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Seminar om landskab, kunst
og arkitektur
Kunstnernes kollektivværksted
i Bohuslån afholder et seminar
om landskab, kunst og arkitek¬
tur i dagene 10. til 14 august i
Skårholmen, beliggende et
godt stykke nord for Goteborg.
Arrangørerne ønsker at samle
folk som direkte eller indirekte

arbejder med landskabsarki¬
tektur, land art, installationer,
skulpturer eller arkitektur, hvor
landskabets karakter er integre¬
ret. Der er afsat fire dage til
forelæsninger, diskussioner.
Indbudte forelæsere er - bl.a.
en snes andre - prof. Tom Si¬
mons, Finland, red. Thorbjorn
Andersson, Sverige, red. Anne¬
marie Lund, Danmark, prof.
Jens Thomas Arnfred, Dan¬
mark, prof. Sverre Fehn,
Norge, Richard Nonas, USA.
Kunstneren Eva Lootz, Spa¬

nien, årets AIRIS-stipendiat og
valgt hertil for sine eksperi-
mentielle arbejde med installa¬
tioner og landskab, bor og vir¬
ker i samme periode på stedet.
Punktvis i seminaret er

indlagt foredrag af nordiske
poeter og forfattere. Dette ar¬

rangeres af Café Existens,
tidsskrift for nordisk litteratur.
Kunsternes kollektivværk¬

sted Bohuslån startede i 1980

og har udviklet sig til at være
en unik arbejdsplads for kunst¬
nere. Som eneste værksted i

Sverige findes en arbejdsplads
på 6400 kvm, for kunstnere,
der arbejder i sten. Desuden
findes særlige ovntyper til
keramikere.
Ståsted, Annette Gustafsson

og Simon Roos,
tel. 05223 512 95.

Munkeruphus
Til 4. september udstillingen
'Orkideer - i kunst og viden¬
skab'. Tanken med udstillingen
er at give indblik i grundforsk-
ningnes metode gennem en

alsidig forskers arbejde med en

spændende plante. Samtidig
viser udstillingen en række fine
eksempler på, hvorledes orki¬
deen gennem tiderne er blevet
skildret i billedkunsten. Med

udgangspunkt i botanikeren
Gunnar Seidenfadens forsk¬

ning af Sydøstasiens orkideer
viser udstillingen orkidéplan¬
ten i mange sammenhænge - i
kulturhistorie, videnskab og
kunst.
Der udstilles levende, blom¬

strende planter, fotografiske
optagelser fra ekspeditioner,
botaniske gengivelser af gamle
kinesiske træsnit, originale,
håndkolorerede Flora Danica

og andre pragtværker samt
oliebilleder og akvareller af
både ældre og nulevende
kunstnere, udlånt fra museer

og private.
Orkidégartner Hans Christi¬

ansen, Fredensborg, der har
dyrket orkideer i 25 år, viser
sine smukke planter i blomst.
Munkeruphus. Munkerup

Strandvej 78. Dronningmølle.
Tir. - søn. 12.00-16.30, tor. dog
til 20.00. Mandag lukket.
Tel. 49 71 79 06.

Gammel Dok
Indtil 25. september udstillin¬
gen Dansk Design - Det bedste
af det bedste. Udstillingen viser
et udvalg af møbelkunst, kunst¬
håndværk og design fra Arne
Jacobsen, Børge Mogensen,
Hans J. Wegner, Finn Juhl,
Nanna Ditzel, Arje Griegst,
Ole Bent Petersen, Vibeke
Klint, Kim Naver m.fl.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 5719 30.

Strejf i dansk havekunst
Kunstmuseet Køge Skitsesam¬
ling er et specialmuseum som
sætter focus på den kunstneri¬
ske arbejdsproces. Man prøver
at følge værkers tilblivelse fra
de første tanker og ideer ved at
indsamle og udstille skitser,
modeller i ler, gips mm.
I Danmark er museet det

eneste af sin art, men i Lund
findes en pendant, Arkiv for
Dekorativ Konst, der er opret¬
tet på initiativ af professor
Ragnar Josephson allerede i
1934.

Skitsesamlingen i Køge vare¬

tager altså en speciel funktion
inden for den danske kunstmu¬
seumsverden. Siden museets

start i 1977 er der opbygget en
samling på omkring 7000 skit¬
ser og modeller. Samlingen
rummer arbejder af danske
kunstnere fra vort århundrede
fx Niels Larsen Stevns, Richard
Mortensen og Bjørn Nørgård,
og museet er ved at opbygge en

samling af skitser fra danske
bladtegnere. Dele af museets
samling er permanent udstillet.
Museet fik i 1988 egne loka¬

ler i en fløj af en tidligere skole
beliggende midt i Køge. I 1993
blev anden etape af udbygnin¬
gen taget i brug, og en sidste
etape forventes realiseret i de
nærmeste år. Arkitekt på om¬
bygningen er Wohlert Arkitek¬
ter ved Niels Munk, arkitekt
maa.

Samtidig arrangerer museet
særudstillinger. I denne som¬
mer kan ses tegninger og mo¬
deller af en række værker
inden for dansk have- og land-
skabskunst. Med udstillingen
'Strejf i dansk havekunst' er
det søgt at give et indblik i,
hvordan landskabsarkitekter
tænker og arbejder.
Der er valgt eksempler fra

30'erne og frem - dels fra
fagets koryfæer, såsom Aksel
Andersen, Georg Boye, G. N.
Brandt, Troels Erstad, Georg
Georgsen, Ingwer Ingwersen,
C. Th. Sørensen og dels et ud¬
valg af nutidige arbejder. Her
er repræsenteret både samar¬

bejder mellem billedhuggere og
landskabsarkitekter og mere
traditionelle enkeltarbejder. Af
samarbejder kan nævnes Kår-
husanlægget i Lund af Sven-
Ingvar Andersson og Jørgen
Haugen Sørensen samt et
projekt i Hammer Bakker af
Jeppe Aagaard Andersen og
Morten Stræde, øvrige udstil¬
lere er Torben Schønherr, Erik
Heide, Hein Heinsen, Preben
Skaarup, Niels Guttormsen,
Andreas Bruun, Malene
Hauxner, Vibeke Holscher og
Lea Nørgård, Steen Høyer,
Paul le Fevre Jacobsen, Svend
Kierkegård, I. P. Junggreen
Have, J. Palle Schmidt, Char¬
lotte Skibsted.

Søgningen efter materiale
har vist, at arkiverne rummer
en rigdom af tegninger, stoflige

og udtryksfulde, detaljerede
med utrolig omhu og med stor
bearbejdningsdybde. Mange
anlæg i Danmark, som man i
dag måske tager for en selv¬
følge, viser sig at være gennem¬
tænkte og gennemtegnede i
overraskende grad, det gælder
kotering af terrænet, plante¬
sammensætninger, flisemøn¬
stre, hegn, bænke etc.
Ny Carlsbergfondet, Tuborg¬

fondet og Carlsen-Langes
Legatstiftelse har ydet økono¬
misk støtte til udstillingen og
til et katalog og plakat.
Der er lånt tegninger fra ar¬

kiverne på Sektion for Land¬
skab, KVL og fra Samlingen af
Arkitekturtegninger, Kunstaka¬
demiets Bibliotek samt fra en

række privatpersoner.
Museets inspektør Ellen

Tange, landskabsarkitekterne
Annemarie Lund og Solveig
samt kunsthistoriker, fil. dr.
Lulu Salto Stephensen har
skabt og disponeret udstil¬
lingen.

Strejf
i dansk
havekunst

Strejf i dansk havekunst vi¬
ses 18. juni - 4. september.
Kunstmuseet Køge Skitsesam¬
ling. Nørregade 29, 4600 Køge.
Tel. 53 6624 14. Åbent tir. -
søn. 11-17, mandag lukket.
Katalog, 72 s., ill. Pris 92 kr.
Plakat 45 kr.

Bustur til haver i Sydsjælland
Lørdag d. 20.8. kl. 10-ca. 17.
Turen går til GI. Kjøgegårds

staudehave, hvor direktør Hol¬
ger P. F. Collet vil vise rundt.
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Herfra kører vi til Vemmetofte,
hvor vi går tur i parken og
skoven.
I skoven findes en fin lille

muromkranset kirkegård, der
er under renovering. Ikke langt
herfra skal vi besøge Vibede-
hus med de store, flotte klip¬
pede taksfigurer.

Vores sidste mål er Bække-
skov Gods ved Præstø Fjord,
hvor Charlotte Skibsted fortæl¬
ler om haven.
Både Vibedehus og Bække-

skov Gods er private boliger, så
her er chancen for at kigge ind.
Pris: Kr. 155,- for voksne, kr.

100,- for børn.
Billetter købes på forhånd i

Kunstmuseet Køge Skitse¬
samling, tel. 53 66 24 14,
Nørregade 29, 4600 Køge.
Åbent mellem 10 og 17, man¬
dag lukket. Der er begrænset
deltagerantal.

Bussen afgår fra Skitsesam¬
lingen kl. 10, men museet vil
være åbent fra kl. 9. Medbring
selv madkurv og drikkevarer,
lunt tøj og gummistøvler.
Skitsesamlingen vil sørge for
kaffe og kage undervejs.
Hiren er tilrettelagt af

landskabsarkitekt Solveig
Stenholm.

Lysbilledforedrag om
havekunst
Kunsthistorikeren Lulu Salto

Stephensen holder søndag d.
21. august kl. 17-18 et lysbilled¬
foredrag om havekunst på
Køge Skitsesamling.
Havekunsten som kunstart

står ikke tilbage for hverken
billedkunst, skulptur eller arki¬
tektur. Snarere tværtimod, idet
havekunsten som den eneste af
alle kunstarter berører alle
menneskets fem sanser. Den

nøjes ikke med at være to¬
dimensional som billedkunsten
eller tre-dimensional som

skulpturen og arkitekturen.
Havekunsten adskiller sig ved

at have en fjerde dimension,
tiden, som sit særlige kende¬
tegn.
Havekunsten er i konstant

udvikling. Ikke alene fysisk,
men også motivisk. Alligevel er
den grundfæstet i nogle prin¬
cipper, der både afspejler sig i
havekunstens historie og i dens
friere udfoldelsesmuligheder.
Foredraget vil handle om

nogle af de baggrundstanker,
der førte op til udviklingen i
1930'rne.

Omvisning i Vallø Slotspark
Søndag d. 14. august kl. 14.00.
Tidligere skovfoged Henning

Hjerrild viser rundt i Vallø
Slotspark og fortæller om
havens historie og sjældne
vækster.
Pris: 20 kr. Børn gratis.

Billetter købes i Hestestalden

på Vallø.

Udstilling på Vallø Slot
Indtil 31. august vises i sned¬
kerværkstedet og stalden ved
Vallø Slot en lille havehistorisk

udstilling 'Til Pryd og Nytte,
Vallø Slotshave i 300 år'.

Museumsinspektør ved Køge
Museum, Marie Bach har ved
udstillingsarbejdet taget ud¬
gangspunkt i Agnete Muus-
feldts artikel i bogen 'Vallø, et
kvindehus gennem 250 år'.

Vallø Slot. Åbent alle dage
11-16.

Movium-kurser
13.-18. august. Studieresa till
England.
23.-24. august i Alnarp.

Sommarblommor i offentlig
miljo.

Yderligere information:
Movium, tel. 40 41 50 00.

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

Redskaber m.m.
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Sven-Ingvar Andersson
- et festskrift

Landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar Andersson fratræder sit
embede ved Kunstakademiets Arkitektskole efter i alt 35 års virke.
Som hyldest til Sven-Ingvar Andersson bidrager en række billedkunst¬
nere, arkitekter og landskabsarkitekter med artikler til et festskrift,
der belyser Sven-Ingvar Anderssons alsidige produktion ud fra en
række forskellige indfaldsvinkler.

Beskrivelser og analyser af Sven-Ingvar Andersson som kunstnerisk samarbejdspartner, som
pædagog, forhandler, skribent, gartner og som praktiserende landskabsarkitekt illustreret med
en række udvalgte værker.Et spektrum betragtet og fortolket gennem vidt forskellige øjne, fag¬
ligt, aldersmæssigt og nationalt, således at der opstår et bredt og nuancere billede af den origi¬
nale kraft og idérigdom Sven-Ingvar Andersson har tilført bybygnings- og landskabsarkitekturen i
mere end en generation.

Festskriftet er lovet støtte med artikler af:

Billedkunstneren Sten Dunér, Konstfack, Stockholm
Arkitekt, professor Tobias Faber, København
Billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, Vallecchia/København
Landskabsarkitekt, dr. agro, Malene Hauxner, KVL, København
Landskabsarkitekt Alle Hosper, Haarlem, Holland
Landskabsarkitekt Steen Høyer, KA., København
Landskabsarkitekt, redaktør Annemarie Lund, KVL, København
Landskabsakitekt, professor Dusan Ogrin, University of Ljubljana, Slovenien
Landskabsarkitekt, professor Ib Asger Olsen, KVL, København
Landskabsarkitekt, professor Anne Whiston Spirn,
University of Pennsylvania, USA
Arkitekt, professor Marc Treib, University of California, USA

Ca. 160 sider med over 100 illustrationer. Stort format 24 x 30 cm. Pris 345 kr. + porto.
Ved bestilling inden den 1. august 1994 er prisen 295 kr. + porto.
Bestilleren vil ved sit navns nævnelse i bogens tabula gratulatoria være med i denne hyldest til
Sven-Inguar Andersson

Bogen, der modtager støtte fra flere fonde, udgives ved en afskedsreception i Kunstakademiets
festsal fredag den 30. september 1994.

Bestil inden 1. august 1994 som prænummerant festskriftet til
Sven-Ingvar Andersson hos ARKITEKTENS FORLAG, tlf. 33 13 62 00.
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Licentiatafhandling om russiske haver
Museumsinspektør, mag. art. Margrethe

Floryan erhvervede i april licentiatgraden
ved Institut for Kunsthistorie, Århus

Universitet. Licentiatafhandlingen bærer
titlen »Zarernes og sovjetternes haver.

En analyse af de russiske havers æstetik,
semantik og funktion i det sene 1700-tal og

afde sovjetiske pendanter hertil«. For¬
målet har været at tilvejebringe en fortolk¬
ning af de russiske lysthaver fra Katharina¬
perioden (1762-1796). Analysen er dispo¬

neret efter tre synsvinkler, mæcenerne

og deres æstetik, kunstnerne og have¬
tableauernes semantik samt brugerne og
deres oplevelse af haverne. Endvidere er

der draget paralleller til sovjetiske kultur-
og folkeparker fra 1930'rne. Afhandlingen,
som er på engelsk og på 240 sider, er ud¬
arbejdet under flere års ophold i Rusland
ved studiearbejde på biblioteker, museer
og besøg i en lang række haver. Ca. 20

haver beskrives kort i et særligt afsnit, fx
haverne Bogoroditske, Oranienbaum,

Pavlovsk, Peterhof og Tsarskoe Selo. AL
Pavlovsk. Slottet ■ Pavlovsk. The Palace

1. Vue fra den endnu ikke færdiganlagte
Sejrspark i Moskva. Arkitekt: A. T. Poljanskij.
Fotograferet juni 1993
m 1. A view of theMoscow Victory Park,
not yet completed. Architect A. T. Poljanskij.
Photo ofJune 1993
Fotos: Margrethe Floryan
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Russisk nostalgi
Moskva har fået sin sejrspark, anlagt til
minde om Den Store Fædrelandskrig, og
det på samme sted, få kilometer vest for
Kreml, hvor Napoleon blev standset i 1812
(111. 1). Og selv om det store aksefaste og i
øvrigt strengt geometriske ordnede park¬
areal først vil være endeligt udformet og

beplantet til næste år, i 50-året for 2. ver¬

denskrigs afslutning, blev Sejrsparken offi¬
cielt indviet i 1993, godt halvandet år efter
Sovjetunionens sammenbrud.
Bortset fra dette prestigeprojekt, hvis hi¬

storie går tilbage til perioden umiddelbart
efter krigen, og som før, under og efter rea¬
liseringen har vakt til intens og stærkt fø¬
lelsesladet debat i Rusland, handler arbej¬
det med og de faglige diskussioner om land-
skabs- og havekunsten i Rusland i dag ikke
i synderlig grad om nyanlæg.
Ruslands genfødsel som stat har ikke haft

den katalyserende effekt, som de politiske
omvæltninger under Peter den Stores hen¬
holdsvis Lenins lederskab havde bl.a. for
landskabs- og byplanlægningen. Dertil er
visionerne for, hvad Ruslandsmission er, for
mange og for brogede. Og talrige andre for-

AfMargrethe Floryan

hold, ikke mindst de økonomiske, virker alt
andet end stimulerende på planlægnings¬
arbejdet. Ikke overraskende er de store park¬
anlæg fra den tidlige sovjetiske periode også
ved at forfalde.
Russiske fagfolks interesse for landskabet

og havekunsten har inden for de seneste år i
hovedsagen samlet sig om tre forhold: de
mange og akutte forureningsproblemer, ud¬
nyttelsen af skov- og landbrugsarealerne, og
restaureringen af historiske have- og park¬
anlæg. De to førstnævnte områder har det
til fælles, at de er meget tæt forbundet med
- og gerne skulle bidrage positivt til - det
russiske samfunds alment socio-økonomi-
ske udvikling, mens beskæftigelsen med
Ruslands historiske landskaber og lysthaver
snarere næres af, henholdsvis gøder det
mentale klima, Rusland befinder sig i. Først
på noget længere sigt er der begrundet håb
om, at staten og de nyligt, efter tsaristisk for¬
billede genetablerede guvernementer for al¬
vor kan slåmønt af restaureringsarbejderne,
det være sig i form af besøgsindtægter eller
salg af de afgrøder, der igen dyrkes på de til
slottene og landstederne hørende jorder.
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2. Den Store Kaskade og Den
Store Allépå Petershof, Peter den
Stores sommerresidens 25 km vest

for Skt. Petersborg. Fotograferet
august 1988
■ 2. Great Cascade and Great
Avenue at Peterhof, summer
residence ofPeter the Great,
25 kilometres west ofSt Peters¬
burg. Photo ofAugust 1988

3. Litografi fra 1800-tallets første
halvdel, forestillende Den Store
Kaskadepå Petershof
■ 3. Print of The Great Cascade
ofPeterhof, early 19th century
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Gatjina. Birkehuset m Gatjina. Birch Cabin

De aktuelle restaureringsarbejder inden for
have- og parkområdet tager primært sigte
på tre forskellige genrer:
- de kejserlige storbyers nære opland;
- den russiske adels landsteder, med sær¬

lig vægt på provinsen;
- forfatternes og kunstnernes hjem og
haver, med fokus på Moskvas og Skt.
Petersborgs opland.

Trods konkurrrencen fra atomkraftvær¬

ker, dæmninger, kraner og snesevise af flise-
beklædte højhusblokke i Skt. Petersborgs
periferi kan man da også, hvis man nærmer

sig byen ad den traditionelle sejlrute, se ind¬
til flere vidnesbyrd om det tidlige 1700-tals
stort og prægtigt anlagte haver.
Peterhofs kanaler, kaskader, fontæner og

bassiner ser igen - næsten - ud som på Peter
den Stores tid (1698-1725). Og det mest over¬
vældende indtryk af, hvad der er kommet
ud af årtiers restaureringsarbejde, får man
måske netop, når man fra Finske Bugt begi¬

ver sig op ad Den Store Kanal, for her, lidt
længere fremme, at overvældes af dette ko¬
lossale, fransk og italiensk inspirerende ba¬
rokanlægs centrale tableau (111. 2 og 3).
Peterhof har fungeret som museum og of¬

fentlig tilgængelig park siden den helt unge
sovjetmagts nationaliseringsprogram, men
det var ødelæggelserne under 2. verdenskrig,
som dannede baggrund for det restaure-
ringsprojekt, som senest er kulmineret med
istandsættelsen af Den Store Kaskade.

Krigen blev i Sovjetunionen ikke blot op¬
fattet som et angreb på sovjetstyret, men

også som et angreb på Ruslands væsen. Den
holdning havde direkte følger for den måde,
hvorpå bl.a. de tidligere kejserlige lystslotte
og -haver omkring Skt. Petersborg blev op¬
fattet og gjort tilgængelige for publikum.
Anlæggene blev set som udtryk for den rus¬
siske stats magt og vælde, mere end som ud¬
tryk for en fortrængt styreform. Og derfor
blev genopbygningen af Peterhof, Tsarskoe
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4. Aleksej Tolstojs græsklædte grav på forfatterens landsted Jasnaja Poljana. Fotograferet juni 1992
■ 4. The grave ofAlexey Tolstoy at the author's country estate. Photo of June 1992

4

Selo, Pavlovsk, Oranienbaum, Gatjina, osv.
en prestigesag for regimet - og en hjertesag
for folket.
Følelserne og den nationale symbolik har

også været drivkraften bag istandsættelsen,
åbningen og den museumsmæssige drift af
forfatteren Aleksej Tolstojs landsted Jasnaja
Poljana (ca. 230 km syd forMoskva) og hans
villa på Krim, komponisten Peter Tjajkov-
skijs hjem i Klin (105 km nordvest for Mosk¬
va) og talrige andre store russiske 1800-tals
kunstneres ejendomme (111. 4). Som direkte
følge af Gorbatjov-periodens glasnost er
rækken af navne og steder på det seneste
blevet væsentligt forøget. Lokaliteter, som
tidligere var blevet så grundigt sovjetiseret,
at de yngste generationer slet ikke vidste af
en lokalhistorie bundet til kejsertiden, gen¬
opstår nu i en tid og et miljø, der hungrer
efter at lære Ruslands historiske rødder at
kende og med dem også de betydende per¬

sonligheder, bøger og kunstværker.

76

5. Landstedet Vve-

denskoe, beliggende
30 km vest for
Moskva, fungerede i
'mange år i sovjet¬
perioden som sanato¬
rium; herafLenin¬
banneretpå hoved¬
bygningensfacade.
Fotograferet maj
1989
■ 5. Vvedenskoe, a
country estate 30
kilometres west of
Moscow, for many
years during the
Soviet era was a sa¬

natorium, hence the
Lenin banner on the
housefront. Photo
ofMay 1989

5
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Tsarkoe Selo. Plan
* Tsarkoe Selo. Plan

Tsarkoe Selo. Den Kinesiske Landsby. Landskabshaven
■ Tsarkoe Selo. The Chinese Village. Landscape Garden

Både på Jasnaja Poljana og i Klin værnes
der også om haverne, og begge steder er de
forsøgt ført tilbage til dengang, Tolstoj hen¬
holdsvis Tjajkovskij i det flade, russiske
kernelands hede somre søgte ro og svalhed i
birkelundene eller på træverandaen med ud¬
sigt til de ovale, let forhøjede Dahlia-bede
omkranset af buksbom.

Også når det gælder den russiske land¬
adel og dens boliger og haver, samler inter¬
essen sig om 1800-tallet. Det var så at sige
landadelens storhedstid, og talrige steder
findes fragmenter af bygninger og anlæg
endnu bevaret, på trods af de mange eksem¬
pler på misrøgt eller blot og bart forfald i
sovjetperioden, eller udnyttelse af arealerne
til så forskellige formål som værksteder eller
sanatorier (111. 5).
Opgøret med den sovjetiske fortid har fri¬

gjort en kolossal mængde holdninger og
projekter, og hvad angår de tidligere adelige
landsteder og deres fremtid har det for blot
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to år siden genetablerede Selskab til Stu¬
dier af Russiske Landsteder (opr. grundlagt
i 1928, men forfulgt og opløst under Stalin¬
terroren) endog meget på hjerte.
For dette selskab, der udelukkende tæller

historikere, museumsfolk og kulturperson¬
ligheder blandt sinemedlemmer, handler det
ikke om at forsøge at genopvække og drive
landstederne kommercielt, fx. under inddra¬
gelse af de nyeste metoder til skovdrift eller
som hoteller, jvf. ellers især udviklingen på
Krim. Selskabet sætter de museumsmæssige
interesser i højsædet, og dertil kommer et
betydeligt nostalgisk element. Ganske man¬

ge efterkommere af landstedernes oprinde¬
lige ejere dukker gradvist frem, enten fra åre¬
langt eksil i udlandet eller fra en som oftest
særdeles ydmyg tilværelse i sovjetårene, og
dette har også direkte indflydelse på den
nyvakte bevægelse til værn om residenser og
haveanlæg fra det førrevolutionære Rus¬
lands dage.

- Tsarkoe Selo. Vue mod grotten.
Den formelle have
m Tsarskoe Selo. View towards grotto.
Formal Garden
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6. Panorama fra haven i Bogoroditske, visende en række af de arkitektoniske tableauer, søen og
det let bakkede terræn. Akvarel afkunstneren og hortonomen bag haven. A. T. Bolotov
■ 6. A panorama of the garden at Bogoroditske, showing a sequence ofarchitectural tableaux,
the palace lake and its undulating terrain. Watercolour by the creator of the garden, artist and
horticulturist A. T. Bolotov

I vestlige fagkredse har praktisk talt ingen
hørt om en russisk hortonom, havearkitekt
og -skribent ved navn Andrej Timofeevitj
Bolotov (1738-1833). I Rusland derimod er

han, om end ikke læst, så i hvert fald kendt af
alle inden for faget. I Selskab til Studier af
Russiske Landsteder indtager Bolotov, ikke
mindst på grund af sit meget omfangsrige
forfatterskab, snart sagt en helterolle.
Han nævnes lige så ofte i foredrag, ar¬

tikler og bøger om russisk havekunst, som
Kieler-professoren C. C. L. Hirschfeld og
hans Theorie der Gartenkunst (1779-85) bli¬
ver det i dansk sammenhæng.
I øvrigt var det ikke mindst opdagelsen

af Hirschfelds forfatterskab, som i 1784 for
alvor satte Bolotov på sporet af den land¬
skabelige - eller efter oprindelseslandet: den
engelske - haves æstetik og ikonografi, og
som inspirerede ham til både i sit praktiske
virke som planlægger og som haveskribent
så varmt at forsvare og synliggøre denne
genre på russisk grund.

For som Bolotov skrev, så ændrede
Hirschfeld »fuldstændig mit syn på have¬
kunsten«. Og et andet citat: »I dette århun¬
drede er havekunst, især den nye måde åt
anlægge haver på, blevet særdeles populær,
og aldrig tidligere har der været så megen
havelitteratur (...). Derfor håber jeg, at
mine læsere vil acceptere, at jeg medtager
nogle af disse tekster om haver (...) og til¬
føjer dem mine egne kommentarer, for at
vores landadel kan læses og tage ved lære
af dem.«
Med Katharina den Store (1762-96) som

mæcen og importør af engelske havespecia¬
lister, -bøger og -billeder var det i første om¬

gang de kejserlige anlæg nær Skt. Peters¬
borg, som blev udstyret med nye, moderig¬
tige landskabshaver. Men at Bolotov selv
tilhørte landadelen, og bl.a. på sit fødested
Dvorjaninovo (210 km sydøst for Moskva)
forstod at omsætte de aktuelle vesteuropæ¬
iske havelektioner til praksis, og det i en
målestok, der tillod netop de mindre jord¬

besiddere at tage dette anlæg til forbillede,
gør, at han i Rusland betragtes som en langt
mere indflydelsesrig skikkelse end de ved
kejserhoffet ansatte havekunstnere og gart¬
nere. At Bolotov med sit 8 binds store værk
om æble- og pæresorter manifesterede sig
som den første russiske hortonom, og at
han i årene 1780-89 udgav tidsskriftet Det
Økonomiske Magasin (omfattende henved
14.000 sider) og heri selv udbredte sig om

skovbrug, urtehaver og lysthaver, foruden at
oversætte dele af bl.a. Hirschfelds værker,
befæster yderligere hans centrale rolle i hi¬
storien om russisk havekunst.
Den nationale tankegang udgør et lede¬

motiv i store dele af Bolotovs skrifter. Birk,
eg, pil og lind hørte til hans foretrukne træ¬
sorter. Økonomiske hensyn kan have påvir¬
ket dette valg, men Bolotov fandt også den
nationale flora »særlig smuk«, og det i mod¬
sætning til de oversøiske træer »englæn¬
derne bruger i deres haver«. Og ligesom han
var den første til at beklage, at Ruslands

111 111 If
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8. Bogoroditske-slottetsfacade set og malet afA. T. Bolotov sommeren 1786
m 8. The front ofBogoroditske Palace seen andpainted by A. T. Bolotov in the summer of 1786

7. Slottet (1771-76) i Bogoroditske,
220 km sydøst for Moskva. Arki¬
tekt: I. Y. Starov. Fotograferet juli
1992
■ 7. Palace (1771-76) at Bogoro¬
ditske, 220 kilometres south-east
ofMoscow. Architect, I. Y. Starov.
Photo ofJuly 1992

ældste haver var helt og aldeles ukendte i
Vesten, så fastslog han, at den franske såvel
som den engelske tradition nok var udbredt
i Rusland, men intet havde at gøre med »vo¬
res nationalkarakter«.

På det punkt var Bolotov hverken mere
eller mindre nationalt sindet end sine vest¬

europæiske kolleger, incl. Hirschfeld. Begge
foretrak en vis blanding af traditionerne,
dog mere af den engelske end af den fran¬
ske, og begge kaldte de så blandingen natio¬
nal, russisk henholdsvis tysk.

De artikler i Det Økonomiske Magasin,
hvori Bolotov diskuterer disse begeber, er

gang på gang blevet fremdraget, specielt i
de seneste års diskussioner af hvilket værdi¬

grundlag restaureringen af det sene 1700-tals
og 1800-tallets haveanlæg ude i den russiske
provins bør bygge på. Og så har fagfolk
vendt deres blikke imod Bolotovs arbejde i
Bogoroditske (220 km sydøst for Moskva),
et anlæg han fik i opdrag at realisere i mid¬
ten af 1780'erne, og som på mange måder er

■ overleveret i bedret tilstand end Dvorjani-
novo (111. 6).
Alene Bogoroditske-slottet viser da også,

at anlægget ikke var bestemt for hvilken som
helst jordbesidder (111. 7 og 8). Ejeren var

ingen ringere end grev Aleksej Grigoreevitj
Bobrinskij, en søn af Katharina den Store,
og byen Bogoroditske blev i øvrigt udformet
efter den geometriske planløsning, som den
af kejserinden nedsatte styrelse til regulering
af gader og bebyggelser havde defineret.
Bogoroditske var frem til 1917 beboet af

medlemmer af Bobrinskij-slægten, og som

talrige andre steder er efterkommere de sene¬
ste år kommet tilbage hertil, ikke for at slå
sig ned igen, men som deltagere i en række
arrangementer som le.delsen af det i 1986
indviede slots- og havemuseum har taget ini¬
tiativ til. Foreløbig er slottet blevet istand¬
sat, og et par sale er ført tilbage til 1700-tal-
lets sidste fjerdedel. Med udgangspunkt i
Bolotovs originale haveplan og de mere end
30 akvareller, han sammen med sin søn ma¬

lede sommeren 1786, er det nu tanken at

arbejde sig igennem en del af det vildnis,
haven har udviklet sig til, siden Bobrinskij-
slægten blev tvunget bort.
Skønt de færreste haver tilhørende den

russiske landadel var så store som Bogoro-
ditske-anlægget og overhovedet kunne op¬
vise den samme variation og solide kvalitet
i de arkitektoniske scenerier, giver Bolotovs
akvareller og hans skrifter en absolut pålide¬
lig forestilling om, hvordan en delvist for¬
mel, delvist landskabelig have rent faktisk
tog sig ud. Det paradigme er der i dag be¬
hov for at studere, ikke bare med henblik
på genskabelsen af Bogoroditske-anlægget,
men fordi snesevis af 1800-tals haver søges
genskabt. Altså kan Bolotovs kildeværdi i
dag umiddelbart sammenlignes med den,
han nød under Katharina den Store.

Margrethe Floryan, kunsthistoriker

''■x&Hata C~xa/,o- i<rb

LANDSKAB 4 -1994 79



FkiEDERiCHS-BURGER GARTEN

Modsat side: Frederiksborg
Slotshave. April 1994.

' Fotos John Lee. Nationalmuseet,
Bevaringsafdelingen i Brede
■ Opp. page: Frederiksborg Palace
Garden, April 1994.
Photos by John Lee. Danish
National Museum, Brede Division
(Preservation)

Kriegers plan fra Frederik V's
Atlas, ca. 1744
■ Theplan ofKrieger, c. 1744
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Det Kriegerske Anlæg i Frederiksborg Slotshave
Slots- og Ejendomsstyrelsen afholdt den 17.
maj i år et symposiumpåFrederiksborg Slot
om retablering af Det Kriegerske Anlæg i
Frederiksborg Slotshave. Nedenfor bringes
hovedparten af det referat, Slots- og Ejen¬
domsstyrelsen ved Annelise Engholm har
udarbejdet.
Jørgen Skov, direktør for Slots- og Ejen¬

domsstyrelsen, gennemgik forhistorien for
projektet: Igennem de sidste 20-25 år har
man arbejdet med tanken om en rekonstruk¬
tion af anlægget, og der har været nedsat

flere udvalg. I 1987 nedsatte det daværende
Boligministeriets Ejendomsdirektorat (nu
Slots- og Ejendomsstyrelsen) et udvalg, som
udarbejdede 'Arbejdsrapport 1992'.
I juni 1993 blev der mulighed for at reali¬

sere projektet, idet-Carlsbergfondets davæ¬
rende formand, professor KristofGlamann,
meddelte, at fondet ville yde et bidrag på 10
mio. kr. under forudsætning af, at stat og
kommune bidrog til projektet, og at arbej¬
derne var færdige til Kulturby 96. Boligmi¬
nisteren nedsatte herefter en styringsgruppe

med Jørgen Skov som formand. Styrings¬
gruppens øvrige medlemmer er rigsantikvar,
professor, dr. phil. Olaf Olsen, professor, dr.
polit. Poul Chr. Matthiessen, overbibliote¬
kar, mag. art. Hakon Lund, museumsdirek¬
tør, mag. art. Mette Bligaard, amtsborgme¬
ster Kirsten Ebbensgaard, borgmester Val¬
borg Sandberg, byrådsmedlem Jens S. Jen¬
sen, kontorchef Ane Vium Olesen, slotsfor¬
valter Flemming Wiinblad, Slots- og have¬
inspektør Ole Stattau samt bygningschef
Flemming Frydendal.
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Skyggefugerne skjuler kaskadens opdeling i
elementer. Fra Restaureringsplan for Det
Kriegerske Anlæg. Forprojekt 1994. Slots- og

Ejendomsstyrelsen
m Additional notches camouflagejoints between
elements

Konstruktionsprincipfor kanal. Fra
Restaureringsplan for Det Kriegerske Anlæg.
Forprojekt 1994. Slots- og Ejendomsstyrelsen
m Principles involved in constructing the canal.
From Restaureringsplan, Pre-Project of 94.
Palaces and Properties Agency

Som rådgivere valgtes arkitekt maa, ph.d.
Bente Lange fra Tegnestuen Kvisten, inge¬
niørfirmaet Crone & Koch samt landskabs¬
arkitekt mdl Jens Hendeliowitz, Slots- og
Ejendomsstyrelsen. De projekterende refe¬
rerer til et byggeudvalg med Ole Stattau som
formand. Projektets samlede udgifter belø¬
ber sig til 22 mio. kr. ekskl. moms. og Folke¬
tingets Finansudvalg tiltrådte i marts 1994
aktstykket, og i april godkendte styrings¬
gruppen forprojektet. Symposiet var arran¬
geret efter forslag fra rådgiverne, som har
ønsket, at så mange synspunkter som muligt
kunne komme frem for at sikre det bedst

mulige faglige grundlag.
Bente Lange præsenterede planerne for

kaskadeanlægget. Restaureringsarbejdet vil
omfatte barokhaven omkring kaskadean¬
lægget med de tre terrasser fra slotssøen til
kronen af skrænten ved den ovale dami. De

gamle lindetræer på skrænten vil blive stå¬
ende som afgrænsning af den genskabte og
den gamle have. De arkæologiske udgrav¬
ninger har afsløret meget større rester af det
oprindelige anlæg end forventet.

Projektets udgangspunkt er selve kaska¬
den, hvis form er bestemt af den arkæologi¬
ske udgravning. Terrænformer og havens op¬
deling underordner sig kaskadens placering.
En ganske enkel geometri ligger til grund for
havens inddeling. For at bevare det arkæolo¬
giske fixpunkt (den velbevarede fod af . ne¬
derste kaskadetrappe) flyttes det nederste
bassin ca. 1 meter ned mod søen.

I projektet foreslås, at der etableres 4 ens
sidefontæner i bosquet'ernes midte. Det øv¬
rige kildemateriale omtaler ikke sidefontæ¬
ner, og en fladeafgravning har ikke vist spor
heraf. Projekteringsgruppen finder imidler¬
tid, at sidefontænerne er væsentlige for op¬
levelsen af bosquet'erne, hvis radiære gange
kræver et point de vue.

Afvigelserfra Kriegers haveplan
For at kunne aflukke haven om natten uden
at hindre passage på cykelstien langs søen

anbringes et gitter en smal stibredde fra gla-
ciet og ca. Vi m lavere end terrænet i parter-
ren, således at gitterværket bliver de origi¬
nale 126 cmmod haven og 180 cm mod stien.

Ved søbredden etableres en ny bro over ka¬
nalen. Byggeudvalget er gået bort fra det op¬
rindelige forslag om en buet bro over kana¬
len. Terrænspringet udnyttes som et ekstra
kaskadetrin, således at cyklisten giver sig
mindst muligt til kende.
Byggeudvalget har endvidere besluttet at

undlade trapperne på skråningerne, som var
foreslået i projektet. Haven skal være en

»pædagogisk have« og med et vist opsyn,
og det forventes - og kræves - at publikum
viser haven hensyn.
Vandet fra kaskaden opfanges ved søbred¬

den og føres tilbage til et reservoir, idet der
ikke må komme søvand ind i recirkulerin¬

gen. Desuden etableres et recirkulationsan-
læg, som tager vand ind fra slotssøen og

pumper det ud skjult under broen for at
skabe en illusion om, at vandet fra kanalen
løber ud i søen. Vandet tages dybt i søen for
at undgå, at farveforskellen på søvandet og
kaskadevandet er for stor til at opretholde
illusionen.

Valg af materialer baserer sig på ønsket
om at få et homogent materiale på bund og
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Udgravning af kaskadeanlægget. Frederiksborg Slotshave. Februar 1994
m Excavation of installation at Frederiksborg Palace Garden. February 1994

vanger som ramme om vandet med et mi¬
nimum af fremtidige vedligeholdsudgifter.
Kanalerne opbygges af støbte kar af beton,
dækstenene udføres i granit. Fontænebassi¬
nerne og kaskadetrinene udføres ligeledes i
jernbeton. Der er valgt en beton med en gyl¬
den, stenagtig stoflighed. Betonen vil hur¬
tigt blive algebegroet.
Elementerne måler 5 meter, som er de ori¬

ginale bredder og 3,3 meter i længden. Un¬
deropdeling i elementer gør det nemmere i
fremtiden at udføre afgrænsede reparatio¬
ner. Hvert element forsynes med skyggefu¬
ger, som vil sløre de egentlige fuger.

Vandbilledet er overordentlig vigtigt. Pro-
jekteringsgruppen vil lave modelforsøg med
kaskadetrinenes forkanter. Forkanterne vil
blive udført i sten, der kan udskiftes enkelt¬
vis ved skader. Hvad angår vandbilledet, ar¬
bejdes der med tanken om »den fine dug«.
Belysning forberedes med hensyn til fø-

ringsveje, således at man belyse alle steder,
hvor vandet springer. Derimod forberedes
ikke generel belysning af kanalens vand el¬
ler stier og gange i haven. Det er vigtigt, at
møblering - siddepladser, papirkurve og
skilte mv., - bliver homogen. Hvad angår
siddepladser, overvejes det at opsætte sten¬

bænke i stedet for træbænke. Der er i haven

plads til ca. 100 postamenter til anbringelse
af krukker, vaser og skulpturer samt baljer
og kasser med træer og planter. Der kunne
eventuelt opsættes terrakottapotter - i ste¬
det for plantekasser af træ - for at under¬
strege havens italienske stil.
Efter Bente Langes gennemgang præsen¬

terede Jens Hendeliowitz planerne for have¬
anlægget.
De vigtigste komponenter i haven er den

langsgående centrale hovedakse, lindealle¬
erne, bosquet'erne og parterret. Udsigtsak¬
sen blev meget tidligt brudt, idet der alle-
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Marts 1992 Første fase Anden fase Det genskabte anlæg

Etapeopdeling over anlæggets retablering. Fra Restaureringsplan for Det Kriegerske Anlæg.
Arbejdsrapport 1992. Slots- og Ejendomsstyrelsen
■ Re-establishment of installation divided into phases. From Restaureringsplan for Det Kriegerske
Anlæg, Report of 1992, by the Palaces andProperties Agency

rede omkring 1800 langs slotssøen plante¬
des en række træer på tværs. Endvidere
plantedes hække, hvor kaskaden har ligget.
Med retableringen af kaskaden genskabes
symmetrien og den centrale hovedakse, der
sammenkæder slot, have og landskab.
Lindealleerne danner en ydre ramme om¬

kring haverummet. På terrasseA, B og C ud¬
skiftes lindetræerne, medens de i første om¬

gang bevares på terrasse D. Efter 4-5 år for¬
ventes de nye træer at have nået en højde på
ca. 6 meter. Terrassernes skråninger opdeler
haven i en serie mindre rummed hver sit ind¬
hold og hver sin betydning for helheden.
Buksbomhækkene, som i dag slører disse
rumforløb, fjernes.

Broderiparterret udformes som vist på
Kriegers tegning, dog udskiftes spejlmono¬
grammerne til Fr. IV's, Chr. VI's, Fr. V's
og Dronning Margrethe II's monogrammer.
De tre kongers monogrammer symboliserer
den periode, hvor kaskaden var i drift; Dron¬
ning Margrethe II's det tidspunkt, hvor ka¬
skaden blev genskabt. Der vil blive sat jern¬
bånd langs græskanterne for at fastholde
formerne.

Bosquet'ernes former og udstrækning
fremgår af Kriegers plan. Ud fra de gamle
planteindkøbsliste skønnes omridset af bos¬
quet'erne at have været af avnbøg, men der
findes ikke nærmere beskrivelse i arkivma¬
terialet.

Den nuværende afstand mellem bassi¬
nerne og skråningerne stemmer ikke helt
overens med afstanden på Kriegers tegning.
Skråningsprofilerne tilpasses kaskaderne,
genoprettes og fastholdes med moderne
hjælpemidler.
Havens »gulv«, som i dag er klippet græs,

udskiftes med grus som på Kriegers plan.
Det er hensigten at lave et historisk kon¬

cept om beplantning ud fra kendskabet til
andre samtidige haveanlæg i Europa og til
de løg og planter, der fandtes her i landet.
Det er vigtigt for at skabe en smuk helhed,

at rammerne etableres samtidig, ikke blot
hvad angår kaskaderne, men også for have¬
anlæggets vedkommende.
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Udgravning af kaskadeanlægget. Frederiksborg Slotshave. Marts 1994
■ Excavation, March 1994
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Forskning ved Sektion for Landskab
AfPer Stahlschmidt

De senere år har stået i omstruktureringens
tegn på Landbohøjskolen (KVL). Vi har
brugt tid og kræfter på at finde såvel en ny
administrativ som undervisningsmæssig og

forskningsmæssig struktur. Uddannelsen til
landskabsarkitekt er omlagt efter bachelor/
master-modellen; det første hold, der følger
den nye studieordning, begyndte september
1992.
Administrativt er det gamle 'Institut for

Have og Landskab' først indgået i det store
'Institut for Økonomi, Skov og Landskab'
som 'Sektion for Landskabsarkitektur', for
derefter fra 1. januar 1994 at blive sammen¬

lagt med 'Sektion for Land- og Byplanlæg¬
ning' til 'Sektion for Landskab'. 'Institut for
Økonomi, Skov og Landskab' består således
i dag af tre sektioner for henholdsvis Øko¬
nomi, Skovbrug og Landskab.
Sektion for Landskab har ansvaret for

landskabsarkitektuddannelsen og tilbyder
kurser inden for fagområderne landskabs¬
arkitektur og landskabsforvaltning til de
øvrige studieretninger på KVL. Der er i øje¬
blikket ved Sektion for Landskab ansat 11
fuldtids VIP, 5 eksterne lektorer, 6 ph.d.
studerende (tidligere benævnt licentiatstu¬
derende) og 5 TAP.
Sektionens forskning består dels af den

forskning, de fuldtidsansatte VIP'er udfører
efter den vejledende norm om 40% tid til
forskning - en norm der i perioder ganske
vist kan opleves som ret teoretisk - dels
forskning udført som indtægtsdækket virk¬
somhed med midlertidigt ansatte og ende¬
lig den forskning, som de ph.d. studerende
udfører.
Målet for forskningen har vi formuleret

i instituttets forskningsstrategi, hvor jord¬
brugsøkonomi er det ene hovedområde, og
skov og landskab er det andet.
Med en god ny administrativ struktur, en

studieordning, som vi håber og tror er en for¬
bedring i forhold til den tidligere, og en klar
strategi for forskningen er der tilvejebragt et
godt grundlag for, at Sektion for Landskab
kan løse sine opgaver.
Nedenfor gengives et uddrag af forsk¬

ningsstrategien, og derefter præsenterer syv
ph.d. studerende deres igangværende pro¬

jekter i kort form.

Uddrag af Strategi for forskning ved
Institut for Økonomi, Skov
og Landskab, KVL. Marts 1994
Forskningen ved Institut for Økonomi, Skov
og Landskab foregår inden for rammerne

af styrelsesloven, ifølge hvilken forskningen
ved de højere læreanstalter er fri og uaf¬
hængig. Forskningen iværksættes og gen¬
nemføres på initiativ af de enkelte medar¬
bejdere inden for de af institutbestyrelsen
fastlagte økonomiske og ressourcemæssige
rammer og inden for de fagområder, som
instituttet har til formål at drive forskning
inden for.

Forskningen finder sted inden for faglige
miljøer, som for øjeblikket består af insti¬
tuttets tre sektioner: Sektion for Økonomi,
Sektion for Skovbrug, Sektion for Land¬
skab. I forbindelse med den planlagte fysi¬
ske sammenlægning af de tre sektioner i de
kommende 1-2 år vil instituttet overveje, om
der er grundlag for en ændret opdeling af
instituttet i faglige miljøer.

De faglige miljøer (for nuværende: de tre
sektioner) besidder den faglige kompetence
inden for det pågældende fagområde. De
faglige miljøer bidrager gennem deres re¬

præsentant i instituttets forskningsudvalg
med den faglige ekspertise, der indgår som
grundlag for instituttets forskningsplanlæg¬
ning. Denne forskningsplanlægning består
i udarbejdelse og revision af strategiplaner,
herunder prioritering af instituttets forsk¬
ningsområder.

Forskningens formålfor instituttet
som helhed
Instituttets overordnede forskningsstrategi
er at styrke de grundlagsskabende forsk¬
ningsaktiviteter for herved at skabe et solidt
grundlag for tværfaglig forskning og et øget
nationalt og internationalt forskningssam¬
arbejde. Formålet med instituttets forskning
er at forøge - og derefter at formidle - vor
viden om:

- økonomiske sammenhænge, politiske for¬
anstaltninger og juridiske forhold med re¬
lation til jordbrug (landbrug, gartneri og
skovbrug), det omgivende fysiske miljø
(natur og landskab) og jordbrugsproduk¬
ters anvendelse.

- økologiske og teknologiske sammenhæn¬
gemed relation til landskab, skove og træ¬
erhverv.

- planlægnings-, driftsmæssige samt æste¬
tiske sammenhænge med relation til an¬
vendelse og udnyttelse af areal og planter
i skove, landskab og grønne områder.

Det overordnede mål er at bidrage til en hen¬
sigtsmæssig drifts- og samfundsøkonomisk
samt økologisk planlægning, forvaltning og

ressourceudnyttelse i landbrug, havebrug,
skovbrug og det åbne land.

Forskningens formålfor området
Skov og Landskab
Den forskning, der udføres på området, er
først og fremmest rettetmod at skabe grund¬
lag for planlægning, forvaltning og drift af
skove og landskab med henblik på flersidig
og bæredygtig anvendelse og udnyttelse. Det
overordnede mål skal herved være at sikre
skove og landskaber, som indeholder:
- Sunde og bæredygtige økosystemer
med høj stabilitet

- stor biodiversitet
- stor funktionel og oplevelsesmæssig
værdi

- stor produktionsværdi
- høj natur- og kulturværdi

I et senere afsnit er de særlige forsknings¬
områder, som er prioriteret under hovedom¬
rådet Skov og Landskab, nærmere omtalt.

Prioriterede forskningsområder
samt igangværende og planlagte
forskningsprojekter
De forskningsområder, som instituttet har
prioriteret inden for skov- og landskabsom-
rådet, og som omtales i dette afsnit, er udvik¬
let efter længere tids indgående drøftelser
mellem involverede forskningsmedarbejdere
ved de sektioner, der beskæftiger sig med
skov og landskab. Der er imidlertid behov
for at fortsætte drøftelserne endnu en tid
for at nå til en fælles forståelse af de princip¬
per, som forskningen om skov og landskab
skal opdeles efter. På nuværende tidspunkt
kan der dog peges på', at nøgleområderne for
den forskning, der i fremtiden anses for den
væsentlige, er
- planlægnings- og forvaltningsområdet
- drifts- og teknikområdet
- biologiområdet
- u-landsområdet (som sammenfatter
elementer fra de 3 foregående områder)

På denne baggrund kan udpeges følgende
forskningsområder, hvor planlægning og

forvaltning omfattes af område 1-3, drift
og teknik af område 4-5, biologi af område
6 og u-lande af område 7. Hvad det sidste
område angår, anses det, i overensstemmelse
med KVL's overordnede mål om faglig pro¬

filering, for meget væsentligt, men der er
behov for tilgang af ressourcer, hvis områ¬
det skal udvikles effektivt.
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1. Landskabsudvikling og regulering i det
åbne land samt metoder og teknikker
knyttet hertil.

2. Økonomiske politiske og planlægnings¬
mæssige aspekter af flersidigt skovbrug.

3. Landskabsarkitekturens idégrundlag og

udtryksformer.
4. Anlæg og drift af skov, grønne områder

og naturområder.
5. Sammenhænge mellem skovdyrkning,

veddets egenskaber, dets værdi og indu¬
strielle udnyttelse.

6. Det systemøkologiske, genetiske og øko¬
fysiologiske grundlag for (ved)planters
og plantesamfunds vækst, stabilitet, di¬
versitet og sundhed med sigte på skov¬
dyrkning, park- og landskabsforvalt¬
ning, anlægsgartneri og landskabsøko¬
logisk analyse.

7. Bæredygtigt skovbrug og bæredygtig
landskabsforvaltning i ulande med sær¬

lig vægt på socioøkonomiske, politiske
og biologiske forhold.

Ved siden af de her anførte forskningsområ¬
der vil der være mulighed for at foretage fri
forskning, typisk i forbindelse med doktor¬
afhandlinger.
I det følgende er de områder beskrevet, der

har tyngdepunkt i Sektion for Landskab.

Landskabsudvikling og regulering i
det åbne land samt metoder og teknikker
knyttet hertil
Formålet med forskningen inden for dette
område er at udvikle forståelsen af den of¬

fentlige regulering i det åbne land, og der¬
med give grundlag for at forbedre den of¬
fentlige indsats.
Der lægges særlig vægt på den sammen¬

fattende areal- og ressourceplanlægning
samt den dertil knyttede landskabsforvalt¬
ning, idet planlægningens værdi- og me¬

todegrundlag samt implementering udgør
centrale dele af området. Udvikling af ana¬
lyse- og præsentationsmetoder inden for
den offentlige landskabsforvaltning er en

væsentlig, fremadrettet del af forsknings¬
området.

Erling Andersens, Carsten Bjørnssons,
Berit Kaaes, Frank Søndergaard Jensens og
Bente Vestergaard Nielsens projekter hører
til i denne gruppe.

Landskabsarkitekturens idégrundlag
og udtryksformer
Forskningen afdækker idégrundlag og ud¬
tryksformer i landskabsarkitekturen på bag¬
grund af såvel den historiske havekunst som
aktuelle udviklingstendenser inden for fag¬
området.

Formålet er at styrke fagets begrebsdan¬
nelser og metoder til fortsat udvikling af
de landskabsarkitektoniske udtryksformer,
herunder fremstillingsteknikker som teg¬
ning og CAD.

Anlæg og drift afskov, grønne områder
og naturområder
Forskningsområdet har som formål at ana¬
lysere de operationer af driftsmæssig/tek¬
nisk art, som kan tages i anvendelse ved
dyrkning af skove, projektering i forbindelse
med bygge- og anlægsaktiviteter samt for¬
valtning og drift af grønne områder i amter,
kommuner og boligselskaber.
På grundlag af analyserne udvikles skov¬

dyrkningssystemer bygget på anvendelsen
af tekniske metoder til foryngelse, pleje og
udnyttelse. Tilsvarende udvikles anlægs- og
driftssystemer til brug i park og landskab og
andre grønne områder med henblik på opti¬
mering af teknisk kvalitet, således at funk¬
tionelle, æstetiske, økologiske og økonomi¬
ske krav tilgodeses.

Jens Balsby Nielsens og Thomas Barfoed
Randrups projekter hører til i denne gruppe.

Per Stahlschmidt,
lektor ved Sektion for Landskab, KVL

Anvendelse af geografisk informationsteknologi
- til planlægning og miljøregulering af vådbiotoper i det åbne land

Af Carsten Bjørnsson

Projektet tager sit udgangspunkt i den eksi¬
sterende forvaltningspraksis i det åbne land,
der er karakteriseret af en stærk sektoropde¬
ling. Denne praksis er kendetegnet ved sek¬
torbeslutninger, som opprioriterer egne in¬
teresser i forhold til andre sektorer. En så¬
dan situation er med de overordnede politi¬
ske signaler om styrkelse af natur- og miljø-
beskyttelsesarbejdet i det åbne land ikke
blot uhensigtsmæssig, men direkte i mod¬
strid med de samtidigt formulerede målsæt¬
ninger.

Formålet med projektet er derfor at be¬
lyse, hvorledes GIT kan anvendes i en tvær-
sektoriel plan- og reguleringsproces med
særlig vægt på analyse af samspillet mel¬
lem landbrugs- og miljøinteresser ved na¬

turforvaltning af vådbiotoper.
Begyndelsesår: 1993
Projektleder: Carsten Bjørnsson,
ph.d. studerende
Hovedfagsvejleder: Børge Bundgaard
Finansiering: KVL kandidatstipendium

Carsten Bjørnsson, cand. geom
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Vedvarende græsarealer
- udviklingstendenser og støtteordninger

AfErling Andersen

Projektet omhandler driften af vedvarende
græsarealer, udviklingen i disse i de seneste
15 år samt den offentlige regulerings betyd¬
ning for denne udvikling.
Vedvarende græsarealer er et relativt be¬

greb. Set fra landmændenes side er det area¬
ler med græs, der ikke omlægges hyppigere
end normalt hvert 4. år. Nogle landmænd
kalder dem ligefrem vedvarende, hvis de bare
ligger i græs i mere end én dyrkningssæson.
Set fra naturbeskytterens side er vedvarende
noget, der handler om et langt længere tids¬
perspektiv - gerne henimod altid. Samtidigt
skal det vedvarende helst være kombineret
med »ugødsket og ikke sprøjtet«, før det er
rigtigt interessant.
Når vi i Danmark skal opgøre de vedva¬

rende græsarealer, må vi holde os til land-
brugsstatistikken fra Danmarks Statistik,
hvor der i de seneste opgørelser er 200.000-
210.000 hektar vedvarende græs i Danmark.
Opgørelser, jeg har foretaget i forbindelse
med mit projekt, viser dog, at dette tal for¬
mentlig er ca. 10% for højt, selv i forhold
til den landbrugsmæssige definition. Sam¬
tidigt udgør de rigtigt værdifulde arealer -
aldrig omlagte, ikke sprøjtede og ikke gø¬
dede - omkring 65.000 hektar.

Set i forhold til myndighederne synes
der at være en stigende interesse for de ved¬
varende græsarealer i disse år. I den nye
Naturbeskyttelseslov fra 1992 er en række
naturtyper, der overlapper de vedvarende
græsarealer, enten blevet beskyttet for før¬
ste gang, eller størrelsesgrænsen er blevet
reduceret. Kortlægningen af de beskyttede
arealer er i øjeblikket i fuld gang i amterne
og forventes at være færdig i det første halv¬
år af 1994. Der har været mange diskussio¬
ner og uklarheder om dette arbejde, men

størsteparten af de våde vedvarende græs¬
arealer større end 2.500 kvm forventes at

blive beskyttet, mens det for de tørre ved¬
varende græsarealer overvejende bliver dem,
som »aldrig« er blevet omlagt.
Samtidigt har de vedvarende græsare¬

aler med de kommende miljøordninger fra
Landbrugsministeriet fået et gevaldigt løft
i prioriteringen. Gennem disse ordninger,
der iværksættes i år, bliver det muligt at
opnå tilskud til såvel eksisterende, vedva¬
rende græsarealer som til anlæg af nye, ved¬
varende græsarealer. Hvorvidt disse nye ord¬
ninger kommer til at fungere efter hensig¬
ten er endnu uvist. Overordnet er det især

uvist, hvorledes samspillet med de såkaldte
hektarstøtteordninger - tilskud til dyrkning
af bl.a. korn og til brak - vil blive. Samti¬
dig er der en række forhold ved selve ord¬
ningerne, der gør, at de fra et natursyns¬
punkt måske ikke er så idéelle. Blandt an¬
det er tidsperspektivet for disse ordninger
kun 5 år, og aftalerne med mulighed for
anvendelse af gødning vil formentlig blive
foretrukket af landmændene. Rent tilslut-

ningsmæssigt må man dog forvente, at ord¬
ningerne bliver en succes. På mange måder
er ordningerne nemlig mere attraktive for
landmændene end de såkaldte MFOP-ord-

ninger, der i dag omfatter ca. 30.000 hektar.
Sammenfattende kan man sige, at Natur¬

beskyttelsesloven beskytter græsarealerne
mod intensivering, mens Landbrugsministe¬
riets nyemiljøordninger beskytter græsarea¬
lerne mod ekstensivering - forudsat at tin¬
gene fungerer.
Inden for disse rammer skal jeg i mit

ph.d. projekt redegøre for:
- Hvorledes har omfanget af vedvarende
græsarealer udviklet sig i 80'erne?

- Hvorledes kan man forvente, at det vil se
ud i fremtiden?

- Hvorledes passer landmændene de vedva¬
rende græsarealer?

- Hvorledes påvirker planlægning og anden
offentlig regulering, herunder Naturbe¬
skyttelsesloven og de nye støtteordninger
udviklingen?

For at kunne besvare disse spørgsmål har jeg
valgt at tage udgangspunkt i landmanden.
Det er i sidste ende dennes opfattelse af mu¬
lighederne og dennes valg, der bestemmer,
hvad der sker og vil ske med de vedvarende
græsarealer. Der er derfor i projektet lagt
stor vægt på at indsamle information om
netop landmændenes meninger og gernin¬
ger, dels gennem en spørgeskemaundersø¬
gelse til 2.150 landmænd, dels gennem in¬
terview og feltarbejde i 10 sogne over hele
landet. Herudover skal der indsamles viden
om offentlig regulering og den landbrugs¬
strukturelle sammenhæng, udviklingen fin¬
der sted i.
De vedvarende græsarealers lokalisering i

landskabet indgår i projektets sogneunder¬
søgelser, ligesom landmændenes opfattelse
af de landskabelige kvaliteter ved græsarea¬
lerne behandles. I det hele taget er græsarea¬
lernes landskabelige betydning et gennem¬

gående tema for projektet. Denne betydning
kan have flere væsentlige aspekter:
- Miljømæssigt, kvælstofudvaskningen er

langt mindre fra græsarealer end andre
landbrugsarealer

- Naturmæssigt, græsarealerne er levested
for et varieret plante- og dyreliv

- Landskabeligt, græsarealer holder land¬
skabet åbent og giver bl.a. en række op¬
levelses- og aktivitetsmuligheder

- Husdyretisk, dyr på græs har friere udfol¬
delsesmuligheder

- Økonomisk, græsarealerne kan være et
alternativ til eksisterende intensivt land¬

brug, især i tider med generelle ekstensi-
veringstendenser.

Flere vil måske opponere mod det sidste, og
i vid udstrækning kan man sige, at mit pro¬
jekt skal belyse, om dette er rigtigt, eller
hvordan og hvor meget vi eventuelt må be¬
tale for de øvrige værdier. Endelig er vedva¬
rende græsarealer en vigtig arealkategori for
arealanvendelsesforskningen, fordi stabilite¬
ten i græsarealet er en fin indikator for gene¬
relle udviklingstræk i det åbne land, herun¬
der forændringer i landbrugs- og landskabs¬
strukturelle forhold.

Begyndelsesår: 1992
Projektleder: Erling Andersen,
ph.d. studerende
Hovedfagsvejleder: Jørgen Primdahl
Bifagsvejleder: Poul Erik Stryg
Finansiering: Forskerakademiet, Skov- og
Naturstyrelsen og Jordbrugsdirektoratet
Styringsgruppe: Claus Helweg Ovesen og
Jørn Jensen, Skov- og Naturstyrelsen samt
Eyvind Thorsen, Jordbrugsdirektoratet.

, Erling Andersen, cand. comm
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Turisme
- konsekvenser og planlægningsmæssig regulering set i et bæredygtighedsperspektiv

AfBerit Kaae

Projektet omfatter undersøgelser af turis¬
mens konsekvenser og planlægningsmæs¬
sige regulering analyseret og evalueret i et
bæredygtighedsperspektiv samt en under¬
søgelse af fire turistdominerede kommuner
i Sydvestjylland. Projektet har til formål:
- At identificere landskabsforandringer
som følge af turismen

- At identificere lokalbefolkningens og tu¬
risternes oplevelse af turistinducerede for¬
andringer i lokalområdet

- At analysere i hvilket omfang, hensyn til
de ovennævnte forandringer inddrages i
den igangværende turistplanlægning, og
vurdere de langsigtede konsekvenser for
turismens bæredygtighed.

Som undersøgelsesområde er valgt fire kyst¬
kommuner i det syd-vestlige Jylland, der har
en stor nuværende turisme, men som samti¬
dig i rapporten Fælles Fodslaw (Danmarks
Turistråd et.al., 1992) udpeges som områder
med store muligheder for yderligere turist¬
udvikling.
De landskabelige forandringer registere¬

res primært ud fra kort, luftfotos, fotos,
planmateriale og skriftlige kilder samt ud fra
egne landskabsanalyser.
Til vurdering af lokalbefolkningens og tu¬

risternes oplevelser af turistinducerede for¬
andringer i lokalområderne er gennemført
en række dybdeinterviews med henholdsvis
lokale, sommerhusejere og tyske turister.
Der er interviewet lokale med og uden til¬
knytning til turisterhvervet, sommerhusejere
med og uden udlejning samt tyske turister på
henholdsvis camping, feriehus og hotel/fe¬
riecenter. De knap 50 kvalitative interviews
af op til tre timers varighed giver et meget
nuanceret billede af de problemstillinger,
som knytter sig til turismen på det lokale
niveau.
Med udgangspunkt i de grundliggende

principper for en bæredygtig turistudvik¬
ling foretages en evaluering af den igang¬
værende turistplanlægning i de fire kom¬
muner. Naturen og det specielle kystland¬
skab er hovedattraktionen for den omfat¬
tende turisme i alle fire kommuner. Der

lægges derfor i analysen af turistplanlæg¬
ningen særligt vægt på hensynet til de land¬
skabelige konsekvenser af turismen, fremfor
de økonomiske og sociale konsekvenser.
Begyndelsesår: 1992, forventes afsluttet
1995

Projektleder: Berit C. Kaae,
ph.d. studerende
Hovedfagsvejleder: Jørgen Primdahl
Finansiering: KVL kandidatstipendium,
Statens Jordbrugs- og Veterinærviden¬
skabelige Forskningsråd
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Planlægning for friluftslivet AfFrank Søndergaard Jensen

(Mtin-tkr)
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Projektet søger at bidrage med viden til det
relativt komplekse samspilmellem om¬

givelserne, de besøgende og landskabsfor¬
valterne/-ejerne. Figuren er gengivet fra: Koch,
Niels Elers og Kristiansen, Lene: Flersidigt
skovbrug - et idékatalog. Skov-info, Skoven,
sept. 1991
■ This project aims to increase our knowledge
of the interaction, relatively complex, between
the natural environment, its visitors, and the
owners or managers ofa particular site or
facility. This figure is from Niels Elers Koch
and Lene Kristiansen'sMultifaceted Forestry -
a Catalogue of Ideas. 'Skovinfo', Skoven Sep.
1991

Så længe mængden af goder og tjenesteydel¬
ser tilfredsstiller behovene inden for en sek¬
tor, kan styring og forskning synes mindre
nødvendig. En sådan situation vil dog sjæl¬
dent være gældende for udbuddet af mulig¬
heder for friluftslivet. Indgreb er derfor nød¬
vendige, dels for at øge udbuddet, dels - og
ikkemindst - for at fordele goderne og tjene¬
steydelserne mellem nuværende brugergrup¬
per (og fremtidige).
Der synes navnlig at være et behov for ba¬

sisdata til brug for planlægningen for fri¬
luftslivet. Dette forhold kommer bl.a. til
udtryk i, at man for mange arealer, der har
interesse for friluftslivet, ofte ikke har ele¬
mentære data om, hvordan området anven¬
des, eller om, hvilke ønsker brugerne har til
området. Derved ved man heller ikke, hvilke
grupper som begunstiges eller tilsidesættes
ved fremtidige planer eller eksisterende si¬
tuationer.
Derudover er det i forbindelse med den

sammenfattende fysiske planlægning van¬

skeligt at afveje friluftslivets krav/behov
overfor andre sektorers planlægning i det
åbne land p.g.a. den ofte manglende doku¬
mentation.

Forskningsprojektet
Ved »Projekt Skov og Folk« blev der for
ca. 15 år tilbage afdækket store variationer i
den intensitet, hvormed de enkelte skovom¬
råder anvendes til friluftsliv. Der er derfor
behov for aktuelle data for omfanget og ka¬

rakteren af anvendelsen af et givent natur¬
område ved detailplanlægningen af det en¬
kelte naturområde.

Ligeledes er der opnået en betydelig viden
om befolkningens mere generelle ønsker
(præferencer) til skovenes udformning. Der¬
imod mangler der viden om variationerne i
præferencerne hos de besøgende fra det ene
naturområde til det andet.
I forbindelse med den hidtidige planlæg¬

ning i relation til friluftsliv har landskabs¬
forvalterne ofte været nødsaget til at ty til
formodninger om, at f.eks. netop dén faci¬
litet eller beplantningstype er, hvad forbru¬
gerne ønsker - måske på baggrund af til¬
kendegivelser fra de mere velformulerede in¬
teressegrupper. Men hvordan stemmer disse
»gæt« overens med det, befolkningen/for¬
brugeren foretrækker?
Bl.a. kan følgende hypoteser opstilles:

- Der er variationer i ønskerne til naturom¬
rådernes udformning

- Landskabsforvalternes formodninger om
brugernes præferencer stemmer ikke i alle
tilfælde overens med befolkningens fakti¬
ske ønsker

- Der sker løbende en udvikling i befolknin¬
gens anvendelsesmønster og præferencer.

Såfremt hypoteserne kan bekræftes, anses
der at være behov for et planlægningssy-
stem, der i højere grad tager udgangspunkt
i friluftslivet selv end blot i det allerede na¬

turgivne landskabsbillede, i »gennemsnits¬

menneskets« ønsker, i landskabsforvalter¬
nes opfattelse af befolkningens ønsker, i de
mere velformulerede interessegruppers øn¬
sker etc. Et planlægningsværktøj - baseret
på primære data og indsamlet på det lokale
naturområde - der kan medvirke til at til¬

vejebringe et varieret udbud afmuligheder i
harmoni med omgivelserne og de besøgen¬
des forskellige ønsker, hvorved så mange
menneskers friluftsliv som muligt tilgode¬
ses. Detmå dog fastslås, at forskelligemålin¬
ger omkring befolkningens friluftsliv ikke
kan eller bør befri landskabsforvalteren for
det faglige ansvar, vedkommende har for at
videreudvikle landskabets kvaliteter i rela¬
tion til befolkningens friluftsliv.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at der

ved Forskningscentret for Skov & Landskab
i perioden 1993-1995 gennemføres en op¬
følgning af det tidligere »Projekt Skov og
Folk«: »Friluftsliv '95 - Det Åbne Land«.
Projektet, der finansieres af Miljøministe¬
riet, Landbrugsministeriet og Tipsmidler, -

søges inddraget i ph.d. arbejdet.
Begyndelsesår: 1990, forventes afsluttet
1995

Projektleder: Frank Søndergaard Jensen,
ph.d. studerende
Hovedfagsvejleder: Jørgen Primdahl
Finansiering: Forskningscentret for Skov
<6 Landskab, Skov- og Naturstyrelsen og
Forskerakademiet.
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Mødet mellem land og by
- en undersøgelse af landskabelige og planlægningsmæssige sammenhænge i byfrynsen

AfBente Vestergaard Nielsen

Jordbrug og rekreation er to væsentlige arealinteresser i byfrynsen. Her grænser dyrkningsjorden op til et ældre kolonihaveområde
m Agriculture and recreation represent separate interests near the edges of towns. Here, arable land borders on allotment gardens ofsome standing

Det overordnede formål med projektet er at
belyse aspekter og interesser, som er forbun¬
det med afgrænsningen af byområder og
areal- og landskabsudviklingen i det bynære
åbne land for derved at bidrage til debatten
om den fremtidige planlægning og udform¬
ning af byfrynsen. Der lægges især vægt på
kvalitativt at vurdere byfrynsen (bygrænsen
og det bynære åbne land) under forskellige
landskabelige og planlægningsmæssige for¬
udsætninger.
En klar grænse mellem by og land er et

mangeårigt planlægningsmæssigt og arki¬
tektonisk ideal, som bl.a. er kommet til ud¬
tryk ved opdelingen af Danmark i byzoner,
sommerhusområder og landzoner. Et af de
bærende principper i den danske planlæg¬
ningslovgivning og landzoneadministration
er, at det åbne land skal bevares åbent og
frit for nybyggeri og byspredning af hensyn
til jordbrug og rekreation.
På trods heraf er det åbne land blevet

mere og mere urbaniseret, og den funktio¬
nelle og visuelle grænse mellem by og land
udviskes. »Det er muligt, at naturen ikke
stopper ved bygrænsen... Det afgørende er
imidlertid, at byen gør det« skrev Gregers
Algreen Ussing i antologien Sådan ligger
landet (1987, s. 152).
I Miljøministerens landsplanredegørelse

fra 1982 konkluderes bl.a., at en væsentlig
planlægningsopgave fremover bliver at ud¬
forme de endelige bygrænser og at planlæg¬
ge anvendelsen af de arealer, som på grund

af byvækstens stagnation formentlig ikke vil
blive inddraget til byformål.
Landbrugsstrukturelle forandringer og

skovrejsning samt et stadigt voksende behov
for bynære friluftsmuligheder byder også
på ændrede vilkår for planlægning og for¬
valtning af det bynære åbne land, der kan
betragtes som en integreret del af byområdet
og som en attraktion for bybefolkningen.
Værdien af denne attraktion antages at af¬
hænge af kvaliteter som tilgængelighed, op¬
levelsesværdi, natur- og kulturværdi mv.
På denne baggrund er det projektets ho¬

vedopgave at kortlægge, beskrive og vurdere
byfrynsen funktionelt, visuelt og indholds¬
mæssigt under forskellige landskabelige og

planlægningsmæssige forudsætninger.
De væsentligste spørgsmål, som ønskes

besvaret gennem projektet, er:
- Hvad karakteriserer byfrynsen i forskel¬
lige landskabstyper, og er der kvalitative
forskelle?

- Hvori består kvaliteten i byfrynsen, og
efter hvilke kriterier måles et landskabs
kvalitet?

- Hvilke årsagssammenhænge ligger bag
den aktuelle situation? På hvilken måde
har det eksisterende landskab, lovgivning
og planlægning influeret på udviklingen?

- Hvilke landskabsforandringer kan kon¬
stateres i forbindelse med efterkrigsti¬
dens byudvikling, og hvad karakteriserer
disse ændringer i forhold til ændringerne
i det åbne land i øvrigt?

Det er hensigten at besvare projektets
spørgsmål ud fra studier og analyser af by¬
grænsen og det bynære åbne land omkring
et antal udvalgte danske byområder. Pro¬
jektområderne er endnu ikke udvalgt, men
de væsentligste udvælgelseskriterier bliver
forskellige landskabelige eller naturgeogra¬
fiske betingelser og forskellige planlæg¬
ningsmæssige betingelser.
Endelig er det hensigten, at foretage sam¬

menlignende studier af engelsk byvækstre¬
gulering og landskabsplanlægning.
Begyndelsesår: 1992
Projektleder: Bente Vestergaard Nielsen,
ph.d. studerende,
Hovedfagsvejleder: Malene Hauxner
Finansiering: KVL kandidatstipendium
Bente Vestergaard Nielsen, landskabsarkitekt mdl
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Kvalitetsproblemer i grønne anlæg Af Jens Balsby Nielsen
- belyst ved indsamling af tilgængelig vid
af eksisterende grønne anlæg

I forbindelse med projektering, udførelse og

pleje af grønne anlæg er der ofte en række
forhold, som forårsager, at bygherren ikke
får opfyldt sine behov, og at landskabsarki¬
tekten ikke får realiseret sine visioner. Det

skyldes ikke alene besparelser, uforudsige¬
ligt vejrlig og uhensigtsmæssig pleje, men

også en række tekniske problemer med de
valgte elementer i anlægget. Det er tekniske
problemer, der kan være forårsaget af en
række forhold i projektering, udførelse og

pleje, men ofte er problemerne opstået som
en kombination af flere uheldige forhold.
Hvordan kan disse forhold registreres, og

deres konsekvenser måles?
Inden for den grønne sektor er der behov

for metoder til registrering og beskrivelse af
disse forhold. Metoderne skal kunne anven¬

des af landskabsarkitekter i forbindelse med
1 års og 5 års gennemgangen i henhold til
AB 92. Registreringerne skal her anvendes til
at sikre, at bygherren får anlæg uden skjulte
fejl.
Men for at den grønne sektor kan fore¬

bygge fremtidige kvalitetsproblemer, er der
også et behov for mere generel viden om år¬
sagerne til svigtene, deres omfang og alvor¬
lighed for det grønne anlægs kvalitet.

Hovedan tageiser
Med baggrund i støttefagets analyse af den
eksisterende kvalitetssikring i bygge- og an¬

lægssektoren og de særlige problemer i den
grønne sektor er ph.d projektets hypoteser
opstillet:
1. I processen med projektering, udførelse

og pleje af grønne anlæg er der et stort
antal tekniske problemer, som forårsager,
at bygherren ikke får virkeliggjort sine
formulerede og underforståede mål, lige¬
som landskabsarkitekten ikke får realise¬
ret sine visioner med anlægget.

om tekniske problemer og analyse

2. Ved hjælp af systematisk erfaringsind¬
samling og en forbedret formidling af
denne viden om de tekniske problemer i
grønne anlæg, kan der opnås en forbed¬
ring af den samlede kvalitet inden for de
tekniske, økonomiske og organisatoriske
rammer, som idag hersker i byggebran¬
chen.

Forskningsprojektet
Formålet med ph.d projektet er dels at af¬
dække eksempler på de tekniske problemers
art, omfang og alvorlighed, dels at forsøge at
vurdere de eksisterende metoder til kvalitets¬

sikring af projektering, udførelse og pleje.
En lang række tekniske problemer ved

grønne anlæg er allerede registrerede og til¬
gængelige for analyse. Det er situationer,
hvor de tekniske problemer i de grønne an¬

læg registreres gennem de traditionelle ar¬

bejdsrutiner i byggeprocessen. Det giver mu¬
lighed for at indsamle og analysere denne
eksisterende viden om tekniske problemom¬
råder og kortlægge den nuværende kvalitets-
sikringsskik i den grønne sektor.
Erfarne landskabsarkitekter og anlægs¬

gartnere har gennem praktiske erfaringer
ofte et stort kendskab til tekniske problem¬
områder og den eksisterende kvalitetssik-
ringsskik, men kun meget sjældent er disse
erfaringer blevet dokumenteret. Større kon¬
flikter om tekniske problemer bliver doku¬
menteret i syns- og skønssager. Endelig inde¬
holder mangellister fra afleveringsforret¬
ninger og garantigennemgange en lang
række informationer om tekniske pro¬
blemer.
Derudover skal projektet medvirke til at

udvikle og afprøve metoder til tilstands¬
vurdering af grønne anlæg - svarende til 5
års eftersyn. Disse tilstandsvurderinger skal
medvirke at definere og beskrive omfanget

af de tekniske problemer ved eksisterende 5
år gamle grønne anlæg.

Forskningsprojektets resultater
Projektet skal give et mere nuanceret erfa¬
ringsgrundlag om art, omfang og mulige år¬
sager til de tekniske problemer ved de under¬
søgte grønne anlæg. Disse erfaringer vil ikke
kunne overføres til at gælde for alle grønne
anlæg, men resultatet vil give et fingerpeg
om, hvilke materialer og bygningsdele, der er
særligt behæftet med tekniske problemer.
Derved kan ph.d projektet give et bedre
grundlag for at udvælge områder, hvor den
fremtidige forskning og faglige udviklings¬
arbejder kan medvirke til forebyggelse af
tekniske problemer.
I praksis vil projektets erfaringsindsam¬

ling og -analyse også kunne medvirke til ud¬
pegning af materialer og bygningsdele, hvor
de projekterende, de udførende og de ple¬
jende skal være opmærksomme, hvis tilsva¬
rende tekniske fejl skal undgås i fremtiden.

Begyndelsesår: 1992, forventes afsluttet
1995

Projektleder: Jens Balsby Nielsen, ph.d.
studerende

Hovedfagsvejleder: Per Stahlschmidt
Finansiering: KVL kandidatstipendium
Publikationer:

Unødvendigeprojekteringsfejl skal undgås.
GrøntMiljø 2-1993, 54.
Styr på planteleverancerne. GrøntMiljø
7-1993, 40-43.
Kvalitetssikring er kun lige begyndt. Grønt
Miljø 2-1994, 6-7.
Kvalitetssikring i den danske bygge- og
anlægsektor. Støttefagsprojekt ved
Københavns Teknikum og KVL. 1993.

Jens Balsby Nielsen, landskabsarkitekt null

Principdiagram for gennemførelse af ph.d
projekt, som har tilformål at indsamle og doku¬
mentere erfaring om tekniskeproblemer i grønne
anlæg
■ Diagram ofa PhDproject whosepurpose is to
collect and document technical problems
experienced in establishing and maintaining gre¬
en areas

a 2
£-3
u. a

Analyse af kvalitetssikring i
Bygge- og Anlægssektoren

Analyse
Kvalitets-

sikringsskik

Analyse Analyse
af syn- og Mangellister

skøn

5 års-eftersyn
af 10-20
anlæg

Udarbejdelse af Analyse af Udpegning Revision
paradigma for tekniske problemer nøgleproblemer af vejledninger i
udarbejdelse af i de enkelte for granskning af kvalitetsstyring i den

driftsvejledninger bygningsdele konstruktionskvalitet grønne sektor
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Plantevækst i forbindelse med byggeri
- Planlægningens og projekteringens indflydelse på vedplanters vækstvilkår i
utilsigtet komprimerede jorder

Byggeprocedurer som kørsel, afgravning og

påfyldning, samt deponering af jord skaber
både horizontale og vertikale ændringer i
jordens fysiske og kemiske tilstande. Disse
ændringer af jordens tekstur, struktur, volu¬
menvægt, indhold af organisk materiale,
næringsstofindhold og pH har alle indfly¬
delse på jordens fertilitet. Dette ses gennem

ændringer af jordens ilt- og dræningsfor-
hold, jordens vandholdende evne og på jor¬
dens generelle modstand mod rodvækst.
Kørsel, afgravning, påfyldning og depo¬

nering af jord har altså en tendens til at øde¬
lægge jordens naturlige sammensætning.
Fysisk sker der primært en ændring i jor¬
dens aggregatsammensætning. Ødelæggel¬
sen afaggregaternemindsker porøsiteten, og
jorden bliver hårdere. Vibrationerne fra tra¬
fik øger denne ødelæggelse, der kendeteg¬
nes ved komprimering. Ler og siltjorder er
de mest modtagelige for komprimering. I
mange urbane jorder er volumenvægten
tæt på 1,70 tons/kvm. Dette er for de fleste

der ikke lever op til stillede forventninger og
intentioner. Den største »udgift« er i man¬
ge tilfælde manglende æstetiske oplevelser.
Det har dog længe været erkendt, at bru¬
gen af maskiner i forbindelse med byggeri
skaber problematiske vækstvilkår for det ef¬
terfølgende vækstmateriale. I udlandet fin¬
des der flere eksempler på, hvordan jordens
volumenvægt øges under byggeprocessen -
og det i en grad der oftest gør plantevækst
praktisk talt umulig (4, 5 og 6). Det er endnu
ikke bevist, at forholdene i Danmark svarer

til dem, der berettes om i udlandet, men alt
tyder på, at vi ikke mindst i det østlige Dan¬
mark (på de ofte meget lerrige jorder) finder
tilstande, der er ommuligt endnu mere kriti¬
ske, end hvad der hidtil er berettet om.
Eftersom det må betragtes som et faktum,

at jorden komprimeres under byggeproces¬
sen, er det relevant at fokusere på, om det er
muligt at fremkomme med mønstre, der kan
hjælpe med til at mindske omfanget af kom¬
primering i fremtiden. Dette projekt vil søge

! Ideel jord. 1,33 t/m3 Komprimeret jord. 1,81 t/m3

Vand (25 %)

Org. mat. (5

Org. mat. (5 %)
Vand (25 %)

Mineraler (45 %) Mineraler (63

\ Luft (7%)

Forskellen mellem en ideel jord og en komprimeret jord. Fra (2)
■ The difference between ideal and ultra compact soil (from no. 2)

planter en øvre grænse for de allerfleste rød¬
ders evne til at penetrere jorder, (1) (Volu¬
menvægten findes ved at dividere vægten af
jorden med volumen af jorden).
Det er tidligere blevet bevist, at inden for

landbruget er omkostningerne ved nedgan¬
gen i vækst, forårsaget af jordkomprime¬
ring, større end besparelserne ved at benytte
store maskiner (3). Omkostningerne ved
jordkomprimering omkring nybyggeri er
ikke hidtil opgjort, men det er et faktum, at
der i dag bruges mange penge på genplant-
ning, vedligeholdelse m.v. af plantninger,

at karakterisere graden af komprimering,
som den fremkommer under en byggesag i
Danmark. Derudover vil der blive fokuseret

på de planlægnings- og designmæssige til¬
tag, der ligger til grund for et givent land-
skabsdesign. Projektet søger at belyse sam¬

menhængen mellem intentionerne bag et
projekt - og projektets faktiske udseende.
Dette sker ved at analysere en række nyligt
- og vilkårligt - udvalgte byggerier omkring
København.
På samtlige lokaliteter udtages i foråret 94

en række jordprøver, der skal belyse jordens

Af Thomas Barfoed Randrup

komprimeringsgrad. En analyse af bygge¬
processens planmateriale (byggeplads-, ind¬
retnings- og terrænplaner) sammenholdt
med beplantningsplanerne har ligget til
grund for udvælgelsen af jordprøverne.
Yderligere analyser af projektmateriale og
interview med byggeriets involverede parter
skal belyse, i hvilket omfang de målte vo¬

lumenvægte (de faktiske forhold) stemmer
overens med intentionerne. Målet er at

kunne danne billeder af, hvad der kan for¬
udses af problemfelter og at kunne frem¬
komme med realistiske og brugbare råd til
forebyggelse af jordkomprimeringen.
At forhindre jordkomprimering under

nutidens pressede og yderst mekaniserede
byggeproces er næppe realistisk. Men det er
forhåbentligt realistisk at kunne foregribe
problematikken ved primært at erkende, at
den eksisterer.
1. Randrup, T.B. (1993): Jordkomprimering
og Plantevækst. Et litteraturstudium sup¬
pleret med en eksperimental undersøgelse.
Bifagsprojekt udarbejdet på KVL, Inst, for
Jordbrugsvidenskab, Sekt. forKulturteknik
og Planteernæring. Udgivet af Forsknings¬
centret for Skov & Landskab. 80 sider.
2. Craul, P. (1988): Assessing Soilfor Urban
Tree Survival. Grounds Maintenance, Sep¬
tember, pp. 28, 30, 84, 86-88.
3. Gunjal, G.S. & G.S.V. Raghaven (1986):
EconomicAnalysis ofSoilCompaction Due
to Machinery Traffic. American Society of
Agricultural Engineers, vol. 2(2): Nov. pp.
85-88.
4. Alberty, C.A., H.M. Pellett & D.H.Tay¬
lor (1984): Characterization of Soil Com¬
paction at Construction Sites and Woody
Plant Responce. Journal ofEnvironmental
Horticulture, 2(2), June, pp. 48-53.
5. Pfeiffer, C.A., J.A. Wott & JR. Clark
(1987): Analyses of Landscape Design and
Maintenance Requirements in Urban Par¬
king Lots. Journal ofEnvironmental Horti¬
culture, 5(4), December, pp. 188-192.
6. Lichter, J.M. & PA. Lindsey (1994): Soil
Compaction and Site Construction: Assess-
ment and Case Studies. In Press.
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Tivoli, 1950. Aksel Andersen

Noter

Ny professor i landskapsarkitektur
ved NLH
Karsten Jørgensen er gitt personlig opprykk
til professor innen fagområdet landskapsar¬
kitektur ved Institutt for landskapsplanleg-
ging ved Norges landbrukshøgskole.
Karsten Jørgensen, som nå er instituttets

leder, har arbeidet ved instituttet siden 1983.
Han er 41 år og ble uteksaminert som land-
skapsarkitekt vedNLH i 1980.1 1989 ble han
tildelt dr. scientgraden. I dr. arbeidet er av-
handlingen »Landskaparkitekturens form-
språk - en miljøsemiologisk tilnærming« en

viktig del.
Karsten Jørgensen har både innen under¬

visning og forskning nedlagt et spennende
og kreativt arbeid, som også relaterer seg i
stor utstrekning til landskapsarkitekturens
formspråk. Hans vitenskapelig virksomhet
kjennetegnes først og fremst av en analytisk
søken etter sammenhengen mellom årsaker
og virkninger. Han har gjennom forelesnin-
ger samarbeidet med flere norske universi¬
tetsmiljøer. Våren 1994 har han vært gjeste-
lærer ved Estonian Agricultural University,
Estland og Latvian University of Agricul¬
ture, Latvia. Egil Gabrielsen

2-7- f*. 'TO .

Strejf i dansk havekunst
Landskabsarkitektfaget har inden for de sid¬
ste par år redet på en bølge af aktiviteter,
der har markeret faget udadtil: Udstillinger,
doktorafhandlinger, priser, bøger m.v.
Det ser ud til at bølgen ruller endnu. Ud¬

stillingen »Strejf i dansk havekunst«, arran¬
geret af landskabsarkitekterne Annemarie
Lund og Solveig Stenholm, er åbnet på
Kunstmuseet Køge Skitsesamling den 17.
juni 1994. Udstillingen søger at beskrive idé¬
fasen i en række værker inden for have- og
landskabskunst fra trediverne og frem til
vores tid, ligesom den søger at give indblik
i landskabsarkitekters arbejdsmetode. Ud¬
stillingen rummer værker af 19 landskabs¬
arkitekter, hvoraf 5 af værkerne er udført i
samarbejde med billedhuggere.
Ved en gennemgang af værkerne bliver det

endnu engang bekræftet, at vores fag spæn¬
der bredt, fra det store landskab til den lille
detalje. Men der demonstreres også en stor
spændvidde i afsættet til opgaven - ideen -

og i det efterfølgende arbejde - processen.
En spændvidde som ermed til at forklare, at
en opgaves løsning ikke er entydig. En syns¬
vinkel på faget, som lægfolk forhåbentlig
også får øje på.
De udstillede værker er smukke skitser,

tegninger og modeller, som man kan nyde
og fordybe sig i som selvstændige kunstvær¬
ker. Derimod er det op til én selv, at prøve
at placere værket i den samlede proces. Hvil¬
ket vel er logisk, set i forhold til at det er en
skitsesamling, der giver rum til udstillingen.
Kun få udstillere har søgt at beskrive pro¬

cessen, fra skitsen til den mere og mere

præcise tegning, måske endda tilføjet et
fotografi af det færdige resultat. En god
imødekommelse af dem der ikke umiddel¬
bart besidder nøglen til fortåelse af land¬
skabsarkitektur og havekunst.
Alt i alt en fin udstilling der kræver med¬

virken og stiller spørgsmål til beskueren. Og
så er den udført af ildsjæle, for hvem der
heldigvis er kort fra idé til udførelse.
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Illustrationer fra kataloget. Skitse, Georg Boye,
udateret
m Illustrationsfrom the exhibition catalogue. An
undated sketch by Georg Boye

Udstillingens arbejdsudvalg har betået af
de to arrangører plus museets direktør Ellen
Tange, mens de i disponeringsfasen haf sup¬
pleret sig med Lulu Salto Stephensen. Værk¬
fortegnelsen er udført af Karin Dissing Ny¬
gaard.
Et smukt katalog med artikler om bl.a.

ideens fødsel, om skitsens funktion og om
den moderne danske havekunsts gennem¬
brud ledsager de udstillede værker.
Det skal tilføjes, at det lille fine museum

i sig selv er et besøg værd. Det er tankevæk¬
kende at sive ind i museets egen samling.
Især et rum hvor der p.t. er udstillet forår- „ ,

, . , ., . , , , , . . Hein Heinsen og Torben Schønherr.
bejder til store komplekse pladsudsmyknin- Sophienholm 1993
ger, som fx Mogens Møllers planetskulptu¬
rer til Scalapladsen i København og Bjørn
Nørgaards fortrappe til Statens Museum for
Kunst samt hans tårnskulptur til Tåstrup
Stationsby. Er rummet mon en del af strej¬
fene i den danske havekunst? Dog ikke, men
det er svært at se det, når man ikke lige ved
det. Knud W. 0. Larsen

»Strejf i dansk havekunst« varer indtil den
4. september 1994 og foregår som nævnt på
Kunstmuseet Køge Skitsesamling, som har
åbent tirsdag til søndag fra kl. 11-17, man¬
dag lukket. Adressen erNørregade 29, 4600
Køge. Tel. 53'66 24 14.
Der er udstillet arbejder afAksel Ander¬

sen, Georg Boye, G. N. Brandt, Troels Er-
stad, Georg Georgsen, Ingwer Ingwersen,
C. Th. Sørensen; desuden af Sven-Ingvar
Andersson og Jørgen Haugen Sørensen,
JeppeAagaardAndersen ogMorten Stræde,
Torben Schønherr og Erik Heide, Torben
Schønherr og Hein Heinsen, Preben Skaa¬
rup og Niels Guttormsen, Andreas Bruun,
Malene Hauxner, Vibeke Holscher og Lea
Nørgård, Steen Høyer, Paul le Fevre Jacob¬
sen, SvendKierkegård, I. P. Junggreen Have,
J. Palle Schmidt, Charlotte Skibsted.
Strejf i dansk havekunst. Katalog. Red.

AnnemarieLund og Solveig Stenholm. 72 s.,
ill. Pris92 kr. Udgivetafog sælgesfra Kunst¬
museet Køge Skitsesamling. Plakat 45 kr.
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Summary

A PhU thesis on Russian Gardens

Margrethe Floryan, mag. art. (MA) and In¬
spector at the Royal Museum of Fine Arts,
in April gained her PhD at Århus Univer¬
sity's Department ofArt History. Her thesis
bears the title, Gardens of the Zars and the
Soviets: A study of the aesthetics, semantics
and uses of late 18th Century Russian
Gardens, and their Soviet Echoes. The aim
was to interpret Russian leisure grounds
from the period of Catharine the Great,
1762-1796. The analysis falls in three sub¬
sections, patrons and their sense of aesthe¬
tics, artists and the semantics of garden
tableaux, and, finally, users and how they
perceive these gardens. Parallels are drawn
with Soviet popular and cultural parks of
the 1930s. Her 240 page thesis, all in Eng¬
lish, was written while Ms Floryan lived in
Russia; she has visited numerous libraries,
museums and gardens. About 20 gardens are
briefly described in a special section, among
them the Bogoroditske, the Oranienbaum,
the Pavlovsk, Peterhof and Tsarskoe Selo.

Russian Nostalgia, p. 73
By Margrethe Floryan
Russian horticulturist and landscape archi¬
tects in recent years have focused on three
aspects of their craft, first, the multifarious
problems caused by pollution, secondly,
how to make proper use of forest and arable
land, and, finally, the restoration of historic
gardens and parklands.
Work in progress concerning the restora¬

tion of parks and gardens focusses on three
separate 'genres':
- the outskirts of imperial metropolises;
- the landed estates of Russian nobility,
in particular provincial ones;

- homes and gardens of writers and other
artists, particularly those situated in the
environs of Moscow and St Petersburg.

Peterhof near St Petersburg since the na¬
tionalisation that took place in the early days
of the Soviet era has been a museum and

public park, but the restoration culminating
in the repairs performed on the Great Cas¬
cade were initiated following the destruction
that took place inWorldWar II. In the Soviet
Union this war was regarded, not only as an
attack on the Soviet government but also as
an assault on Russia per se. This attitude
affected the way in which former imperial
palaces, country houses, and gardens were
conceived and subsequently made accessible
to the public. The sites were regarded as a
manifestation of the Russian nation in its
power and glory, rather than of a type of

government that sorely needed to assert it¬
self. The restoration of Peterhof, Tsarskoe
Selo, Pavlovsk, Oranienbaum, Gatjina, etc.,
therefore became a matter of prestige to the
regime - and the People, likewise, took it to
heart.

Krieger's Baroque Cascades and Garden
at Frederiksborg, p. 80
By Annelise Engholm
The Palaces and Properties Agency in May
94 at Frederiksborg held a symposium on
the reestablishment of a section of Frede¬

riksborg Palace Garden created by architect
and gardener Johannes Cornelius Krieger
(1683-1755).
Krieger's installation for 20 or 25 years

had been subject to speculation: might it
be possible to reconstruct it? A committee
appointed in 1987 in 1992 produced a report.
In June of 1993 it became more likely that
the project would be realised since the Carls-
berg Foundation informed the Committee
of its willingness to bestow the sum of DKK
10 mill., provided local council and state
would also contribute, and provided the task
would be completed by 96 (Copenhagen as

Kulturby). The Minister for Housing then
set up a steering committee whose chairper¬
son is Mr Jørgen Skov, the Agency Director.
Architect MAA, PhD Bente Lange of the
Kvisten practice, Crone & Koch engineers,
and the Agency's Jens Hendeliowitz, land¬
scape architect MDL, became project ad¬
visers. Costs amount to DKK 22 mill, minus
sales tax.
Restoration will affect J. C. Krieger's Cas¬

cade set in a Baroque garden composed of
three terraces ascending from the palace lake
to the crown of a slope by an oval pond. A
cluster of old lime trees will continue to

separate the old and the recreated garden.
Excavation has revealed much larger re¬
mains of the original installation than first
assumed. The project's main focus is the
Cascade itself, whose form will be deter¬
mined by what was revealed by excavation.
Stratification and sectioning is subservient
to the placing of the Cascade.
The committee suggest that four minor

identical fountains should be placed in midst
of the terraces consisting of bosquettes.
Canals are made with concrete 'containers',
and stones for covering edges will be granite.
Fountain basins and steps leading up to
the cascades will also be made of concrete.
A type of concrete exuding golden stony
materiality has been selected. All concrete is
expected soon to be overgrown with algae.
Lime avenues frame the garden. Lime

trees on terrraces A, B and C will be replaced
while, initially, those on terrace D will be
preserved. The parterre will be recreated
according to Krieger's own outline; three

dual, so-called 'mirror' monograms will be
replaced with new ones, however.

Research at the Section for Landscape,
p. 86
By Per Stahlschmidt
Development and Regulation of
Open Areas, Including Relevant Methods
and Techniques.
The purpose of these studies is to realise and
describe the importance of state regulation
of public open areas, and thus make it pos¬
sible to secure adequate public funding.
Emphasis is placed on the importance of
comprehensive planning of area use and
resources - and stewardship - since the basic
values and methods of planning as well as
implementation of plans are all central to
this research area. Looking to the future, we
also greatly emphasise the need, in public
landscape management, to development
new methods to detail and analyse.
A number of ongoing studies all belong in

this group; Erling Andersen's Permanent
Grasslands - Development and Public Sub¬
sidy; Carsten Bjørnsson's GIT Applied to
Environmental Planning and to Regulation
ofAquatic Biotopes in Open Lands-, TUrism:
Consequences, Regulation, Viability, by
Berit Kaae; Planning for Better Outdoor
Activity, by Frank Søndergaard Jensen,
and, finally, Bente Vestergaard Nielsen's En¬
counters Between Country and City: Types
ofFringe and Their History.
Landscape Architecture: Its Basic

Ideas and Forms ofExpression.
Contemporary trends are outlined, and hi¬
story likewise taken into account. The pur¬
pose of these studies is to reinforce concep¬
tualisation in landscape architecture, and to
develop its ways of expression and with them
techniques such as sketching and CAD.
Establishment andMaintenance

of Woodland and Open Space of Various
Types.
The purpose of studies listed here is to ana¬
lyse the technical and managerial operations
employed in the projection and implementa¬
tion of new forests, residential and other
developments, and management and main¬
tenance of open areas run by counties, coun¬
cils, and housing estates. Improved tech¬
niques for maintenance etc. are developed in
order that both functional, aesthetic, eco¬

logical, and economic demands may be met.
Jens Balsby Nielsen's The Quality of Green
Areas - Problems Described by Collecting
Information on Technical Problems, and
by Analysing Existing Sites, and Thomas
Barfoed Randrup's Planting Near Housing
Estates - The Influence of Planning and
Projection on the Growth of Arboraceous
Plants in Ultra-Compact Soil both belong
in this group. Ellen Miriam Pedersen
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Nordisk Parkkongres
Onsdag d. 24. august:
Åbning af Nordisk Park¬

kongres 1994 v. borgmester
Flemming Christensen, Vejle.
Orientering fra de nordiske
lande.

Tema: By. Genanvendelse
af affald inden for Grønne om¬

råder.
Kort gennemgang af Vejle

Systemet - Vejle Kommunes
affaldssorterings- og kompo¬
steringsanlæg v. ingeniør
Hardy Gregersen.
Erfaringer med anvendelse

af husholdnings- og havekom¬
post v. Ulrik Reeh, Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Anvendelse af kompost som

vedligeholdelsesgødning på
idrætsbaner og græsboldbaner.
Forsøg i samarbejde med
Forskningscentret for Skov &
Landskab. Der bliver udarbej¬
det en dokumenteret rapport af
Forskningscentret for Skov &
Landskab.

Komposthaven. Forsøgs- og
demonstrationshave vedr. an¬
vendelse af husholdnings- og
havekompost.
Ny bypark i Vejle centrum

ca. 1,5 ha. Et konkurrencepro¬
jekt, der i 1992 blev vundet af
arkitektfirmaet Kjær og Rich¬
ter i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Preben Skaarup.

Torsdag d. 25. august:
Tema I: Land. Forventninger

til naturområder. Hvordan lø¬
ser vi opgaven som landskabs¬
forvaltere?

Landskabsplan for Vejle
Ådal. Kort gennemgang af
målsætning og resultater,
f.eks.: Naturforståelse v. skov¬

foged og sektionsleder Anders
Koefoed-Larsen. Forbedring af
borgernes og turisternes mulig¬
heder for friluftsliv i området
til fremme for en større natur-

bevidtshed. Etablering af stier
på steder, hvor publikun kan
opholde sig, iagttage, opleve og

bruge naturen uden at skade
den.
Naturgenopretning. Genop¬

rettelse, restaurering og pleje af
skove, søer og vandløb til for¬
del for et rigt og varieret dyre-
og planteliv.
Naturfredningsforeningens

forventninger til naturområ¬
derne v. direktør for Danmarks
Naturfredningsforening, David
Rehling.
Friluftsrådet forventninger

til naturområderne v. for¬
manden for Friluftsrådet, Ole
Løvig Simonsen.
Tiirismens forventninger

til naturområderne v. direktør
Lone Njor, Turismens fæl¬
lesråd.

Børnenes og familiens for¬
ventninger til naturområ¬
derne. Børn sammen med en

»almindelig dansker« Bjarne
Duedahl.

Tema II: EU-muligheder og
begrænsninger. Hvilke erfa¬
ringer har vi i de danske kom¬
muner inden for »De Grønne
Områder« set i lyset af det
danske medlemskab af EU?
Hvordan indvirker EU på

forvaltningen af kommunale
»grønne områder«? v. Kjell
Nilsson, Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Hvad betyder EU i en ud-

liciteringssituation? v. park- og
vejchef Per Glad, Odense
Kommune. Odense Kommune
udliciterer i øjeblikket en del af
arbejdet i de grønne områder.
Hvilke muligheder har kom¬

munerne for at bruge EU til
f.eks. økonomiske tilskud,
fonde m.v.? v. direktør Svend

Slipsager, EU's regionale info¬
center.

Torsdag eftermiddag:
Ekskursioner i områder i og

ved Vejle:
Genanvendelse af affald in¬

den for grønne områder.
Skove og naturområder.
Landskabsarkitektur.

Fredag d. 26. august:
Tema: Vand. Hvad kan vand

bruges til, og hvad betyder det,
at vandet er rent i byen, natu¬
ren og fjorden? Har vi vand
nok, bruger vi det rigtigt, og
passer vi på det? Søren Ryge
Petersen og Sejltur på Vejle
Fjord.
Kongresgebyr: 3000 kr.
Arrangør: Stads- og Kom¬

munegartnerforeningen.
Tilmelding: Teknisk Forvalt¬

ning, Driftsafd./Parksektionen.
Flegborg 8A, 7100 Vejle.
Tel. 75 72 71 11.

Studierejse til Munchen og
Niirnberg
Den 15.-18. september afhol¬

des den store park- og maskin-
udstilling GaLaBau i Niirn¬
berg. Udstillingen, som samler
deltagere fra hele Tyskland, vi¬
ser de seneste nyheder inden
for det parktekniske område.
Forskningscentret for Skov &

Landskab arrangerer i samar¬
bejde med sin svenske søster¬
organisation Movium en stu¬
dierejse 14.-18. september 1994
til Tyskland. Foruden GaLaBau
besøges parkforvaltningen i
Niirnberg, hvor der pågår et
interessant arbejde om be¬
regning af omkostningerne ved
parkdrift.
Også Munchen, som er en af

Tysklands mest interessante
parkbyer, besøges. For nylig
besluttede byrådet i Munchen
at investere 617 mio. DM i at

udbygge byens grønne struktur.
Vi besøger parkforvaltningen,
som præsenterer arbejdet med
den grønne planlægning, og
har en ekskursion til berømte
parkområder som Nymphen-
burg, Englischer Garten,
Olympiapark og Westpark.
Tilmelding: Forsknings¬

centret for Skov & Landskab,
tel. 45 93 12 00.

Kurser fra Forskningscentret
for Skov & Landskab
2.-3. august i København.

9.-10 august i Horsens. Etable¬
ring af bytræer.

16.-17 august i Svendborg.
Naturgenopretning i teori og
praksis.
22.-23. august i Holstebro.

Sommerblomsterne i byen.
1.-2. september i Svendborg.

Med naturen som forbillede.
Naturgenopretning og natur¬
pleje i teori og praksis.
6.-7. september i Silkeborg.

Græspleje med dyr. Dyr som
naturnært led i forvaltningen
af parklandskabet.
7.-8. september i Værløse.

Kompost.
20. september i Aalborg, 27.

september i Hillerød. Parkvirk¬
somhed 1994.

Yderligere information:
Forskningscentret for Skov &
Landskab. Tel. 75 88 22 11

GaLaBau 94 i Niirnberg
GaLaBau 94 afvikles for 11.

gang i dagene 15.-18. septem¬
ber. Udstillingen, der dækker
45.000 kvm over syv haller, kal¬
der sig Europas største messe
inden for anlægsgartneri, have¬
brug, parkteknik, sportsanlæg
og maskinudstilling i forbin¬
delse hermed. Man forventer
500 udstillere, hvilket er en
øgning med 20% i forhold til
forrige GaLaBau-udstilling i
1992.

Taghavers opbygning incl.
materialer som dræn, vanding,
jordblanding og fiberduge
er et af de emner, der er meget
aktuelle i Tyskland, og som
vises på udstillingen. Andre
emner, der sættes fokus på i år,
er fx planteskoleprodukter,
kvalitetssikringssystemer eller
parkdrift ved lave budgetter.
GaLaBau 94. 11. Europå-

ische Fachmesse Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau.
NiirnbergMesse GmbH, Messe¬
centrum. D-90471 Niirnberg.
Tel. 0911 86060.

Kamp mod elmesygen
Borgmester Bente Frost har
erklæret elmesygen krig. Et nyt
middel er taget i brug i den
kommunale kamp mod elme¬
sygen, idet et stort markant
elmetræ i Mosestykket over for
Smedestræde i Valby er vac¬
cineret med en hollandsk vac¬

cine, der kaldes »Trigger«.
Herudover er yderligere 30

markante elmetræer i Køben¬
havn blevet vaccineret.
Det nye middel fremkalder

visnesyge hos kartoffelplanten.
Det skader ikke elmetræer, men
sætter træernes immunforsvar
i gang, så de kan bekæmpe an¬

greb af elmesyge. »Trigger« kan
kun bruges i træer, som ikke er
angrebet af elmesyge. Der bo¬
res et enkelt hul i træet, hvor
vaccinen sprøjtes ind. Metoden
er mere skånsom, end den me¬

tode, som Tivoli anvender.
Men det er nødvendigt at gen¬
tage vaccinationen hvert år.

Yderligere oplysninger:
Driftchef Ivan Hyllested,
Københavns Kommune, Park¬
afdelingen, tel. 38 34 6711.
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Denne bog skildrer de vigtigste tankegange, der har præget
arkitekturen i de nordiske lande efter Anden Verdenskrig.
Det er karakteristisk for den arkitektoniske udvikling i Norden, at
der er tale om en oversættelse af ude fra kommende strømninger.
Da oversættelsen er sket lidt forskelligt i de respektive lande, er det
samlede billede rigere end hvad hvert land kan præstere.
Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med eksempler
hentet på tværs af landegrænserne. I enkelte tilfælde har det været
nødvendigt at koncentrere sig om forholdene i et bestemt land.
Udefra betragtes Norden som en enhed. Alligevel er denne bog
den første, der behandler den nordiske nyere arkitektur under
ét. Den internationale udvikling har fremkaldt et behov for at
genoplive tanken om Norden som det sted, hvor den moderne
arkitektur i modificeret form har overlevet.
Bogen er skrevet i et sprog, så andre end arkitekter kan have nytte
af den.

Forfatter: Nils-Ole Lund. 232 s. Indb. 398 kr. Hft. 298 kr.
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Konferencer, messer in.in.
10.-14. august. Seminar om
landskab, kunst og arkitektur.
Kunstnernes kollektivværksted
i Bohuslån. Ståsted, Annelie
Gustafsson og Simon Roos.
Tel. 05223 512 95.

18. august. Byøkologisk
studietur omkring Århus.
Dansk Byplanlaboratotium.
Tel. 33 13 72 81.
24.-26. august. Nordisk

Parkkongres i Vejle. SK.
Tel. 75 72 71 11.
25.-26. august i Køge.

Facader, skilte og bydesign.
Dansk Byplanlaboratotium.
Tel. 33 13 72 81.
25.-26. august. Seminar.

Natur - Landskabsarkitektur -
Samtid. Netværket for Arki¬
tekturforskning og Humani¬
stisk Forskningscenter, Odense
Universitet. Tel. 65 95 94 93.
29.-30. august. Trafikdage

på AUC. Trafikforskningsgrup¬
pen, AUC. Tel. 98 15 85 22.
8.-10. september. TUrisme,

grøn, blå. DLs høstkonference.
Kolding. DL. Tel. 31 63 11 66.
GaLaBau 94. 11. Europå-

ische Fachmesse Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau.
Niirnberg. Tel. 0911 86060.
22.-23. september. Vurdering

af planers virkning på miljøet
(VVM). Dansk Byplanlabora¬
torium. Tel. 33 13 72 81.

13.-14. oktober. 44. danske

byplanmøde: De andres pla¬
ner? Dansk Byplanlaborato¬
rium. Tel. 33 13 72 81.

29. nov.-l. dec. Golf Course

Europe. Paris. Michael Forde.
6a Hart St., Henely-on-
Thames, Oxon RG9 2AU.
Tel 0044-491-571-900.

Modtagne publikationerm.m.
Weilbach, Dansk Kunstnerlek¬
sikon 1-8. Første bind, A - Kai
Christensen. Hovedredaktør

Sys Hartmann. 512 s. 425 kr.
pr. bind. Sælges kun i sub¬
skription.
Kommuneatlas Aalborg Syd.

Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen i samarbejde
med Aalborg Kommune. 1994.
84 s., ill. 198 kr.
Bydelsatlas Valby. Miljømi¬

nisteriet, Skov- og Naturstyrel¬
sen i samarbejde med Aalborg

Kommune. 1993. 68 s., ill. 180
kr.
Jardins et sites historiques.

Journal scientifique. Konfe¬
rencepapirer fra 1971-89.
International Committee of
Historie Gardens and Sites.
ICOMOS-IFLA. 375 s., ill.
1993.
Mona Wembling: Bildkon-

sten som inspirationskålla.
Stad & Land nr. 120. 1993.
86 s., ill.

Jens Schjerup Hansen, red.:
Det gode, det skønne og det
bæredygtige. SBI-byplanlæg-
ning 69. 1994. 177 s., ill. 135 kr.
Caroline Constant: The

Woodland Cemetery - Toward
a Spiritual Landscape. Bygg-
forlaget. 1994. 224 s., ill. Ca.
60$.
Inger Berglund: Kyrkogår-

dens meditativa rum. Verbum.
1994. 96 s., ill. 250 Skr.
Clas Florgård, Ulla Mort-

berg og Maud Wallsten: Våxter
och djur i stadsnatur. Bygg-
forskningsrådet. 1994. 144 s.,
ill.
Goran Nilsson og Anna

Lindberg: Biologosk avfall i
kretslopp - en studie i fyra
kommuner. Stad & Land nr.

122. 1994. 88 s., ill.
Strategi for danske natur¬

skove og andre bevaringsvær¬
dige skovtyper. Miljøministe¬
riet. Skov- og Naturstyrelsen.
1994. 48 s., ill.
Dougal Dixon: Feltgeologi.

Høst & Søn. 1994. 159 s., ill.
298 kr.
Peter Vang Petersen: Flint

fra Danmarks oldtid. Høst &
Søn. 1994. 154 s., ill. 298 kr.
Byens offentlige rum. By¬

planhistoriske noter nr. 27.
Dansk Byplanlaboratorium. 84
s., ill. 80 kr.
Byøkologiske anbefalinger.

Betænkning fra Det rådgivende
udvalg om byøkologi. Miljømi¬
nisteriet. Landsplanafdelingen.
1994. 104 s. 95 kr.
Planloven i praksis/Spatial

planning in Denmark. Miljø¬
ministeriet. Landsplanafdelin¬
gen. 1994. 24 s., ill. 85 kr.
Byggelogistik 2 - materiale¬

styring i byggeprocessen. Bo¬
ligministeriet. Bygge- og Bolig¬
styrelsen. 64 s., ill.

Byggeri og økologi - status
over dansk boligbyggeri. Bygge-
og boligstyrelsen. 44 s., ill.
Sorter af plænegræsser. Sta¬

tens Planteavlsforsøg. Grøn
Viden nr. 132. 1994. 12 s.

Læsere, der har lyst at
anmelde en eller flere af oven¬
stående bøger, opfordres til
at kontakte redaktionen.

Spøttrup Borg får sin
sø tilbage
Spøttrup Sø i den vestlige del
af Salling er tilbage, og søen
med tilhørende enge er igen en
del af det danske landskab som

et 110 ha stort naturområde.
På den måde får middel¬

alderborgen Spøttrup - et af de
prægtigste bygningsværker af
sin art i Danmark - sit gamle
forsvar tilbage. Spøttrup Sø
var i 1500-tallet en vigtig årsag
til, at borgen aldrig blev ind¬
taget og nedrevet. Søen var for
svær at forcere. I de følgende
århundreder var Spøttrup Sø
med til at sikre det økonomiske

grundlag for borgens skiftende
ejere. Fiskeriet var rigt og gav

gennem mange år en stor ind¬
tægt.
Men i 1850'erne blev vand¬

standen sænket for at øge av¬
len af hø til gavn for områdets
produktion af stude, som Sal¬
ling var berømt for. I de næste
100 år blev tørlægningen stadig
mere effektiv. I 1930'rne blev
søbunden så udstykket, og der
blev oprettet nye husmands¬
brug. Senest blev afvandingen i
1956 med statsstøtte forbedret

og engbunden opdyrket.
I de sidste 10-15 år er land¬

bruget på den gamle søbund
blevet en dårligere forretning.
Landbrugsarealerne er blevet
mere marginale. Dels er Lim¬
fjorden et par gange brudt ind
og har sat arealerne under
vand. Dels synker jorden med
1-2 cm om året. Det gør dyrk¬
ningen af et sådant »lavbunds-
areal« besværlig og dyr på
grund af ekstraomkostninger
til vedligeholdelse af dræn,
afvandingspumper og diger.
Et samarbejde mellem 23

landmænd, Skov- og Natursty¬
relsen, Spøttrup kommune og
Jordbrugsdirektoratet har re¬

sulteret i en jordfordeling, så
Skov- og Naturstyrelsen har
overtaget søbunden, og en
række aktive landmænd har
fået dyrkningssikre højere jor¬
der omkring Spøttrup Sø.

Miljøpris 1994
Gartnernes Landsklubs miljø¬
pris »Det gyldne hakkejern«
uddeles i år til Boligforeningen
Østerbo, Vejle. Prisen gives til
en person, kommune eller virk¬
somhed, der gør en indsats for
at stoppe brugen af sprøjtegifte
inden for det grønne område.
Boligforeningen Østerbo

besluttede i 1984 et renovere de
nedslidte boligområder. Mål¬
sætningen var, at der skulle
gennemføres et projekt, der gi¬
ver de bedste vilkår for såvel
mennesker som planter og dyr.
Udenomsarealerne ændre¬

des, så de blev lettere at ved¬
ligeholde uden brug af giftstof¬
fer. Projektet har skabt grønne
nærmiljøer, naturlige op¬

holdspladser samt gode lege¬
pladser for områdets børn.
Projektet er udført af land¬

skabsarkitekterne Jørgen Niel¬
sen og H. P. Koefoed-Hansen
i et frugtbart samarbejde med
beboerne og deres repræsen¬
tanter. Beboernes interesse og
krav betød, at budgettet steg
fra 9,5 mill. kr. til 22 mill. kr.
incl. moms.

Miljøprisen er tidligere givet
til bl.a. Søren Ryge Petersen,
stadsgartner Per Glad, Odense,
samt tidsskriftet Grønt Miljø.

De geometriske haver, rettelse
I Landskab nr. 3/1994 var ud-
valgssammensætningen angivet
ukorrekt. DL's udvalg for De
geometriske haver har følgende
medlemmer: Lars Borgen,
Sonja Poll og J. P. Junggreen
Have. Disse tre medlemmer har
på entusiastisk vis siden udval¬
gets oprettelse i 1981 varetaget
foreningens engagement i
projektet med at genskabe »De
geometriske haver«.
I et kommende nummer af

det schweiziske landskabsarki¬
tekttidsskrift Anthos vil der
blive bragt en artikel om De
geometriske haver skrevet af
Sonja Poll og Lars Borgen.
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Hegn Porte Låqer
Opsættes overalt

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

ISHOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

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

L D A
Autoriseret

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:
LANDCADD

forhandler af:
AutoCad

AutoVision

3DStudio

POINT

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke filpasninger..
Kontakf: ark. m.a.a. Cornelius Kurz
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220

S£f?s

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

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

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
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»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬
ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER


