kan
mane til forståelse for, at den kunstneriske
kraft og påvirkning, der rummes inden for
det bløde, livgivende og dynamiske, som
have- og landskabsarkitekturen evigt er un¬
derkastet, kan styrkes med kraft og vælde i
vores forpinte kultur.

J. Palle Schmidt, landskabsarkitekt mdl,
prof. ved sektion for landskabsarkitektur, KVL
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Bogomtale, noter

Jens Jensen
Robert E. Grese: Jens Jensen. Maker of
Natural Parks and Gardens.
The Johns Hopkins University Press, 1992.
ISBN 0 8018 4287 5.
304 sider, ill. Pris 400 kr.

Bogen er en del af serien: Creating the North
American landscape. Den er dels en bio¬
grafi, dels en analyse af Jens Jensens faglige
indsats.
Som 24-årig udvandrede han i 1884 fra

Sønder Jylland til USA, hvor han slog sig
ned i Chicago, og i starten ernærede han sig
og sin familie som gadefejer. Gennem ar¬

bejde på en planteskole nærmede sig land¬
skabsarkitektfaget, men tog aldrig nogen
egentlig uddannelse.
Han havde nogle for sin tid ret avancerede

ideer om at skabe naturprægede plantninger
og var foregangsmand inden for naturfred¬
ning og miljøbeskyttelse. Han døde i 1951.
I bogen beskrives hans projekter, som var

nogle af de første, hvor der udelukkende blev
anvendt hjemmehørende arter. Projekterne
spænder fra privathaver til store regionale
parker, som var hans hovedinteresse. I bogen
vises en del planer over hans projekter, hvor¬
af der i dag ikke er mange intakte tilbage.
Mange af hans naturprægede plantninger
lykkedes så godt, at man ikke mere kan se, at
de er plantede. Desuden hat byudviklingen
taget sin del.
Inspireret af sin danske højskolebaggrund

startede han en skole for landskabsarkitek¬
ter i Wisconsin, the Clearing, som stadig
eksisterer.
I sin undervisning lagde Jens Jensen mere

vægt på at lære sine elever at opfatte stedets
ånd og at accentuere den i projektet end at
tilegne sig tekniske færdigheder. Hans me¬
tode var nærmest intuitiv.

Bogen behandler hans person og virke me¬
get dybtgående, bl.a. med en komplet liste
over projekter, fyldige noter til kapitlerne
samt en liste over alle, der fagligt havde no¬

gen forbindelse med ham.
Bogen er relevant, fordi Jens Jensen i høj

grad har påvirket nutidige amerikanske
landskabsarkitekter. Hans ideer er sympati¬
ske og stadig aktuelle.

Lene Madsen

Fra Jens Jensen. W.E. Simms Estate i Kentucky,
1911-17.
Fotos fra indkørselsvej og fra vandområde samt
plan. Den kurvede vej leder én gennem en serie af
lysninger i skoven. Den store grønning anes kun
glimtvis, indtil man ankommer til huset
■ From Jens Jensen. W.E. Simms Estate i Ken¬

tucky, 1911-17.
Photos from the approach road andfrom watery
area; and plan. The curved road leads through a
series of wood clearings. The largest of this ap¬
pears but in glimpses until the house is infull view

Hverdagens paradis
Anna-Maria Blennow & Olle Svedberg: Var-
dagens Paradis. Bokforlaget Signum, Lund
1991. 215 sider, ill. Pris ca. 415 kr.

Idealistiske arkitekter, kunstnere og politi¬
kere startede i 1830'erne en kamp for en
smukkere og sundere hverdag for arbejder¬
befolkningen, der vansmægtede i storbyer¬
nes slum. Bogen handler om, hvordan ide¬
erne blev realiseret, og hvordan de har påvir¬
ket måden at bygge boliger og lave friarealer
på op til vor egen tid. Forfatterne, der h.h.v.
forsker og underviser i arkitekturhistorie
ved Lunds Universitet, har i 1989 udgivet en
bog om klassicismens arkitektur og haver,
hvorimod denne bog følgdr det gotiske spor.
Det starter i England først i 1800-tallet

med Pugin ogMorris; fortsætter medArts &
Crafts- og havebybevægelserne og spreder
sig til kontinentet og Skandinavien, hvor
mellemkrigstidens funktionalister, trods det
nye formsprog, byggede videre på ideerne fra
1800-tallets engelske utopister.
Det handler om at komme væk fra stor¬

byen, at være tæt på naturen, at bo tæt ved
sin arbejdsplads, at godt håndværk er kunst,
og om at forny og forædle traditionen.
I de enkelte kapitler belyses emnerne ved

hjælp af en eller to personer, som har været
eksponenter for de omtalte retninger.
Forfatterne har besøgt de steder, hvor tin¬

gene skete, og hvor husene står endnu. Det er
specielt fascinerende, når det drejer sig om
huse fra midt i 1800-tallet, som stadig er
beboet nogle gange med de oprindelige,
håndlavede Arts & Crafts møbler bevaret.
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Carl Legien Wohnstadt, Berlin. Bruno Taut. Ca.
1927.
Fra Vardagens paradis. I forordet fremfører for¬
fatterne, at klassisk og gotisk danner modsæt¬
ningspar i europæisk kunst. I en tidligere bog
'Verden den lilla den stora'fra 1989 har de fulgt
de klassiske spor inden for arkitektur og have¬
kunst. I denne bog ønsker de at følge et gotisk
spor nærmere betegnet nygotikkens indflydelse
påA rts & Crafts-bevægelsen og videre til de valg¬
te eksempler i England, Tyskland, Sverige, Dan¬
mark
■ Carl Legien Wohnstadt, Berlin. Bruno Taut. C.
1927
From yardagens paradis. The authors state in
their preface that classic and gothic in European
art are opposites. In an earlier book they have
traced classisicm in architecture and landscape
architecture. In this book they wish to trace the
neogothic influence on the Arts & Crafts move¬
ment, and on selected examples in England, Ger¬
many, Sweden, and Denmark

Pare André Citroen, Paris. Gilles Clément og
Alain Provost m.fl. 1985.
Gengivet i Topos 2, Bauwelt og Techniques &
Architecture

Forfatterne gør emnet og personerne nær¬
værende med deres levende og humoristiske
betragtninger. Det er meget interessant at
læse kapitlet om Steen Eiler Rasmussen,
hvor forfatterne gengiver samtaler, de har
haft med ham i 1988, hvor han som 91-årig
fortæller om sine arbejder. Hans bekymring
for børnenes, de gamles og de udstødtes vil¬
kår giver ham en fremtrædende plads i den
humanistiske arkitekturtradition, som blev
grundlagt af Pugin og Morris.
Det er en dejlig bog at læse, ikkemindst på

grund af de stemningsmættede billeder, der
understøtter teksten. Jeg synes, at den giver
en god baggrund for at forstå, hvor vores
idealer kommer fra, og også for hvad »den
danske tradition« egentlig er for en størrelse.

Lene Madsen

To bøger om landskabsarkitektur
Meto J. Vroom: Ontwerpen van Neder-
landse tuin- en landschapsarchitecten na
1945. Thoth. 1992. 207 s., ill. Hollandsk/
Engelsk. Pris 260 kr.

Ken Fieldhouse & Sheila Harvey (ed.): An
International Overview. Laurence King
Publ. 1992. 240 s., ill. Pris 560 kr.

Den hollandske forening af landskabsarki¬
tekter har vfcd sit 70 års jubilæum udgivet en
rigtig god bog om hollandsk landskabsarki¬
tektur siden 1945. Efter en givende oversigts¬
artikel, præsenteres omkring 40 eksempler
udført af f.eks. Hans Warnau, Hein Otto,
Mien Ruys, W.C.J. Boer, Bureau Bakker &
Bleeker. Det er haver til villaer og offentlige
institutioner, parker og kirkegårde, motor¬
vejsanlæg og landskabsplaner.
Bogen giver i tekst, tegninger og fotogra¬

fier et godt overblik over periodens anlæg,

IBM Federal Systems Division Facilities. Pasa¬
dena, Texas. Peter Walker. 1986

Esso-Benelux hovedkontor. Breda. N.V Gront-

mij. 1985

såvel meget regelrette, som forfatteren be¬
nævner de modernistiske, som mere frodige
og naturprægede.
En anden ny bog er Landscape Design -

An International Overview. Bogen er blevet
til på baggrund af indsendte bidrag, der er
bearbejdet af de engelske redaktører.

Af de omkring 60 eksempler stammer ca.
50% fra Europa, 25% fra USA, 15% fra
Østen og resten fra Australien, Afrika og
Sydamerika.
Heraf kan nævnes flere af Peter Walkers

projekter i USA, Disneyland ved Paris eller
omgivelserne til parlamentsbygningen i
Canberra.
På trods af stort format og mange farve¬

billeder er bogen ikke særlig overbevisende
eller gribende, nærmere noget prangende og
'overdone'. Men det er måske landskabsarki¬
tekturen af idag ?
I hvert fald lanceres bogen som 'den første

sande bog om de nyeste og mest betydende
projekter i det seneste tiår'. AL

Temahefter om landskabsarkitektur
Byggekunst nr. 6-1992. 70 Nkr.
Techniques & Architecture nr. 403. 1992. Le
paysage en questions. 188 FF.
Daidalosnr. 46.1992. Eng./Ty. 49DM. Stadt
Bauwelt nr. 117. 1993. Ty. 32 DM.
Topos. European Landscape Magazine. Nr.
2. 1993. The modernist influence. Eng./Ty.
152 s. 58DMpr. enkeltnummer, ved abonne¬
ment for 4 numre årligt 206 DM.

Med mellemrum repeteres og opsamles em¬
net havekunstlandskabsarkitektur i arkitek¬
turtidsskrifter. For nogle år siden behandle¬
de Arkitektur DK emnet, og nu følger en
mindre stime: Byggekunst, Techniques & Ar¬
chitecture og Daidalos efteråret 1992, Stadt
Bauwelt i dette forår.
En kort fremstilling over ca. 40 sider af

norsk havekunst er skrevet af Magne Bruun
og Mette Eggen i Byggekunst. Emnet er dis¬
poneret i seks afsnit middelalder, renæs¬
sance, barok, den engelske landskabsstil,
1800-tallets haver samt det 20. århundrede.
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Med havekunsttemanummeret i Daidalos
takker den hidtidige redaktion af. Hensigten
med heftet er at vise projekter med budska¬
ber. I lærde, vanskelig tilgængelige og svært
fordøjelige artikler skriver litterater, kunst-
og arkitekturhistorikere under titler som
The Geometry of Sentiment and the Thera¬
peutic Landscape eller Gardens of Love. Der
kræves absolut en ihærdig indsats, men det
et udsøgt flot illustreret hefte.
Anderledes let at gå til er præsentationen

af aktuelle projekter i Techniques & Archi¬
tecture, veldokumenteret og tillige særdeles
anvendelig som guide. Hovedvægten ligger
på eksempler i Frankrig: bycenter i Orange,
have i Normandiet, efterbehandling af indu¬
striområder i Lorraineregionen, samt ikke
mindst i og omkring Paris: Pare Citroen, La
Villette, Boulevard Richard Lenoir over Ca¬
nal SaintMartin, projekt til Jardin des Hiile-
ries, parker i Saint-Quentin-en-Yvelines og
Nanterre. Hertil kommer interviews med
Alexandre Chemetoff, Jacques Simon og
Michel Corajoud. Udenfor Frankrig er valgt
iøjenfaldende projekter som det forskruede
Ross' Landing i Tennessee, den urolige Plaza
Matteotti fra Calabrien, Michel Rocas farve¬
rige park i La Paz, Bolivia og en svensk Pelle
Friberg kirkegård.
Stadt Bauwelt belyser parkvisioner ved at

vise eksempler på franske projekter (Pare
Citroen, La Villette), amerikanske (Battery
Park og Olmsteds parker), tyske (Giinthers-
burgpark i Frankfurt, tre projekter i Ruhr-
områdets Emscher Landschaftspark). Et ab¬
solut læseværdigt og givende hæfte.
Sidst skal nævnes, at det tyske Topos, der

har ambition om at være et europæisk dæk¬
kende landskabsarkitekttidsskrift, er ud¬
kommet med nr. 2. Der er bidrag fra Norge,
Sverige, Danmark, Holland, Østrig, Italien,
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Frankrig, lyskland og 'paraplyemnet' har
været modernismens indflydelse. Uanset at
Topos 2 er smukt lay-outet og illustreret, er
der mindre samling omkring emnet, rytmen
er blevet lidt som gangen i en sko og en træ¬
sko. Der er således en række artikler, hvor
forfatterne - parallelt - genfortæller deres
lands modernismehistorie, samtidig er der
en række beskrivelser af eksempler fra
20'erne, 30'erne, 90'erne, som hver for sig er

udmærkede, men ikke altid går i spænd med
emnet.

Gabriel Guevrékians trekantede have fra

1927, projektet for Hiilerihaverne og Pare
André Citroen er rigtigt kommet i søgelyset
og præsenteres i flere af ovennævnte tids¬
skrifter, de to førstnævnte eksempler er ikke
set smukkere illustreret end i Daidalos. AL

Prins Eugen Medaljen til Per Friberg
Den svenske - og skånske - landskabsarki¬
tekt, professor emeritus Per Åke Friberg, til¬
deltes i efteråret 1992 Prins Eugenmedaljen
ved en højtidelighed på Stockholms Slot.
Medaljen er indstiftet af kong Gustav V

og gives for fremragende kunstnerisk ger¬

ning. Den uddeles årligt til tre svenske kunst¬
nere, og kan yderligere også gives til én
kunstner fra hvert af de øvrige fire nordiske
lande.
Andre prismodtagere i år var Sølvsmeden

Torun Vivianna BiilowHiibe og kunstneren
Pierre Olofsson, Sverige, kunstneren Ri¬
chard Winther, Danmark og billedhuggeren
Mauno Hartman, Finland.
Landskabsarkitekt prof. Sven-Ingvar An¬

dersson er tidligere bleven tildelt medaljen.
Per Friberg, bedre kendt som Pelle Fri¬

berg, var professor i havekunst ved land¬
skabsarkitektuddannelsen iAlnarp fra 1964-
1984.

Han har gennem årtier projekteret utal¬
lige anlæg: haver og boligområder, parker og
kirkegårde, samt landskaber i tilknytning til
motorveje og industri. Ligeledes har han
ofte markeret sig ved deltagelse - med efter¬
følgende præmiering - i konkurrencer.
I motiveringen ved overrækkelsen hed det

bl.a. om Per Friberg, at han i sit kunstneriske
virke med stor succes og dygtighed har søgt
undertiden en syntese, andre gange en vek¬
selvirkning mellem natur og arkitektur, at
han i sin store produktion har varetaget såvel
syntesen som vekselvirkningen med samme

ægte fornemmelse for kvalitet.
Et temanummer af det svenske Arkitektur

4-1992 bragte portrætartikel og interview
efterfulgt af en præsentation af udvalgte
arbejder. Det er f.eks. kirkegårdene Gor-
vålns Griftegård (1977) og Augerums Grif-

Augerums griftegård. Per Friberg. 1980

tegård (1980), endvidere et antal privathaver
herunder hans egen have i Skåne (1960).

Per Fribergs har både uddannet sig ved ar¬
kitektskolen i Stockholm og ved Harvard i
USA, men især 3 år 1947-50 ved Kunstaka¬
demiet hos prof. C.Th. Sørensen har haft
stor betydning for hans virke. Hans synssæt
virker ofte mere dansk end svensk, således
indeholder Per Fribergs landskabsarkitektur
ofte klare rum med enkle former som kva¬

drat, cirkel, ellipse, suppleret med legende og
burleske deltaljer. AL
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Summary

Summary of public defence, p. 49
By Annemarie Lund
For the first time in Denmark, a landscape
architect has earned the title of Dr Agro.
Candidate Malene Hauxner's defence of her
thesis on April 2 was witnessed by about 250
colleagues, architects, and others. The can¬
didate gave a lecture initially; two official
critics, in accord with Danish practice, ques¬
tioned argued and praised, and no less than
7 unofficial ones.
The first official critic, besides the issues

outlined below, discussed Hauxner's use of
'rational' and 'rationalist'. The second offi¬
cial critic, prof. J. Palle Schmidt, called the
work a welcome upgrading of Brandt's sig¬
nificance as a vigorous critic of tortured and
inflexible ways, and as a contemporary
spokesman for softness and vitality.
Questions and comments in brief

Editor Annemarie Lund, 'Three allegations
taken from a single article have been elevated
into one thesis, and examples preselected to
prove it - and how would we place works by
wellknown landscape architects from the
same period?' Prof. Sven-Ingvar Anders-
son, 'Why Garden of the Imagination?'
Prof. Nils-Ole Lund, 'Has the modern
garden really got libertarian potential, and
does modernism really supply new types of
spatial organisation?' Preben Skaarup of
the Aarhus School for Architecture, 'Is it not
more true to say that Brandt was his own

type of latter day, altmodisch, romantic?'
Doctor K. Siboni in his speech made a sur¬

prising comparison of Viborg Katedralskole
with Spreckelsen's Arc de Triomph in Paris,
and two critics discussed terms and argu¬

ments, sociologist Jens Schjerup Hansen
focussing on the historic legitimacy of
'garden' versus 'pastoral', and lecturer Per
Stahlschmidt, KVL, questioned the candi¬
date's coupling of Nazism with a predilec¬
tion for indigenous plants.

From the book's summary, p. 49
By Malene Hauxner
My task has been to demonstrate and inter¬
pret this theory of expression and idea in an
analysis of the modern garden, a conceptu¬
alization of views, attitudes, concepts, and
demands crystallized in a single, well-de¬
fined garden architectural image.
My thesis, then, is concerned with the

modern garden purified at the beginning of
this century alongwith modern painting, ar¬
chitecture, and literature. Taking history as
framework and substance but having no
historical ideals, this garden began with a
formative period in the years between the
wars, gained strength under the influence of
the intellectual radicalism of the 1930s and
the traditionalism of the 40s, and had an af¬
termath, an Indian Summer, in the 50s.
I have shown it to be avantgardist,

futurist, and rationalist.
Even more, I have tried to show that the

modern garden was not only a token of
avantgardist didacticism and of man's wish
to control the environment - modernism in a

nutshell - but that it involved views of na¬
ture, life, beauty, and of man leaving room
for freedom, thought, mood and poetry, for
secrecy, enchantment, silence, and a true,
respectful fellowship of man with nature,
human 'nature' as well as the environment;
that the modern garden was that of the
senses, of thought, and of the imagina¬
tion. The outlook shared by Scandinavian
landscape gardeners of this period was that
nature, once brought into the garden could
be used, not only to demonstrate something
but to encourage users to think for them¬
selves. What is interesting about modern
gardens is the change from avantgardist dis¬
play of all values to encouragement of in¬
dependent thought. This, the modern break¬
through, found its most articulate, most
qualified expression in the Danish 'gar¬
dener' G. N. Brandt.

1st official 'opponent', critic, p. 54
By Jørgen Sestoft
Perhaps 'modern' is not succinct enough. I
find it useful to distinguish, as Marshall Ber-
man does in hisAll That Is SolidMelts Into

Air, between modernity and modernism,
particularly since, in our field, certain condi¬
tions are given and choices must comply
with these conditions. Modernity is con¬
cerned with conditions, modernism with
how these are interpreted through art: in
ways that affirm, disavow, or explore border¬
line areas.

Brandt the dialectician was not amarginal
individualist, as some people felt, rather I
would place him in mid-scale, for the centre
in this case does not accommodate rigid ra¬

tionality but synthesis. Brandt was more
romantic than the visionaries of radical

modernism, more matter-of-fact than their
romantic predecessors. His biological view
of our natural environment was literally
more down-to-earth than that which prevails
on either side. Both - and; clarity - deliber¬
ate obscurity, clair - obscur. His intellectual
constitution, humanistic world-view, and ar¬
tistic leanings enabled him to assert sublime
deviance, 'the sweet disorder' of 18th centu¬
ry England, and perhaps he would abide by
a statement made by Gongora, a Spanish
16th century poet, 'Clarity, what thought¬
lessness'. My point, therefore, is that Brandt,
true, was a modernist but also sceptical with
regard to the rationalist scenarios of moder¬
nism. He said so himself. It takes a peculiar
optic for him to seem a proponent of the
modern breakthrough. As the English ar¬
chitect St. John Wilson writes, the most sig¬
nificant critique of modernism came not
from its opponents but from within, from
those who harboured 'creative doubts'.
Among them I would list Brandt and others,
not least Scandinavian modernists such as

Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, the ex¬
ponents of the Stockholm style, and to a cer¬
tain extent Alvar Aalto.
I might even go as far as to see Brandt as

representing the 'Doricist sensibility' as¬
sociated, first by Demetri Porphyrios and
then by Kenneth Frampton around 1980,
with Nordic neoclassicism. The term is prob¬
ably hard to identify with, for it never caught
on in Scandinavia which it was meant to

refer to. Nevertheless, it may be possible to¬
day to make use of it. Put very briefly, Doric
sensibility denotes a quest for authenticity in
terms both classic and local, conveying im¬
ages of temple as well as cottage. Doricism
treats the monumental with parcity and sub¬
tlety, and rustics with liberty and finesse.
Its original source, however, is much older

than both Porphyrios and Frampton, name¬
ly the R.I.B.A. journal of 1925, which carries
a lecture on new North European architec¬
ture, complete with a presentation of at¬
tempts to move beyond the exterior to em¬

pathise with the values inherent in Greek
thought. The term Doric is not used in a
notice on the matter carried byArchitekten,
but is found 25 years earlier in works by
Edwin Lutyens, who directly embraces Doric
thought - 'that time-worn Doric order' - and
then the circle is almost complete. We are not
far from p. 126 here: 'Brandt did not just
comply with Blomfieldian historicism.
What he picked from the English arts-and-
crafts garden inspired by the Renaissance
was Lutyens' spatial clarity and Robinson's
and Jekyll's thought on the unique value of
plants' Ellen M. Pedersen
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BYPLANLÆGNINGEN I DANMARK 1938-92

320 sider
Stort format
Rigt illustreret med 4-farve

For første gang foreligger en samlet frem¬
stilling af nyere dansk byplanlægning.
Storværket er skrevet af arkitekten og forfatteren
Arne Gaardmand, og han behandler perioden
fra 1938-1992, fra dengang vi i Danmark fik den
første brugbare byplanlov og til 1992, hvor en ny
planlægningslov trådte i kraft.

Bogen er resultat af mere end 10 års forsknings-
og indsamlingsarbejde. Stor billedresearch med
nyoptagne luftfotos, og meget nyt billedmateriale i
4-farver.

Bogen er med vilje skrevet, så både fagfolk og
almindeligt byplaninteresserede kan få udbytte af
den.

Værket er uundværligt for enhver, der interesserer
sig for dansk byplanlægning.

En række fonde har støttet udgivelsen, hvilket er
baggrunden for den lave pris. Indtil udgivelsesdagen den
2. april kan bogen tilbydes med forudbestillingsrabat.

BESTIL

INDEN

2. APRIL 1993

DANSK

BYPLANLÆGNING 1938-92

KLIP KUPONEN UD

ELLER

KOPIER

MODTAGER

BETALER PORTO

Undertegnede
bestiller inden 2. april 1993
DANSK BYPLANLÆGNING 1938-92
Til introduktionspris

. stk. heftet å 315 kr.
(efter 2. april 375 kr.)

. stk. indbunden å 379 kr.
(efter 2. april 455 kr.)

Tilsendes pålagt porto ved udgivelsen den 2. april

Navn:

Gade/vej:.
Postnr.: By:.

Underskrift:.

Evt. gennem boghandler:.

Sendes
ufrankeret

Modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG
+ + + 0110 + + +

Nyhavn 43
DK-1045 København K



Mairie de Paris

Aware that Town Planning in future will provide more
green spaces while better use of available land will en¬
tail a more contemporaneous evolution of gardens,

THE PARIS TOWN COUNCIL
initiates a broad reflexion on all problems likely to be
encountered in urban projects when they have to main¬
tain or integrate green spaces. This consultation is en¬
titled:

"INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION
ON BEARING STRUCTURES
FOR GREEN SPACES AND ON

UNDERGROUND WORKS BORDERING
ON PLANTATIONS"

It has been conceived to promote:
- innovation in the design and construction of compo¬
site projects "underground works-green spaces"
- search for fundamental novel ideas that could be
adapted to a majority of situations encountered in urban
environments, in the design and construction of struc¬
tures
- the definition of a new art of gardening on artificial
ground
- the discovery of a symbiosis instead of a mere com¬
promise between contradictory requirements
. . . such is the challenge to be met, which requires a
thoroughly novel approach from candidates.

-o-o-O-o-o

The competition is open to candidates, individuals or
legal entities, of any nationality having professional
qualifications in the following areas:

TOWN PLANNING, LANDSCAPING,
HORTICULTURE, BIOTECHNOLOGY
ENVIRONMENT, ARCHITECTURE,

ROADS AND UNDERGROUND UTILITIES,
CIVIL ENGINEERING, BUILDING

Candidates will send their applications to:
MONSIEUR LE MAIRE DE PARIS

DIRECTION DES PARCS,
JARDINS et ESPACES VERTS

SECTION TECHNIQUE
3 AVENUE DE LA PORTE DAUTEUIL

75016 PARIS (FRANCE)
together with any proof of their professional qualifica¬
tions and with their personal data (address and phone
number).
Applications written in either French or English must
arrive at the above address not later than

31 JULY 1993.

Candidates having satisfied the above requirements will
receive the competition file comprising:

- the competition programme
- the competition regulations.

The deadline for submissions will be mentioned in the
file.

The two official languages for the competition are
French and English, any submission must be written in
one of these two languages.

HFB 27

Håndbog For Bygningsindu-
strien (HFB) har igennem mere
end 60 år været byggebran¬
chens vigtigste opslagsværk.
Den udkommer nu i ajourført
udgave på ca. 1100 sider.
Siden 1931 er HFB udkom¬

met hvert andet år, og er aner¬
kendt som et uundværligt
værktøj for de projekterende,
planlæggende og udførende
fagfolk inden for byggeriet.
Foruden byggebranchens

største leverandørkatalog inde¬
holder HFB en række udvalgte
artikler om aktuelle emner

samt en mængde opslagsstof,
der på en overskuelig måde gi¬
ver svar på spørgsmål, der mel¬
der sig i det daglige arbejde.
Tekstafsnittets mange oplys¬

ninger rummer bl.a.:
Oversigter omhandlende: Insti¬
tutioner og foreninger m.m.
Bygningsmyndigheder. Byg¬
ningslovgivning. Byggesagers
behandling. Opslagsstof vedrø¬
rende: Byggeprojektering, - til¬
syn og -administration.
Tabeller, formler og grundlag
for: Økonomiske, matematiske
og tekniske beregninger.

Håndbog For Bygningsindu-
strien. Pris 448 kr. excl. fors.
Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck A /S, Landemærket 5,
1119 Kbh. K,
Telefon 33 14 14 86,
Fax 33 14 14 58.

Roskilde

Regionplan 1993
Amtsrådet har på mødet den 8.
december 1992 vedtaget et for¬
slag til regionplan 1993. Forsla¬
get skal danne baggrund for
den offentlige høring om regi¬
onplanlægningen i Roskilde
amt.

Forslaget udsendes til offent¬
lig høring frem til den 1. maj
1993. Efter offentlighedsperio¬
dens afslutning vedtager Amts¬
rådet på baggrund af de ind¬
komne indsigelser og bemærk¬
ninger Regionplan 1993
endeligt.
Forslaget til Regionplan 1993

for Roskilde amt består af bind
1 og bind 2, 4 detaljeredekort i

målforholdet 1:100.000 samt et

informationshæfte.
Bind 1 er selve planen. Her

formuleres de overordnede mål

og strategier for de enkelte em¬
ner. For hvert emne fastlægges
også en række retningslinier.
Retningslinierne er den juridisk
bindende del af planen.
Bind 2 er bilag til planen.

Her forklares baggrunden for
de enkelte emner, og hvordan
fremtiden forventes at forme

sig.
Informationshæftet indehol¬

der en kort orientering om

planforslagets hovedelementer.

Permakultur i Skandinavien
Hvert andet år afholder det in¬
ternationale permakulturnet-
værk en konference for at in¬
formere og diskutere bevægel¬
sens mål og dens resultater.
De tidligere konferencer har

været afholdt i Australien i

1985, i USA i 1987, i New Zea¬
land i 1989, i Nepal i 1991.1
1993 afholdes konferencen i
Skandinavien.

Arrangementerne består ud
over den egentlige konference
af et møde af permakulturde-
signere, af et internationalt
grundkursus i permakulturde-
sign samt af mellemliggende
ture rundt til økologiske pro¬
jekter.
Kurset afholdes på sydspid¬

sen af Nprge ved Tegnestuen
GAIA-Lista, i 24. juli—8. au¬
gust.
Hiren igennem Norge og

Sverige til en række forskellige
projekter ligger 9.-14. august.
Træffet for permakulturde-

signere afholdes i Gerlesborg,
ved permakulturlandsbyen
Skarskåld, 16.-20. august.
Hiren igennem Danmark lig¬

ger 21.-25. august.
Endelig afholdes selve kon¬

ferencen i København fra

25.-30.august.
Konferencen i København

har 4 hovedemner, som hvert
vil blive behandlet af en række

oplægsholdere fra forskellige
dele af kloden:
- By-økologi. For at vende

den nuværende udvikling er
det af afgørende betydning, at
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de store byer udvikling. Så
længe vi specielt omkring Nor-
datalanten fortsætter vores res¬

sourceforbrugende, grådige og

arrogante livsstil, vil situatio¬
nen i verden formodentlig ikke
kunne bedres.
- Bio-regionalisme. Såfremt

byernes udvikling skal ses i
større sammenhæng, og pro¬
blemerne skal sørge deres løs¬
ning i overskuelige sammen¬

hænge er det nødvendigt, at
der opereres inden for regio¬
nale rammer.

- Øko-landsbyer/Co-hous-
ing. Såvel i Skandinavien som
andre steder arbejdes der med
genbosætninger i landområder
og kvalificering af landsby¬
livet.
- U-landsstøtte. En absolut

forudsætning for, at situatio¬
nen i den 2. og 3. verden kan
forandres i mere økologisk ret¬
ning, er at den måde bistands¬
organisationer og Verdensbank
opererer på, kan orienteres
mod lokalt orienterede og selv¬
bærende systemer.
Herudover vil der være en

række forskellige oplæg om¬

kring: Levende muld og plante¬
systemer, grøn vandrensning,
affaldssortering og komposte¬
ring, permakultur i temperere¬
de områder, bygningsøkologi,
vedvarende energi m.m.

Tilmelding foretages ved at
rekvirere tilmeldingsjolderfra:
Permakulturgruppen i Dan¬
mark, Baggesensgade 6, 2200
København N. Tel.
+4531 24 2028.

Certificering i praksis
Bøje Larsen og Sven Hauberg
Nielsen (red.): Certificering i
praksis. Forlaget Sporskiftet
1992. 144 sider. Pris x.x kr.
ISBN 87-89189-11-6

Alle taler om det, men færre
ved hvad det egentlig drejer sig
om. Derfor er formålet med

Bøje Larsen og Sven Hauberg
Nielsens bog at besvare de¬
mentere spørgsmål om certifi¬
cering og gennem en række ek¬
sempler vise hvordan den gen¬
nemføres i praksis.

Ved certificering forstås god¬
kendelse eller autorisation,
som det f.eks. kendes fra stats¬

autoriserede revisorer. Certifi¬
ceringen kan være rettet enten
mod en person, et produkt el¬
ler som i denne sammenhæng
et system, nemlig kvalitetssty¬
ring.
Virksomheder, der ønsker

certificering, fastlægger og be¬
skriver sin kvalitetsstyring. Ved
hjælp af besøg og møder un¬
dersøger et neutralt certifice-
ringsfirma, om styringen er

hensigtsmæssig i forhold til ge¬
nerelle standarder, og om den
fastholdes og følges op. Vurde¬
ringen sker i forhold til det ge¬
nerelle kvalitetsstyringssystem,
der er fastlagt i ISO 9000-se-
rien. Certificeringen bruges
først og fremmest som doku¬
mentation for den lovede kvali¬
tet overfor købere og til om¬
kostningsreduktion for virk¬
somheden selv.

Bogen indeholder tre indle¬
dende og et afsluttende kapitel
af redaktørerne med definitio¬
ner, beskrivelser af ISO 9000
og tilbagevisning af indvendin¬
ger. Størstedelen af bogen op¬
tages imidlertid af praktiske
eksempler fra virksomheder,
der har arbejdet med certifice¬
ring, beskrevet af dem selv. Det
må opveje den kendsgerning, at
den ene af redaktørerne er an¬

sat i et certificeringsfirma, og
den anden arbejder med emnet
i sit konsulentfirma, og at de
dermed er overvejende positivt
indstillede.

Foreløbig er certificering
mest brugt af fysisk produce¬
rende virksomheder, men kan
også anvendes til kvalitetssty¬
ring af serviceydelser f.eks.
rådgivning. Om certificering
bliver aktuelt for landskabsar¬
kitekter er vanskeligt at sige,
men diskussionen af autorisati¬

onsordninger kunne måske
pege i den retning. Under alle
omstændigheder vil landskab¬
sarkitekter med tiden sikkert
kunne møde certificering hos
nogle af deres leverandører.

Tilde TVedt

ErlauAG

Modulsystemer til ethvert formål
Parkmøblerne i Olympia Parken i Miinchen har indtil idag
ikke mistet deres attraktivitet. Siddemøbler med eller uden
ryglæn, ligesom borde i forskellige former og farver, giver
mange anvendelsesmuligheder i terrænet.

Kontakt os for yderligere information

KOMPAN SALG- SERVICE A/S
Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52

ZOO

Den kendte KOMPAN-elefant har fået selskab af
en hel flok andre dyr!
Kontakt os for yderligere information

KOMPAN
KOMPAN SALG-SERVICE A/S

Tigervej 9, 4600 Køge, Telefon 53 66 10 11, Telefax 53 65 00 52
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Nyt fra DL

København Kulturby 1996
For at komme i kontakt med de

arbejdsgrupper som ifølge Kul¬
turbysekretariatets Hvidbog
skal nedsættes i 1993, har DL
via Informationsudvalget sendt
generalsekretær Trevor Davies
følgende Invitation til samar¬
bejde om KB 96.

- I fonden for Kulturby 96's
formålsbestemmelser indgår, at
arrangementer og projekter
skal bidrage til at højne Kø¬
benhavns kulturelle identitet

og status og markere Køben¬
havn som en storby med men¬

neskelige dimensioner, hvor
kulturen er en integreret del af
hverdagen.
Kulturby 96 adskiller sig fra

andre kulturby-arrangementer
ved at inddrage og definere by¬
ens geografiske afgrænsning,
til at omfatte hele hovedstads¬

regionen. Københavns grønne
struktur og byplanlægning har
en særlig kvalitet, der adskiller
sig fra de øvrige europæiske
hovedstæder, og som er et sær¬
kende for byen.
I de afholdte dialog-møder i

Kulturby 96 fremhæves kravet
om et fælles koncept for de
planlagte aktiviteter, ligesom
der fremsættes ønske om at

skabe en rød tråd, der kan ska¬
be sammenhæng imellem de
forskellige projekter.

1 den anledning anbefaler
Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter hermed forslag
fra dialogmøde 18. november
1992, workshop 4, om at lade
hovedstadsområdets blå/grøn¬
ne hovedstruktur, der både er
identitetesskabende og har
økologisk/ rekreativt sigte, ind¬
gå som strukturgivende kon¬

cept for kunstneriske/økologi¬
ske arrangementer.
Centrale områder i hoved¬

stadsområdets blå/grønne kiler
foreslås anvendt som geografi¬
ske arealer/punkter/linier, der
kan danne udgangspunkt for
performere, kunstnere, plan¬
læggere, arkitekter, landskabs¬
arkitekter og økologer, til for¬
mulering af projekter. Forbin¬
delsen mellem de geografiske
områder vil kunne styrkes visu¬
elt og/eller fysisk ved forskel¬
lige initiativer, herunder for¬
bedring af det eksisterende
cykelsti/stinet, og for de blå ki¬
lers vedkommende, ved etable¬
ring af bådfart.
Foreningen tilbyder en drøf¬

telse af kriterierne for, og ud¬
pegningen af, væsentlige eller
oplevelsesrige områder af be¬
tydning for formidling af den
blå/grønne hovedstruktur, som
er Københavns planlægnings¬
mæssige særkende. Udpegnin¬
gen vil blive koordineret med
amternes økologiske og rekrea¬
tive planlægning af kilerne.

Karen Permin

Ledige pladser i
The Nordic House Alaska

Tilbring op til 3 måneder i
»The Nordic House«, Alaska.
Kunstnerboligen ligger på
University of Alaska Fair¬
banks' område. Det velindret¬
tede bjælkehus er omgivet af
birketræer på en lukket vej i
udkanten af campus, kun 5 mi¬
nutters gang fra værksteder,
bibliotek, cafeteria, teater,
sportsfaciliteter mv.
Det lokale kunstnerliv er rigt

og varieret, og der er mulighed
for inspirerende møder med
alaskanske kolleger, universite¬
tets lærere og studerende og
for ture i den pragtfulde natur
som et udbytterigt møde med
en fremmed kultur.
Huset har 5 sovepladser, og

der er rigeligt med plads, selv
om der bor mere end en gæst.
Opholdet i huset er gratis; gæ¬
sten afholder selv transportud¬
gifter. Huset har ledige pladser
i øjeblikket.

Yderligere oplysninger om
huset kan fås ved henvendelse
til husets direktør:

Merete Demant Jacobsen,
University ofAlaska Fair¬
banks, The Danish Program,
Dept. ofForeign Languages
and Literatures, Fairbanks
Alaska 99775-1020,
Fax 907-4745817.
Interesserede kan også kon¬

takte Anne-Grethe L. Routley,
Svalevej 13, 4440 Mørkøv.

Kulturlig økologi
Finn Arier, Ted Sirkin, Jørgen
Korning og Peter Bejer (red.):
Kulturlig økologi. Århus Uni¬
versitetsforlag, 1992. 144 s. Pris:
168 kr. ISBN87-7288-352-9.

Kulturlig økologi betegner det
reversible forhold mellem øko¬

logi og kultur, forstået som
livsform. Begrebet har været
emne for en foredragsrække på
Center for Humanøkologi ved
Århus Universitet, og det er
der blevet en bog ud af.
Vi har for længst passeret et

vendepunkt i miljødebatten -
ingen er længere uenige i, at
der skal tages hensyn til miljø¬
aspekter i alle beslutningspro¬
cesser og så tidligt som muligt.
De muligheder og problemer,
der ligger i denne fase, er det
gennemgående emne i bogens
ti artikler, der repræsenterer
meget forskellige indgangs¬
vinkler.
Tættest på landskabsarkitek¬

turen kommer nok Floyd Steins
artikel om by-, bolig- og byg-
ningsøkologi. Den gennemgår
bl.a. aspekter af permakultur
og præsenterer en række byg-
hingsøkologiske projekter.
Blandt de andre emner er

bæredygtigt landbrug i Dan¬
mark, Den tredje Verdens regn¬

skove, energiregnskaber, vandk¬
redsløb, miljøvurdering af gen-
anvendelsesordninger og
sammenhængen mellem social
og økologisk forandring.

Haver i kulturhistorisk

belysning
En række danske museer er

gået sammen om en undersø¬
gelse om almindelige menne¬
skers haver.

Over 60% af den danske be¬

folkning har have, men der er
kun udført få kulturhistoriske

undersøgelser herom.
Langelands museum har ud¬

sendt og nu også modtaget be¬
svarede spørgeskemaer, som ef¬
ter bearbejdning skal give en

oversigt over eksisterende,
gamle danske haver.
Man ønsker især belyst, hvor

der findes ældre, velbevarede
haver, om det er en landhave
ved en gård eller et husmands¬
sted, ved et købstadshus eller
villa. Dernæst om der kan ud¬
drages karakteristiske træk for
den pågældende egn eller for
særlige erhvervs- eller sam¬
fundsgrupper.

Statens Museumsnævn har
stillet midler til rådighed for
undersøgelsen, som følgende
museer er med i: Amagermu¬
seet, Bornholms Museum, Den
Fynske Landsby, Grindsted
Museum, Hjerl Hede, Lange¬
lands Museum, Nationalmu¬
seet og Vestfyns Hjemstavns¬
gård. Arbejdets bliver udført
af museumsinspektør Helle
Ravn, Langelands Museum og

etnolog, cand. mag. Janne
Laursen.

Der indtil nu modtaget ca.
200 spørgeskemaer, men man
er stadig interesseret i flere
henvendelser.

Undersøgelsen vil også inde¬
holde oplysninger om rekon¬
struerede museumshaver. Ud¬
over Frilandsmuseets små
bondehaver findes i dag rekon¬
struktion af landhaver ved
Erichsens gård i Rønne og ved
Mehlstedgård nær Gudhjem.
Flere oplysninger: Lange¬

landsMuseum, tel. 62 5113 47
AL
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K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

sti
ilte

if
Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISHOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

UV4 vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum [jj/J BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

BYTRÆER

PLANTNING
BESKÆRING

PLEJE

RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

o,TAO SKOVVEJ 56 2750 BALLERUPOl lAO 42 65 05 65 FAX 42 65 08 74

LEIF RASMUSSEN ApS
ANL/EGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

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

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

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
Cl HLPApStlf. 42 25 18 42

II Have- & Landskabsterrainaptering
ETI HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



KAY FISKER ill!
Arkitekturhistorisk Årsskrift ARCHITECTURA

15

ARCHITECTURA 15
Arkitekturhistorisk årsskrift

Indeholder udelukkende afhandlinger om arkitekturhistoriske emner.
Det udgives af Selskabet for Arkitekturhistorie med økonomisk støtte
af Kulturministeriet, Bergiafonden, Ny Carlsbergfondet og Skov- og
Naturstyrelsen.

ARCHITECTURA 15 er helliget Kay Fisker i hundredåret for hans
fødsel og indeholder følgende seks afhandlinger:

Jørgen Hegner Christiansen
GUDHJEMBANENS STATIONSBYGNINGER
Fisker og Rafns entré i dansk arkitektur

Poul Erik Skriver
BOLIGBYGGEREN KAY FISKER

Urs Item
KRAVET OM ET ANONYMT ARKITEKTURSPROG

Steffen Fisker
VERDENSUDSTILLINGEN FOR DEKORATIV
KUNST I PARIS 1925

Kay Fisker som udstillingsarkitekt

Iben Brown
KAY FISKER SOM FORMGIVER

Nogle områder af en multikunstners virksomhed

Poul Kjærgaard
KAY FISKER TIL SØS

Skibsapteringer i 1930'rne

ARCHITECTURA er ikke alene væsentlig for arkitekturhistorisk in¬
teresserede, men har værdi for alle, der vil vide noget om dansk kultur¬
historie.

Alle artikler er baseret på selvstændige studier og er illustreret med et
billedmateriale, der stort set ikke tidligere har været publiceret.

ARCHITECTURA 15 er på godt 180 sider i format 21 x27 cm med 272
illustrationer, hvoraf mange i farver. Sats fra Hansen & Winther Foto¬
sætteri ApS, reproarbejde fra F. Hendriksen's Eftf., trykt i Bianco
Lunos Bogtrykkeri og i kommission på Arkitektens Forlag.

Ved indsendelse af nedenstående kupon til Arkitektens Forlag kan bo¬
gen leveres til kr. 228,- inkl. moms.

Arkitektens Forlag
Nyhavn 43, 1051 København K

Undertegnede bestiller hermed ARCHITECTURA 15 til 228 kr. inkl.
moms, ekskl. forsendelse. Ved fremsendelse vil girokort være indlagt.
Skriv venligst med blokbogstaver.
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