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

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

Konkurrence om renovation

og genbrug
R98 Fonden har udskrevet en

offentlig designkonkurrence
om materiel til renovations- og
genbrugsordninger. Formålet
er at fremkalde forslag til op¬
bevaringssystemer og det mate¬
riel, der indgår i den del af
processen, som omhandler af¬
faldets vej fra forbrugeren og
frem til renovationsbilen.
Samlet præmiesum 300.000

kr.
Frist for forespørgsler 3.

marts 1992. Indlevering affor¬
slag senest 12. maj 1992.

Gammel Dok
Indtil 5. april 1992 vises ud¬
valgte arbejder af arkitekt maa
Henning Larsen.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

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

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

gen: Roberto Burle Marx. Der¬
efter udnævnelse af æresmed¬

lemmer, uddeling af præmier
ved en østrigsk konkurrence
for landskabsarkitektstuderen¬
de.

6. maj\ Om Wiens udvikling,
om historiske parker, om Wiens
parker, om byrum. Modtagelse
på Wiens rådhus.

7. maj: Forelæsninger om
den nye by St. Polten, om fri¬
tidsområdet Unteres Traisental,
om byudvikling i Paris, Lon¬
don og Miinchen.

8. maj: Den historiske arv,

byrde eller gave. Desuden fore¬
drag om Wiens barokhaver og
haver fra 1850-1900.

9. og 10. maj: Eskursioner til
Niederosterreich.

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

IFLA konference i Haag:
Artivisual Landscapes
Den hollandske landskabsar¬

kitektforening afholder i sam¬
arbejde med foreningen
STROOM og byen Haag en
IFLA-konference: Artivisual

Landscapes i perioden 19.- 22.
maj 1992.

Program: Tirsdag 19. maj
18.00 -22.00: Indregistrering,

åbning, reception
De tre følgende dage er fore¬

læsningerne delt i tre emner, et
for hver dag. Desuden er på ef¬
termiddagene eskursioner, om
aftenerne bl.a. udstillinger og
præmieoverrækkelse vedr. stu¬
denterkonkurrencen.

Onsdag 20. maj
8.30 - 12.40: En kulturel-fi-

losofisk del med forelæserne
John Dixon Hunt, Storbritan¬
nien; Lucius Burckhardt, Tysk¬
land; Bernard Lassus, Frank-
•rig.

14.00-18.00: Eskursioner til
enten Haag (de fire førstepræ¬
mier fra studenterkonkurren¬

cen er udført 1:1), Rotterdam
(byfornyelse, havneomdannelse
m.m.), motorvejsprojekter eller
stationsprojekter.

18.30 -20.30: Præmieover¬

rækkelse, studenterkonkurren¬
ce.

Torsdag 21. maj
8.30 - 12.40: 'Fra design til

resultat' med forelæserne John

Kormeling, Holland; Kinya
Washio, Japan; Georges De-
scombes, Schweiz.

14.00 - 19.00: Eskursioner til

enten Haag (samme som dagen
før), Amsterdam (byparker, by¬
rum), Flevoland (polderland-



Selv om husenepå Bellahøj er store, er skalaen opfatteligpå grund afgen¬
kendelige vinduesstørrelser og denfunktionelle markering afetagehøjden.
■ AIthough Bellahøj high rises are tall, their scale isperceptible owing to the
size of windows, and the functional way in which storey height is offset.

Om skala

og skalabegreber

Af Ib Asger Olsen

På Landbohøjskolens Sektion for Landskabsarkitektur har en

gruppe lærere, Karen Attwell, Ib Asger Olsen og Per Stahlschmidt,
arbejdetmed opsamling og definition afformalbegreber til brugfor
praksis og undervisning i landskabsarkitektur.
Arbejdet er især inspireret afden norske arkitekturteoretiker Chr.

Norberg-Schultz, der i sin bog »Intensjoner iArkitekturen«fra 1967
opstiller en arkitekturteori, hvis bestanddele er byggeopgaven, samt
de to hjælpedicipliner, form og teknik. Det erdog ogsåprovokeretaf
den teoriløse, subjektivistiske postmodernisme.
Det er tilstræbt, at arbejdet kun skal behandle aspekter vedform,

der kan beskrives objektivt, feks. definition af struktur og skala.
Det behandler ikke kvalitative, subjektive oplevelsesaspektersom

kompleksitet, kraftfuldhed, affektion og originalitet, altså percep¬
tionspsykologiske forhold, som bl.a. studeres meget på landskabs¬
arkitektstudiet i Sverige.
Meningen med arbejdet er at få merepræcise og fælles redskaber

til analyse og diskussion af landskabsarkitektur, ikke at fornægte
oplevelsen som det bærende for skabelsen afarkitektur.
A rbejdet ersammenfattet afde enkelte deltagere i de efterfølgende

artikler. Tidligere er bragt to artikler med relevansfor emnet form:
»Detformede, det dyrkede og detselvgroede« afPer Stahlschmidt

i Landskab 4/1984.

»Landskabets rolle i formgivningen« af Ib Asger Olsen i Land¬
skab 6/1986. Ib Asger Olsen

Begrebet skala anvendes hyppigt i diskussio¬
ner om arkitektur og landskabsarkitektur,
og for at gøre diskussionen mere præcis og

brugbar i projekteringssammenhæng skal
her forsøges en definition og uddybning af
de forskelligemåder og sammenhænge, som
begrebet skala anvendes i.
Skala betyder egentlig trinfølge som i en

trappe eller tonerække, men i arkitekturen
bruges begrebet i betydningen målestok eller
størrelse efter det engelske scale, f.eks. som
stor og lille skala.
Bestemmelse af elementernes og helhe¬

dens skala er af stor vigtighed for den har¬
moniske eller måske dramatiske udformning
af de fysiske omgivelser, og det er især blevet
nødvendigt i efterkrigstiden, fordi industri¬
samfundets voldsomme vækst har medført
så mange forskelligartede anlæg og størrel¬
ser i landskabet.

Skaladefinitioner

Erfaringer tyder på, at man har brug for at
definere skala på tre forskellige måder.
- som opfattelig skala
- som uopfattelig skala
- som relativ skala.
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Hvis anlæg ikke har genkendelige elementer som dette olieraffinaderi med olietanke ved Brofjorden i Sverige, bliver skalaen uopfattelig. Afstanden til
anlægget kan heller ikke defineres, fordi man mangler kendte elementer til at måle afstanden med. Krattet iforgrunden er ikke nok.
m When a plant such as this oil refinery at Brofjorden, Sweden, has no recognizable elements, its scale becomes imperceptible. Neither is it possible to
estimate the distance between viewer andplant because no known elements are in view. The bush in the foreground is not enough.

Opfattelig skala har menneskets størrelse
som måleenhed. Derfor har både et bolig¬
højhus og en bænk i parken en opfattelig
skala. Højhuset, fordi man kan identificere
målestokken gennem husets etagedeling,
markeret af vinduer og døre.
Orvar Westelius, 1962, anvender begrebet

»absolut skala« med samme betydning. Når
betegnelsen »opfattelig skala« vælges i ste¬
det, hænger det sammen med den umiddel¬
bare forståelse af ordet.
Den opfattelige skala kan altså være både

stor og lille, og den kan nuanceres i flere trin.
I landskabsanalyser har Ib Asger Olsen og
Per Stahlschmidt, 1975, f.eks. arbejdet med
skalatrin fra 1 til 5, der skal dække det
danske landskabs forskellige elementer, med
kyster som trin 1 og gårde og læhegn som
trin 5.

Formålet er at kunne beskrive landskabs-
elementernes størrelse nogenlunde præcist i
forhold til nye anlæg og bebyggelser for ud¬
fra en harmoniopfattelse at finde egnede
landskaber at placere anlæggene i.
Uopfattelig skala hæftes på anlæg, der

ikke rummer genkendelige elementer. Det
kan f.eks. være siloer, olietanke, vinduesløse

bygninger, kraftværker, elmaster o.lign. af
industrisamfundets mangeartede anlæg.
Begrebet kan dog også hæftes på gamle

kulturanlæg som pyramiderne og aquaduk-
terne, eller på naturlandskaber, hvor der ikke
er målestokke for størrelsen.
Men fælles for den opfattelige og den uop¬

fattelige skala er, at vurderingen sker i for¬
hold til menneskets mål.
Relativ skala kan anvendes om elementer,

der relateres til andre elementer, og har såle¬
des ikke den menneskelige størrelse som ind¬
faldsvinkel. Brug af en relativ skala kan have
religiøse, symbolske eller æstetiske årsager.
De store, absolut ufunktionelle trappetrin

på Akropolis må formodes at have både en
religiøs og enæstetisk baggrund. Denæsteti¬
ske for at opnå en smuk proportionering af
helheden.
Rådhusets altfor store døre i forhold til

menneskets størrelse udtrykker dels et magt¬
symbol, dels behovet for harmoniske pro¬
portioner i rådhusets facade, og de små elm
på Skogskyrkegården i Stockholm, der får
anlægget til' at virke meget større end det
egentligt er, har en både æstetisk og religiøs
årsag.

Arkitekten Bofill arbejder også med den
relative skala, når han for at opnå en smuk
proportionering i et boligbyggeri, der skal
ligne et slot eller palæ, lader etageadskillel¬
sen ligge bag vinduer, der spænder over to
etager.
En diskussion om den relative skala leder

til begrebet proportionering, som man gen¬
nem historien ofte har forsøgt at opstille
regler for.
I antikken prøvede Pythagoras og Vitruvi-

us at løse problemet med en talmystik, f.eks.
det gyldne snit. Denne talmystik blev også
inddraget i Renæssancens arkitekturteori,
og findes i øvrigt i dag i form af modullinier
på tegnebrættet, og en søgen eftermulige be¬
stemte talforhold i analyser af gamle arki¬
tekturværker og haveanlæg.

Også Le Corbusier var en talmystiker, idet
hans proportioneringssystem var bygget op
over menneskekroppens størrelse, hvilket i
sig selv er problematisk, damennesker jo har
ret forskellige størrelser.
Perceptionspsykologien har da også gen¬

nemhullet forestillingen om, at bestemte tal¬
forhold skulle give en vellykket udformning.
(Norberg-Schultz, 1967).
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Skalaen kan karakteriseres som relativ, hvis elementet ikke kendes fra menneskets erfaringsverden.
Elmetræernepå bakken i Skogskyrkogården i Stockholm består afen særlig klon afsmå elmetræer,
kun 4-5 meter høje. Men da de ser ud som rigtige elmetræer, tror man, at landskabet er meget større
end det reelt er. C. Th. Sørensens samling.
■ A scale is relative if the element is not known in the empirical world of the observer. The elm trees
on the hill inside the Skogskyrkogården in Stockholm are a special clone ofminiature elm, only 4-5
m tall. Since they look like real elms, however, one is led to think ofthe landscape as much larger than
it is. C.Th. Sørensen's collection.
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Begrebet skalaoverensstemmelse er tydeligt atfinde omkring herregårdene i landskabet. Landskabet omkring slottet Stowe iEngland består afelementer
afsamme skala, slotskomplekset, græssletten, de store lunde og søen.
■ Concord in terms ofscale isplainly obvious aroundmanor houses andstately homes. The landscape surrounding the English Stowe estate contains ele¬
ments on one scale: buildings, plain, woods, and lake.

mmm

Skalarelationer
Et fysisk miljø består almindeligvis af for¬
skellige elementer af forskellige skalaer, der
danner forskellige skalarelationer.

Disse skalarelationer kan defineres som en

række skalabegreber, der kan bruges som
redskaber i analysen og planlægningen af
miljøet.
Skalaoverensstemmelse betegner en ele¬

mentrelation, hvor to eller flere elementer
har samme skala.

Motorveje i landskabet er i de sidste par
årtier tilstræbt placeret i landskaber af sam¬
me store skala som motorvejen, d.v.s. land¬
skaber med store elementer som skove og
store terrænformer for at skabe en arkitek¬
tonisk løsninjg med rumlig balance mellem
elementerne.

Herregårdslandskaber.gårdbrugslandska-
ber og husmandsområder er hver for sig eks¬
empler på landskaber med skalaoverens¬
stemmelse mellem bevoksningselernenter,
markstørrelser og bygninger, men her skabt
ud fra funktionelle årsager. Københavns fin¬

gerplan fra 1947 er et eksempel på skala¬
overensstemmelse mellem byfingrene og de
grønne kiler skabt udfra både funktionelle
og formmæssige overvejelser.
Skalakontrast er udtryk for det modsatte

af skalaoverensstemmelse med elementer el¬
ler rum ved siden af hinanden af meget for¬
skellig størrelse. Bondehavens lukkede rum i
forhold til markernes store skala opleves
som en stor skalakontrast, ligesom gadens
udmunding på torvet eller havnepladsen og
skiftet mellem land og hav.
Skalakontrast som arkitektonisk virke¬

middel for at udtrykke noget socialt eller
symbolsk var tidligere meget brugt i byg¬
nings- og bybygningskulturen. F.eks. var
Middelalderens store kirke, tæt omgivet af
de små borgerhuse, et bevidst udtryk for for¬
skellenmellem skaberens hus og almindelige
menneskers jordiske huse.
Ellers er der mange eksempler på ubevid¬

ste skalakontraster i byudviklingen, f.eks.
købstadens udvikling med punktvis an¬
bragte høje huse mellem de lave gadehuse.

4 LANDSKAB 1 -1992



Den mest karakteristiske skalakontrast i Danmark opleves ved overgangen mellem land og hav som her ved den sammensatte nedbrydningskyst på
Røsnæs.
■ In Denmark, the most obvious scale contrast is that between land and sea, here at the complex and battered coast at Røsnæs, West Zealand.

Disse bygninger på Rudkøbing havn udtrykker
en stor skalakontrast, der dog næppe opleves
berigende afmange. Forskellen mellem bygnin¬
gernes skala og udtryk er så grel, at den næppe
kan formidles af et tredie element. Eksemplet er
udtrykfor en total mangelpå arkitektonisk plan¬
lægning.
■ These buildings forming Rudkøbing harbour
displaygreat contrast, which isprobablypleasing
to few people. The scale difference is so extreme
that no possible third element would be likely to
successfully mediate. No architectural planning
is in evidence here.

I forhold til arkitekters almindeligvis
æstetiske harmoniopfattelse virker sådanne
skalakontraster som regel negative.
Skalasammenhæng eller skalahierarki be¬

tegner det forhold, at forskellige elementer
af stigende størrelsesforhold danner over¬

gang mellem den mindste og den største
skala i et område. Bænken, ved stakittet,
langs trærækken, i karréen, er udtryk for en
sådan skalasammenhæng.
Skalaformidling for at opnå skalasam¬

menhæng, er meget anvendt i forbindelse
med en planlægning, hvor nye anlæg og ele¬
menter skal integreres i det eksisterende
landskab, som måske har en anden skala.
Store elementer formidles til mindre, eller
små til store, ved indførelse af et eller flere
elementer. Inden for landskabsarkitekturen
sker det ofte ved hjælp af forskellige vegeta¬
tionstyper.
Når boligmiljøer fremtræder ubehageligt,

er det som regel, fordi der ikke findes en ska¬
lasammenhæng fra menneskets skala til om¬
rådets største skala.

LANDSKAB 1 -1992 5



Elementerne i denne gård udtrykker en klar skalasammenhæng, hvor træerne og stakittet formidler bygningernes store skala til manden på bænken.
Bænken er desuden det mest bearbejdede element.
■ Elementsforming this courtyard are clearly scaled, trees andfence intermediary between the targe scale buildings and theman on the bench. The bench,
incidentally, is the most finished element.

De brede fortove på Amalienborg
slotsplads er rigt ornamenterede ■
med tidstypiske rokokomønstre.
Slotspladsen har også strukture¬
rende linier af mørke brosten, der
formidler brostenens lille skala.
» The broad pavements lining the
royal castle of Amalienborg are
richly decorated with typical roco¬
co ornaments. The palace courty¬
ard has structuring, dark sett lines
mediating between the small scale
of the stone itself, and the way it is
used.

Bede med fine sommerblomster på støve¬
de jernbaneperroner eller små blomster¬
krukker på store pladser virker forkerte og

ligegyldige, fordi springet til stedets andre
elementer er for stort. Dermangler en skala¬
formidling, f.eks. i form af hække eller træ¬
er. Situationen er udtryk for en ubehagelig
skalakontrast.
Landskabsarkitektonisk udformning be¬

står meget ofte i denne formidling af forskel¬
lige størrelser, netop ved tilførsel af et tredie
element.
En lille skov kan f.eks. formidle et stort

kraftværk til omgivelser, og en hævet ter¬
rasse ved huset kan formidle bygningen til
det skrånende terræn.

Ved udformning af pladser og torve kan
skalaformidling komme på tale i form af
overordnedemønstre i belægningen, der for¬
midler brostenens lille skala op til torvets
store skala.
Et begreb, der ofte hænger sammen med

skalaformidling, er bearbejdningsgrad.
Normalt vil man se en stigende bearbejd¬

ningsgrad fra den store til den lille skala, der

er tæt på mennesket, f.eks. fra det uhøvlede
stakit til den høvlede og malede bænk. Et
kendt eksempel på denne humanisering af
tingene er de læderbåndsomviklede beton¬
søjler, som Alvor Aalto ofte har i sine byg¬
ninger.
Forskellige kulturopfattelser eller natur¬

syn afspejler sig i forskellige bearbejd-
ningsgrader. Eeks. arbejder man i dag med
hvidmalede, høvlede plankeværker, hvor
man for en generation siden fandt kvalitet i
grove hegn af ubarkede granrafter.
Et andet begreb, der har betydning for op¬

levelsen af rum og elementer, er deres orna¬
mentering eller udsmykning. Vurderingen af
ornamentets betydning er også tidsaf¬
hængig.
Funktionalismens hvide stil med tilhøren¬

de haveanlæg var f.eks. helt renset for orna¬
mentering, ligesom 60-ernes montagebyg¬
gerier. Haveanlægget var begge steder præ¬
get af enkle græsflader, store betonfliser og
meget lidt ornamenterede beplantning.
Men mens det manglende ornament i

funktionalismen var ideologisk bevidst som
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Det funktionalistiske byggeri i 30-erne som her Bella Vista i Klampenborg er renset for ornamentik på overfladerne, både i bygninger og haveanlæg.
Til gengæld opstår der en raffineret ornamentik af bygningselementernes skyggelinjer på muren.
■ 1930s functionalism, as in thisKlampenborg Bella Vista, relieves both buildings and gardens ofexterior ornament. But various elements cast shadows
on the walls, thereby creating a partularly fine, alternative ornament.

De første gågadebelægninger fra omkring 1970
var forsøgt ornamenteret for at byrummets gulv
ikke skulle virke tomt, nu hvorgadensprofilering
med kantsten blev fjernet. Ornamenteringen vir¬
ker dog mereprincipiel end velgørende. Iforhold
til husenes store variation kan den virke over¬

flødig. Der er snarere brugfor en rolig overflade.
Næste generation af gågader har fået en mere
enkel og funktionel ornamentering med rende¬
stene og zonelinjer for udstillinger. Her binder
gulvfladen de forskellige bygninger sammen.
■ Paved, pedestianprecincts, when first establis¬
hed around 1970, were enriched with some type
ofdecoration so that theirfloor would not seem
empty now that kerbstones, their profiling ele¬
ment, were removed. Such ornamenting, howe¬
ver, seems a matter ofprinciple rather than truly
beneficial. The next generation were given simp¬
ler, more functional ornament such as shallow
drains and lines demarcating zones.
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en reaktion på den tidligere epoke, var det
manglende ornament i 60-ernes byggerier et
resultat af en produktionsrationalisme.
60-ernes bygninger og friarealer opleves

derfor i dag som meget glatte og triste, i
modsætning til den tidlige funktionalismes
bebyggelser.
Den igangværende modernisering af de

store 60-er bebyggelser sker derfor også ved
supplering af flere elementer som espalierer,
pergolaer og planter, så der opnås en rigere
ornamentering.
I modsætning til montagebyggerierne

blev der til gengæld arbejdet med en særde¬
les kraftig ornamentering af købstædernes
første gågader, hvor de brogede gadebelæg¬
ninger var en helt unødvendig overdrivelse i
forhold til de rigt ornamenterede gamle køb-
stadshuse. Ligeledes er sammensatte have¬
busketter langs med en motorvej udtryk for
en misforstået ornamentering, da variatio¬
nen i buskettet ikke kan oplevesmed den fart,
der køres med.

LANDSKAB 1 -1992 7



Om struktur

Af Karen Attwell

Ordet struktur indgår som et hyppigt brugt
fremmedord i almindelig daglig tale og i fag¬
bøger og studieopgaver inden for bl.a. arki¬
tekt- og landskabsarkitektfagene.
Der er ret stor divergens i den måde, ud¬

trykket bruges på af forskellige personer og i
forskellige sammenhænge. I det følgende
bruges ordet struktur i betydningen »måde,
hvorpå noget er opbygget«. (11)
Billedligt set er en struktur således den

konstruktion - detmønster, der træder frem,
når man betragter en helhed frem for at be¬
tragte helhedens enkelte dele.
I f.eks. en bebyggelsesstruktur fokuseres

på det mønster, bebyggelsesplanen danner,
og ikke på den enkelte bygnings udseende.
I en virksomhedsstruktur fokuseres f.eks.

på en beskrivelse af arbejdskompetence og
kommunikationsveje mellem de enkelte
funktioner, men ikke på de enkelte stillings¬
beskrivelsers indhold, endsige på de perso¬

ner, der beklæder de enkelte stillinger.
Ved at anskueliggøre funktioner og sam¬

menhænge med skemaer og diagrammer,
der beskriver de iboende strukturer, kan der
skabes et bedre overblik og en større forstå¬
else af en kompleks virkelighedsopbygning.
At abstrakte eller fysiske sammenhænge

på den måde kan bearbejdes i et to-dimensi-
onalt planbillede hænger sammen med vores
evne til at omsætte information til koder,
som kan huskes (»mindmapping«). De bille¬
der - de strukturer, som herved fremkom¬
mer, antages at være grundlaget for at kunne
orientere sig i sammenhænge og omgivelser,
som ikke er kendte (5).
Konsekvensen af et bevidst arbejde med

en klar struktur kan derfor i planlægnings-
sammenhæng bl.a. være, at man letter bil¬
leddannelsen og dermed forståelsen af f.eks.
et områdes opbygning. Modsatmåman ikke
overvurdere strukturen. Den er kun et orga-

nisationsskelet, og dens forenklede billede
må ikke modvirke, at den tredimensionale
virkelighed udstyres med et mangfoldigt
indhold.
I det følgende indsnævres omtalen af

struktur og struktursammenhænge til den
fysiske virkelighed, og der tages udgangs¬
punkt i eksempler fra landskabsarkitekturen
og arkitekturen.
Til beskrivelse af struktursammenhænge

introduceres her fire betegnelser:

1. Element - som beskriver den enkelte en¬

hed, bestanddel eller genstand i en fysisk
helhed.

8

Bebyggelsesstruktur.
Hovedopgave, Mette Faurskov, KVL 1985
■ Structure in architectural design.
Major term paper by Mette Faurskov, DAV
Copenhagen, 1985

1. Element
2. Elementrelation

3. Struktur
4. Strukturrelation
■ 1. Element
2. Elemental relation
3. Structure
4. Structural relation

n

a
a a

n o

z.

y
Pantheon ligger i en niche ved kanten afsøen.
Stouthead, UK
■ The Stourheadpantheon situated in a niche by
the edge ofa lake
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Kenroku - En i Kanazawa, Japan.
Koto-lygten står under træet og ved kanten af
søen

m Kenroku-en a park at Kanazawa, Japan.
Koto-lamp under tree at, and by, the edge of a
lake

Sophienholm ligger midt på skråningen, i en niche i skoven, ved kanten af Bagsværd Sø.
■ Sophienholm stands on an incline, in a niche, near the edge of lake Lyngby.

2. Elementrelation - som beskriver forhol¬
det mellem to eller flere elementer af for¬

skellig kategori.
3. Struktur - som beskriver forholdet mel¬

lem elementer af samme kategori.
4. Strukturrelation - som beskriver forhol¬

det mellem flere overlejrede lag af struk¬
turer.

Element
Elementer er en strukturs byggeklodser. Et
element kan eksempelvis være en dal, en by,
en park, et træ, en bænk.
Valg af elementer hænger nøje sammen

med den skala, der arbejdes i (se artikel om
skala, s. 1). I regional sammenhæng er det
f.eks. rimeligt at vælge elementer såsom byer
og skove; men ikke huse og enkelte træer.
Er helheden et bestemt bymiljø, kan det være

rimeligt at beskæftige sig netop med huse og
enkelte træer.

Elementrelation
En elementrelation beskriver, hvordan to
elementer forholder sig til hinanden. Det
kan f.eks. være et træ i forhold til en bakke,
en bænk i forhold til en plads eller en by i for¬
hold til et landskab.
Elementrelationer kan beskrives ved

hjælp af forholdsord og forholdsordsfor-
bindelser: Med f.eks. forholdsordet »på«:
Træet på bakken, beskrives elementrelatio¬
nen så klart, at alle træer med en anden pla¬
cering, f.eks. ved søen, er ladt ude af betragt¬
ning.
En yderligere indsnævring af det billede,

vi danner os ifølge beskrivelsen, kan opnås
ved at udvide forholdsordet på til en for-
holdsordsforbindelse, f.eks. på toppen af:
Træet på toppen af bakken.

Jo flere billeder, vi kan sortere fra, jo kla¬
rere bliver beskrivelsen.

Sven-Ingvar Andersson har i sit skrift.
»Bygninger og Landskab« eksemplificeret
elementrelationer med følgende forholds-
ordsforbindelser (2):
midt på
oppe på
midt i
ved kanten af
ved foden af
inde i
i en niche

Disse elementrelationer anvendes til beskri¬
velse af bygningers placering i landskabet:
Eremitageslottet ligger midt på sletten og
oppepå bakken. Sydneyoperaen ved kanten
afhavet, o.s.v.
Elementrelationers variationsmuligheder

kan studeres f.eks. på Louisiana, hvor de
udendørs skulpturer er placeret bevidst i for¬
hold til bygningerne, skrænten, trægruppen,
skovranden o.s.v.

LANDSKAB 1 -1992 9



I japansk havekunst er elementrelationer¬
ne uhyre vigtige. Deres betydning er ofte
symbolsk, f.eks. et klippestykkes placering i
forhold til et »tørt vandfald« eller en byg¬
ning i forhold til en hvid sandflade. Beskri¬
velser med midt i og midt på forekommer så
godt som aldrig i de asymmetrisk opbyggede
japanske haver.
Sven-Ingvar Andersson kobler element¬

relationen til perception og siger, at entydige
og bevidste elementrelationer opleves som
smukke, fordi de er opfattelige og derfor be¬
svarer spørgsmålet »Lige præcis hvor« (2).
Den logiske følge herafmå være, at en mang¬
lende behandling af elementrelationer kan
medføre et ligegyldigt og uafklaret resultat.
Eksemplet nævnes her, fordi det under¬

streger vigtigheden af at arbejde bevidst med
placering af elementer i forhold til hinan¬
den, ikke bare af praktiske, men også af
æstetiske grunde.

Struktur
Det mønster, der fremkommer, når alle sam¬
stillede eller udtegnede elementer tilhører
samme kategori, kaldes en struktur eller et
strukturlag.
Et eksempel er den grønne struktur, der i

en kommuneplan beskriver kommunens
samlede, offentlige friarealer: Billedligt ses
denne opbygning som et grønt mønster af
elementer af samme kategori, d.v.s. der er

forskellige friarealtyper, men alle er offent¬
lige friarealer. Mønsteret tegner sig mellem
andre mønstre af boliger, veje o.l. på kom¬
munens arealanvendelsesplan.
Strukturen kan fremtræde som en punkt¬

struktur, en båndstruktur eller en flade¬
strukturi eller som kombinationer heraf.

Ser man f.eks. på et typisk øst-dansk
herregårdslandskabs vegetation, danner en¬
keltstående træer og trægrupper på fritlig¬
gende gravhøje tilsammen en punktstruktur.
Markskelhegn og alléer tegner sig som et
mønster af smalle og brede forløb, der til¬
sammen danner en båndstruktur. Marker,
søer og skove danner en fladestruktur af
overflader og volumener.
Kevin Lynch (6) benytter i sin analyse¬

metode parametrene path (færdselsåre),
edge(kant), node (knudepunkt), district (ka¬
rakteristisk område) og landmark (oriente¬
ringspunkt).
Paths og edges danner en båndstruktur,

nodes og landmarks en punktstruktur og
mosaikken af districts en fladestruktur.

Strukturbegreberne kan anvendes uanset
skala, og på ganske samme måde, som ud¬
trykkene kan benyttes til at beskrive en hel
by, kan de bruges til at beskrive f.eks. en

staudeplantning. Solitære stauder i en ens¬
artet bundplantning vil fremtræde som
en punktstruktur, mens Agnete Muusfeldts

Gårdene i 0. Hjermeslev danner
tilsammen en topologisk ordnet
punktstruktur
■ The farms ofØster Hjermitslev
form a structure defined in terms
of topological points.

1980-91 for Lyngby-Taarbæk
kommune: Grøn struktur
m Council development plan for Lyngby-Taar¬
bæk, 1980-91: a green structure

a. Punktstruktur
b. Båndstruktur
c. Fladestruktur
m a. Structuring points
b. Structuring ribbons
c. Structuring planes

d
o

o

o

o

0

&

mHrCv
HOii

Glorup ca. 1744. Alleernes båndstruktur tegner
sig tydeligt blandt andre vegetationsstrukturer.
Herregården i kulturlandskabet. S. E. Petersen,
1975
m The Glorup estate c. 1744. Ribbon alleys stand
out among other structuring elements. S.E. Pe-

i kulturlandskabet, 1975).

Boston, beskrevet i en Kevin Lynch-
analyse (6)
■ Boston described in an analysis
by Kevin Lynch
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I haveforeningen Bergmannshave, Valbyparken,
er haverne/huseneplaceret efter sammeprincip i
forhold til stierne i en rationel homogen struktur
■ Throughout the allotment called Bergmanns¬
have, gardens and houses arepositioned vis å vis
paths to form a rational, homogenous structure.

Hierarkisk friareal¬
struktur.

Søndergårdsparken,
Axel Andersen 1950
m Hierarchically
structured open spa¬
ce - Axel Andersen's

Søndergårdsparken,
\ 1950.

A lhambrapaladset,
Granada, Spanien
består af rum, der er
føjet til hinanden i en
additionsstruktur,
hvis princip ikke
umiddelbart kan af¬
læses.

Europas Havekunst,
C. Th. Sørensen,
1959
■ The Alhambra
Palace in Granada,
Spain, consists of
rooms sequentially
joined to form an
additional structure.
C.Th. Sørensen.

Europas havekunst,
1959.

Pare Georges Brassens er et puslespil af ligevær¬
dige elementer uden retning og hierarki: Et eks¬
empelpå en additionsstruktur.
. ■ Pare Georges Brassens is a jig-sawpuzzle com¬
posed ofequal elements without either direction
or hierarchy: additional structure.

forslag til »Sensommerens farvestrålende
blomsterflader« vil fremtræde som en flade¬
struktur (8).
De enkelte strukturer kan som yderpunk¬

ter være organiske eller geometriske i deres
form. I punktstrukturer kan de enkelte ele¬
menter desuden være ordnet topologisk,
d.v.s. være så afvigende fra det geometriske
mønster i retning og placering, at billedet
bliver uregelmæssigt (9). Landsbyens hus¬
rækker eller facadeforløbene i gamle by¬
dele kan tjene som eksempel på topologisk
orden.
Der er mange andre muligheder for mere

præcist at beskrive især punktstrukturer. I
»Skovplantninger i byområder« (13) beskri¬
ves punkternes fordelingstype (regulær, til¬
fældig, grupperet) og punkternes tæthed
(halvåben, spredt, tæt). Denne beskrivelse
kan være nyttig ved f.eks. beskrivelse af ve-
getationsstrukturer. Men det skal under¬
streges, at den horisontale struktur alene
fortæller om placeringen af de enkelte plan¬
ter. Kun ved at supplere med et tværsnit, en
vertikal struktur, kan vegetationens højde og
lagdeling beskrives (4).
Den enkelte struktur kan desuden beteg¬

nes som en hierarkisk struktur, en homogen
struktur eller en additionsstruktur.
I en hierarkisk struktur er der forskel på,

hvor store og/eller hvor vigtige, strukturens
enkelte elementer er i forhold til hinanden.
Den hierarkiske struktur kendetegner barok¬
kens anlæg, hvor man altid kan opfatte an¬

læggenes opbygning omkring hovedakser.
Bebyggelsen Søndergårdsparken har på

samme måde et tydeligt hierarki i friarealer¬
ne: Alle andre friarealer er underordnet det
store centrale græsrum, som er - hele bebyg¬
gelsens - dominerende element. De næste
led i hierarkiet er »græslommerne« mellem
de fritliggende huse og græsbåndene mellem
rækkehusene.
En homogen struktur beskriver, at ele¬

menterne er sideordnede og derfor - stort set
- ligeværdige. De er desuden arrangeret efter
samme princip. Rationelle parcelhusudstyk¬
ninger fra 60-erne og 70-erne, og mange
kolonihaveområder kan karakteriseres som

homogene strukturer. Der er aldrig tvivl om,
hvordan mønsteret kan fortsættes. Der er

heller ikke tvivl om, at homogene strukturer
fremtræder som planlagte i forhold til addi-
tionsstrukturer, der ofte fremtræder som

selvgroede agglomerater af ligeværdige ele¬
menter.

Det historiske Alhambra er et eksempel på
en additionsstruktur. De enkelte dele er lige
så sideordnede som parcellerne i det ratio¬
nelle kolonihaveområde, men der er ikke et
klart princip for den måde, de er ordnet på.
Et nutidigt eksempel fra Paris er Pare

Georges Brassens, som er en puslespils-
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mosaik af lige vigtige arealer og lige vigtige
beplantninger.

Strukturrelationer
Strukturrelationer beskriver, hvordan de en¬

kelte strukturlag forholder sig til hinanden,
d.v.s. hvordan de enkelte lag af mønstre er

arrangeret i den samlede komposition:
Hvordan ligger f.eks. stierne i forhold til
landskabets topografi og i forhold til de
overordnede plantning eller, hvordan står
træerne i forhold til belægningens mønster?
Strukturrelationer kan kategoriseres som

tværgående eller samstemmende.
Samstemmende strukturrelationer be¬

skriver, at de enkelte strukturlag komplette¬
rer hinanden uden at brydes. Strukturerne
har så at sige taget form af hinanden.
På Blangstedgård er relationen mellem de

geometriske båndstrukturer, som tegnes af
henholdsvis veje og hegnsplantninger, sam¬
stemmende. Relationen mellem disse struk¬
turer og bebyggelsesstrukturen er også sam¬
stemmende. Selv om bebyggelsesstrukturen
er organisk, ligger den inden for de geome¬
triske strukturers rammer - og omvendt.
TVærgående strukturrelationer beskriver,

at de enkelte autonome strukturer brydes
med hinanden i et uafhængigt forhold; d.v.s.
de respekterer ikke hinandens rammer, men
alligevel hinandens eksistens.
Bernard Tschumi's Pare de la Villette i Pa¬

ris er bygget på tværgående strukturrelatio¬
ner. Selv om princippet ikke er nyt (7) har det
med Pare de la Villette dannet en mode, som
de senere år har afspejlet sig klart i bebyggel¬
sesplaner og friarealprojekter, i udlandet
som i Danmark.
Flere forslag til konkurrencen i 1985 om

Hedehusenes bypark og fritidscenter er op¬
bygget omkring tværgående strukturrelatio¬
ner. Et eksempel herfra er Andreas Bruuns
og Solveig Stenholms forslag: Der er mange
tværgående strukturer (hovedstier, beplant¬
ning, terræn osv.). En punktstruktur af
skulpturer placeret i et kvadratnet tilsvaren¬
de Pare de la Villettes follier, går derudover
på tværs af alle andre strukturer.
Frederiksberg Have indeholder både sam¬

stemmende og tværgående strukturrelatio¬
ner: Barokanlægget umiddelbart nord for
slottet er udformet, så alle strukturer, d.v.s.
terræn, beplantning, stier o.s.v. følger og
understøtter hinanden. Der er tale om sam¬

stemmende strukturrelationer.
Den øvrige del af Frederiksberg Have er

som bekendt omlagt fra et barokt anlæg til
en park i engelsk landskabsstil. Helheden
præges, her af tværgående strukturrelatio¬
ner. Omend opløst i formen, kan man tyde¬
ligt erkende barokanlæggets geometriske
udformning i de lange åbne kik i parkens
ellers skovprægede bevoksning.

Pare de la Villettes
enkelte strukturer

udtegnet i lag
m The single structu¬
res forming Pare de
la Villette drawn up
as separate levels

Samstemmende
strukturer med en

tværgående hovedsti
på Blangstedgård. Et
fint eksempel på in¬
tegration mellem ny

bebyggelse og eksi¬
sterende vegetation
■ Complementary
structures with a tra¬

verse main path at
Blangstedgård,
Odense. An example
of new houses and
old vegetation suc¬

cessfully integrated

LIGNES/LINES

POINTS

SURFACI
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Forslag til park ved Hedehusene af Andreas
Bruun og Solveig Stenholm, 1985, er tydeligt in¬
spireret af Pare de la Villette i sine gennemførte
tværgående strukturrelationer
■ A proposedpark near the borough ofHedehu¬
sene byAndreasBruun andSolveig Stenholm. Its
autonomous, crosscutting, structural relations
are obviously inspired by Pare de la Villette.

Fingerplanens forenklede grafiske billede illu¬
strerer betydningen afstrukturen som overordnet
skelet.
■ The Copenhagen "finger"plan with its simpli¬
fied graphic presentation illustrates the im¬
portance ofstructure as organising principle.

Også de organiske båndstrukturer, som
både stier og kanaler tegner, forløber på
kryds og tværs i parken, uafhængigt af vege-
tationsstrukturens mosaik af plantninger og
græsflader.
Analysebegrebet strukturrelation er af Ib

Asger Olsen anvendt til beskrivelse af plan¬
læggerens holdning til et eksisterende land¬
skabs strukturer (12). At placere nye struktu¬
rer samstemmende i forhold til - og dermed
bygge videre på - eksisterende strukturer
kaldes at integrere.
At placere nye strukturer tværgående i

forhold til eksisterende strukturer kaldes at

interferere.
I begge tilfælde respekteres de eksiste¬

rende landskabelige strukturer som kvalite¬
ter.

Som en sidebemærkning kan det nævnes,
at hvis eksisterende kvaliteter blot lades ude
af betragtning i forhold til nye strukturer og
nye - og måske ikke bedre - virkeligheder,
som det desuden tager tid og ressourcer at
skabe, kaldes det at negligere.
Elizabeth K. Meyer konkluderer om Pare

de la Villette, at nok arbejder Tschumi med
tværgående strukturrelationer; men han
negligerer stedets eksisterende kvaliteter og
dermed den historiske sammenhæng (7).
Forholdet kan dog som oftest kun erken¬

des i kortere tid og har derfor ikke noget
modstykke i det her behandlede analyse¬
værktøj.
I forbindelse med beskrivelse af et givet

område ved hjælp af de deri liggende struk¬
turer, benytter Christopher Alexander (1) be¬
greberne træstruktur og halvgitterstruktur.
Begreberne bruges til at forklare og vurdere
sammenhænge mellem opbygning og funk¬
tion for forskellige typer byer/bydele.
En træstruktur beskriver en entydig sam¬

menhængmellem område og funktion i bed¬
ste funktionalistiske forstand.
Med et billede af en nyere bydels sektorise-

rede struktur i tankerne: Man bor i bolig¬
området, arbejder i erhvervsområdet, dyrker
sport i de rekreative områder og køber ind i
centeret.

En halvgitterstruktur beskriver overlap
mellem område og funktion. En gammel by¬
del karakteriseres i en kommuneplan ofte
som »blandet bolig og erhverv«. Den er an¬
derledes end de øvrige kategorier i kommu¬
nens arealanvendelsesplan, fordi den ikke er
et enten-eller; men et både-og af indhold og
funktion i komplekse sammenhænge.
Træ- og halvgitterstruktur er kendte be¬

tegnelser; men de må ikke forveksles med de
her behandlede strukturbegreber, som ude¬
lukkende beskriver objektive formaspekter.
De formmæssige strukturbegreber har de¬

res værdi ved i ord at kunne lægge struktur
frem til en saglig diskussion.

Det skal dog i diskussionen huskes, at det
væsentligste ved en struktur ikke er den ver¬
bale - og ofte vanskelige - beskrivelse; men
det grafiske billede, som strukturen tegner
på nethinden, og som er så enkelt, at det kan
fastholdes som et skelet, der sammenholder
alle andre dimensioner.
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Om rum

Af Per Stahlschmidt

I arkitekturen er rum et centralt og omfat¬
tende begreb. I landskabsarkitekturen, hvor
rum ikke blot skabes af murværk og tøm¬
mer, men også af træer og buske, vand og ter¬
rænformer, er rum og rumlige begrænsnin¬
ger et centralt, men også diffust begreb.
I nogle perioder i landskabsarkitekturens

historie lægges vægten på den intimitet og
beskyttelse, som sluttede og definerede rum
giver. I andre perioder er det udsyn og over¬
blik, der foretrækkes. Siden 30-ernes kamp
for lys og luft i boligområderne, har det
sidstnævnte ideal været dominerende. Spro¬
get indicerer den ændrede prioritering fra
det rumligt veldefinerede til det rumligt fly¬
dende eller ubestemte. I denne periode bliver
haven til friareal og parken til grønt område,
og som en konsekvens bliver havearkitekten
til landskabsarkitekt.
Ganske vist bliver der i 60-erne og 70-erne

etableret talrige rumlige skel, f.eks. er rand¬

plantninger et almindeligt fænomen på den¬
ne tid, men det er sammenhæng og udsyn,
der er i højsædet i friarealerne, og derfor er
der ikke den samme opmærksomhed over
for de rumlige begrænsninger, som i tidligere
perioder. Hellerup Strandpark fra 1912 er et
godt eksempel på neoklassisismens artikule-
ring af parkens eksterne og interne grænser.
Rum kan beskrives ud fra, hvordan

væggene og loftet er, og hvordan rummets
grundplan er. Derfor beskrives først typer på
rumbegrænsninger og derefter, hvordan
rumtyper kan være organiseret forskelligt i
grundplanerne.

Rumbegrænsninger
Ved planlægning af friarealer kan man med
fordel præcisere, hvilke formål en afgræns¬
ning skal have. Beskrives en problemstilling
forenklet, f.eks. ved at en park skal lukkes af
mod gaden af hensyn til biltrafikken, eller
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I barokparken Beloil i Belgien brugesformklippede avnbøg i vidtdrevne udtryk, her som stående skærme,
m Hornbeam at the Belgian Baroque park ofBeloil is used expressively, here as upright barriers.

.v.?>V.y 3r »

den skal være åben af hensyn til bilisterne,
bliver løsningen tit et valg mellem total luk¬
ning eller total åbning. Præciseres formålene
med afgrænsningen kunne en løsning i ste¬
det blive et lavt stendige og en række opstam-
mede træer. Bilisternes ønske om indblik
kunne dermed forenes med parkgæsternes
ønske om beskyttelse mod gaden.
Udtrykket for et rum i fri luft afhænger af

væggenes karakter i lige så høj grad som et
værelses udtryk afhænger af dets vægge.

Grundplan, belægninger og møblering er

eksempelvis vigtige for Gråbrødre Torv, men
vigtigst for torvet er dog de husfacader, som
danner torvet.

Begrebet torv er oprindeligt knyttet til
markedshandel, men har i sproget fået en be¬
tydning også som et veldefineret byrum.
Derimod'ligger der i ordet plads kun betyd¬
ningen areal, ikke nødvendigvis med en rum¬
lig virkning. For mig er Kultorvet et veldefi¬

neret byrum, mens Hans Knudsens Plads er
et diffust byrum. Grundplanens form, for¬
holdet mellem grundplan og væghøjde og

væggens grad af homogenitet og præcision
afgør, om rummet er veldefineret eller dif¬
fust.
Min oplevelse af den cirkulære græsnings-

fold ved Herning Kunstmuseum er at stå på
en slette omgivet af skov frem for at være i en
skovlysning. Foldens diameter er 180 m,
mens brynet er ca. 10 m. Når og hvis brynet
bliver dobbelt så højt, vil jeg have oplevelsen
af skovlysningens definerede rum. Men det
er næppemeningsfuldt at forsøge at sætte en
skelnenmellem definerede og diffuse rum på
formel.
I Kevin Lynch: »The Image of theCity« fra

1960 udledes 5 symboler for en bys organisa¬
tion: Færdselsåre (path), kant (edge), knude¬
punkt (node) karakteristisk område (di¬
strict) og orienteringspunkt (landmark).

Lynch' notationssystem er ikke blot egnet
til at få overblik over en bys rumlige anatomi
men også et landskabs. (Se i øvrigt artiklen
om struktur).
Men ved at nuancere kantbegrebet kan

Lynch' principper også blive velegnede til at
give overblik over en have eller parks rumlige
anatomi.
Processen med at udarbejde en analyse,

hvor Lynch' signaturer indtegnes på et to¬
pografisk kort, tvinger en til at se landskabet
gennem »rumlige briller« - til at se landska¬
bet som arkitektur. På samme måde kan det
være ønskværdigt at anskue en have eller
park alene ud fra det rumlige aspekt, i det
mindste som led i landskabsarkitektuddan¬
nelsen.
Kant betyder hos Lynch grænsen mellem

to forskellige slags areal, f.eks. grænsen mel¬
lem en bebyggelse og en park eller mellem en

gade og en sø. Jeg vil differentiere »kant« i 5
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nye betegnelser: stående skærm, svævende
skærm, brystning, fysisk barriere og domæ¬
nemarkering. Den stående skærm hindrer
indblik, den svævende skærm danner rum
uden at hindre indblik, brystningen virker
beskyttende, den fysiske barriere hindrer ad¬
gang og domænemarkeringen informerer
om et skift i arealanvendelse eller status i

øvrigt. Men derudover er der ofte flere for¬
mål med en kanttype, f.eks. vil den stående
skærm ud over at hindre indblik, kunne
danne rum, virke beskyttende, hindre ad¬
gang og markere et domæne.
Symbolerne demonstreres i en rumlig ana¬

lyse af Hellerup Strandpark, der er valgt på
grund af sine differentierede kantbegræns¬
ninger. I det følgende forklares de enkelte
symboler.

Stående skærm
En stående skærm begrænser det horison¬
tale udsyn. For menneskers oplevelse og
stedfornemmelse spiller synsfeltet i øjen¬
højde en afgørende rolle; på en haveplan kan
man normalt ikke se, om et træ har løv til
jorden, eller det er opstammet, men den stå¬
ende skærm hindrer indblik og opleves der¬
for fundamentalt anderledes end den svæ¬

vende skærm.

Øjenhøjden afhænger af personens høj¬
de, stående eller siddende stilling, position i
terrænnet o.s.v. Men hvis ikke situationen

betinger noget andet, kan øjenhøjden regnes
for en stående voksen person. Et eksempel
på højde for skærm mod indblik findes i
hegnslovens norm for naboskel på 180 cm.
Træer og buske kan danne stående skær¬

me, som kan varieres fra hækkens klippede
glatte flade til det flerlagede løvtræshegns
ujævne. Skærmen kan være lodret som det
østdanske løvskovsbryn eller skrånende som
det vindeksponerede vestjyske bryn. Endelig
kan skærmen være lukket f.eks. af en række

skyggetræer, eller den kan være transparent,
d.v.s. lysgennemskinnelig f. eks af en række
lystræer. Er skærmen gennemsigtig som per¬
sienner eller et gardisettegardin kan den
betegnes som et slør.
Skrånende terrænflader er specielle i rum¬

lig henseende ved på samme tid at være

vægge og færdselsareal. En skråning er set
fra skråningsfoden en skærm, men denne
virkning er forsvundet, når man er oppe på
skråningskronen.
Med stående skærme styres synsfeltet i

parken. I barokhaven trækker de retlinede
skærme symmetriakser op, akser der danner
en vista (vista betyder udsigt på italiensk,
men har på engelsk fået en specifik betyd¬
ning som en af plantevækst indrammet ud¬
sigt, især gennem rækker af træer) ofte mod
et point de vue i landskabet. I landskabsha-
ven spænder de krumme skærme til forvent¬

ning om nye oplevelser og dermed til bevæ¬
gelse internt, mens der sædvanligvis er skær¬
met af mod omgivelserne.
Stående skærme hindrer indblik, men de

har derudover en funktion som rumdannere

og som markører af et domæne. Sædvanlig¬
vis vil den stående skærm også hindre ad¬
gang.
Det traditionelle sorte smedejernsgitter

om byparken, trådhegnet omkring en bold¬
bane, eller rækken af delvist opstammede
træer, er eksempler på stående skærme, der
er gennemsigtige, d.v.s. slør.
En løvfældende hæk eller trærække kan

således om sommeren danne en lukket

skærm, men om vinteren et slør.
Det høje smedejernsgitter mellem Strøget

i København og Helligåndskirkens nedlagte
kirkegård danner et slør som samtidig er en

fysisk barriere ogmarkør af et domæne. Slø¬
ret danner en præcis grænse for gadens
miljø, men er åben for indblik i kirkegårdens
oase. Denne »her/der fornemmelse« har
Gorden Cullen i Townscape (1961) kaldt for
»hereness/thereness«.
I tidens løb har der været mange ønsker

om at fjerne gitteret ved Helligåndskirken,
så kirken kom til at ligge i en udposning di¬
rekte ud til Strøget. Rumlig set giver gitteret
imidlertid en flertydig og mere interessant
oplevelse, end hvis det ikke var der.

H. C. Andersenhaven i Odense bestårafdynami¬
ske rumforløb, men centralt er lagt en cirkulær
blomsterhave som et statisk haverum. Treillage-
værket overgroet med slyngplanter, danner en

rumligt præcis ramme om blomsterhaven. Den
ståendeskærmmuliggør her synskontakt, ogfor¬
skydningen af kulisserne muliggørfærdsel.
■ The Hans Christian Andersen Garden, Oden¬
se, represents dynamicspatial sequence but cent¬
rally hasstatic space in the shape ofa circularflo¬
wer garden. Trelliswork overgrown with creepers

spatially, precisely, frames the flower garden.
The slurfacilitates visual contact, and lateralisa-
tion makes it possible to move about.

Svævende skærm
En svævende skærm virker rumdannende
uden at hindre indblik og adgang. En almin¬
deligt forekommende svævende skærm er en
række opstammede træer. Træerne kan væ¬
ret ordnet efter det plantedes princip som i
alléen eller efter det groedes princip som
»dryssede« træer. Hvis en trærække form¬
klippes til en smal stammehæk dannes kun
en tynd, svævende skærm, mens en fritvok¬
sende trærække altid danner både skærm og
løvtag.
Omkring »Søerne« i København danner

rækken af hestekastanjer en svævende
skærm. Træerne skaber en grøn ramme om

søerne, der giver helhed og identitet uanset
husfacadens forskellighed. For bilisterne
indrammes udsigten over søerne af træernes
stammer og løvhang, for fodgængerne dan¬
ner kronerne et løvtag, men fra lejlighederne
hindres udsigten naturligvis.

Brystning
Brystning betyder her et lavt rækværk, sta¬
kit eller hæk, der som et brystværn på en

fæstning giver beskyttelse uden at hindre ud¬
synet, egentlig betyder brystning »i bryst¬
højde«.
Et typisk eksempel på brystning er lands¬

byens 0,8 - 1 m høje stengærde eller stakit,
der afgrænser forhaven ud mod gaden.

IDet Kgl. Biblioteks Have i København danner
en allé afparadisæble en svævende skærm. Alle¬
en danner samtidig skalasammenhæng mellem
bygningskrop og havemiljø,
u In the Royal Library Garden, Copenhagen, an
avenue of Siberian crab forms a barrier with no

physical hindrance. This avenue also connects
(cf. connectivity) the bulky Library with its natu¬
ral environment.
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Brystningen præciserer gaderummet og

gadens forløb, samtidig med at de private
havers domæne markeres, og adgangen
hindres. Men brystningen er åben for indblik
ogmuliggør derfor social kontakt og her-der
fornemmelse.
En af mulighederne for at gøre etageboli¬

gens friarealer mere oplevelsesrige er at an¬
lægge nyttehaver og stuelejlighedshaver,
hvor der fra fællesarealerne over en bryst¬
ning er synskontakt til et anderledes og mere
detaljeret miljø. Paradoksalt nok bliver så¬
danne idéer undertiden afvist som asociale,
fordi den fysiske adgang begrænses. Ræson¬
nementet må være, at et areal, der ikke må
bruges, men kun kan opleves, er uden nytte¬
værdi. Et så snævert begreb om nytteværdi
havde man ikke, da Frederiksberg Have blev
anlagt. Her er der øer, som er utilgængelige,
en kvalitet der befordrer fantasien.
En brystning kan ud over de nævnte for¬

mål også udformes, så den kan bruges til at
sidde på eller hvile albuerne på. Dette er
f.eks. tilfældet med en balustrade. Brystnin¬
gen omkring den forsænkede del afBlågårds
Plads understreger byrummets rektangu¬
lære form, og giver samtidig lege- og sidde¬
muligheder.

Fysisk barriere
Ha - ha graven udviklet i Frankrig i 1600-
tallet har til formål at hindre adgang (for
mennesker og kvæg) til parken, uden at der
set fra parken er noget skel mellem park og

omgivende landskab. Ligger ha - ha graven

(fransk: »ah - ah«) kun som afslutning på en
allé kaldes det en Saut de loup (Oxford Com¬
panion to Gardens, Oxford 1986).
En tilsvarende elegant måde at hindre ad¬

gang kan ses ved H. C. Andersens hus i
Odense, hvor der mellem museumsarealet,
(for folk der har betalt entré) og den offent¬
lige byhave, er anlagt en sø.

Trådflethegn er den gængse måde at lave
fysiske barrierer på, men trådflethegnet kan
skære sammenhænge over rumligt, hvor det
er uønsket, og de kan have en restriktiv sym¬
bolværdi knyttet til sig.
Lyngby Parkkirkegård er tænkt som en

fortsættelse af den græsklædte erosionsdal,
som også Borrebakken er en del af. Men på
grund af kirkegårdenes generelle krav om

hegning, er skellet markeret med et tråd¬
hegn, som ikke blot er en fysisk barriere, men
også en utilsigtet domænemarkering.

Domænemarkering
Fodhegnet, fortovskantstenen og pullert-
rækken er almindelige eksempler på domæ¬
nemarkering. Domænemarkeringen beskri¬
ver en grænse mellem to arealer af forskellig
status eller anvendelse, men uden at grænsen
manifesteres rumligt som en skærm eller en

Ved St. Paul nær Nice ligger Mirdmuseet Fondation Maeght, tegnet af spansk-amerikaneren José
Louis Sert. Terrassehavens støttemure danner et levende mønster, der set nedefra er stående skærme
og set oppefra er brystninger. Det oprindelige slør affyrretræer er bevaret, så man får vistaer, ikke et
panorama mod landskabet.
■ At St. Paul nearNice lies FoundationMaeght, a museum designed by Spanish-American JoséLouis
Sert and dedicated to Miro. The walls surrounding the terraced garden form a pattern; from below:
upright barriers, from above: parapets. The original pine slur has been preserved to form landscape
vistas rather than a panorama.
En venlig og samlende sø i stedet for et afvisende hegn forhindrer gratister i at komme ind i H. C.
Andersens hus i Odense.
■ A pleasant lake joining elements rather than an offensive fenceprevents non-paying visitors from
entering Hans Christian Andersen's childhood cottage in Odense.
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I Taragona, Spanien er fodhegnene ikke kun en
nødtvungen domænemarkering, men en del af
torvets udsmykning.
■ The low fences lining the plaza at Taragona,
Spain, are not only a necessary means ofdemar¬
cation but part of its decoration.

På en stor og udflydende grusplads ved Rhinen
danner en enkelt hængepil et halvtag, det er trygt
og rart at drikke sin kaffe under,
m In a large gravelled space near the Rhine, a

single weeping willowforms a roofinvitingyou to
stay for a picnic.

Ud over at være et kunstværk og en legeplads
danner jernskulpturen på Plaza Industrial i Bar¬
celona et rum omkring sig. Formidlingen mellem
pladsen ti! højre og parken til venstre er sket ved
offensivt at tilføre et element med selvstændig
identitet og domænevirkning.
■ The iron sculpture atPlaza Industrial, Barcelo¬
na, besides being a work ofart and a toy, creates
a space round it. There is effective mediation be¬
tween square andpark, in that an element with its
own identity and natural dominance has been
added.

18

brystning og uden at være en fysisk barriere
(for fodgængere). Fodhegnet fortæller, at
adgang er uønsket, men fysisk er det intet
problem at forcere det.
Fra hovedindgangen til Frederiksberg

Have er synsaksen tværs gennem haven be¬
varet fra den tidligere barokhave. Men i den
romantiske have skal »foden ikke følge øjets
vej« og derfor standses færdslen af en

domænemarkering. Ikke i form af et afvi¬
sende fodhegn, men af en imødekommende
bænkerække.
I Vimmelskaftet i København er den tre¬

kantede plads omlagt for nylig. Pladsens
centrale felt bruges til udeservering, domæ¬
net er markeret ved, at belægningen her er af
poleret granit, i modsætning til det omgiven¬
de huggede granitgulv, altså ikke et skift i
materiale, men kun i bearbejdningsgrad.

Tag
Ligesom rumdefinerende kanter kan danne
rum, kan en rumlig virkning skabes med et
loft eller tag. I stokbebyggelsen Ryparken i
Emdrup er der ud over husenes stående
skærme ingen rumlige begrænsninger, hver¬
ken internt eller mod omgivelserne. Men de
spredte grupper af opstammede hængepil
danner et løvtag og dermed en rumlig virk¬
ning. På den lille plads mod Lyngbyvej er
motivet endnu tydeligere, fordi tjørnetræer¬
ne her er klippet til et tæt og sammenhæn¬
gende løvtag over gruspladsen.
I Sydeuropa er opholdspladsen ved huset

ofte skygget af et tag af vin eller andre
slyngplanter. Et pergolatag kan afhængigt
af konstruktion og art af slyngplanter varie¬
res fra det gennemsigtige, lysåbne til det luk¬
kede og mørke.
Kombinationen af tag og skærm danner

enkle og velkendte virkninger som bøgehøj¬
skovens søjlehal omgivet af sit bryn og allé¬
ens buegang, men kan jo finde utallige ud¬
tryk.

Rumskabende genstande
Ved Hovedbanegården i Barcelona glider et
hjørne af den urbane plads, Plaza Industri-
al, over i byparken, Pare Industrial. Det
rumligt set ømme punkt er løst ved placering
af en stor jernskulptur, som danner sit eget
domæne omkring sig, den formidler dermed
overgangen mellem plads og park. Skulptu¬
ren kan ses som »det tredie element« jævn¬
før artiklen om skala.
Krinsens grønne volumen på Kgs. Nytorv

danner tilsvarende et domæne omkring sig
og giver dermed det store og irregulære by¬
rum klarhed og substans.
Eksemplerne illustrerer, at ikke blot skær¬

me og tage kan give en rumlig fornemmelse,
men også volumener og andre genstande i
kraft af deres domænevirkning.

Rum og rumforløb
Efter rummenes grundplan vil jeg skelne
mellem statiske rum og dynamiske rumfor¬
løb. En park har en statisk rumlig opbyg¬
ning, når den består af sluttede rum, der hver
især hviler i sig selv, som værelserne i en
traditionel bolig.
Parken har dynamiske rum, når der er et

forløb af uafsluttede rum. Betegnelserne
henfører således til, hvordan grundplanens
rumforløb opleves, nårman færdes i havean¬
lægget. Betegnelserne er uafhængige af, om
rumbegrænsningerne er uforanderlige mure
eller fritvoksende planter.

Tennisbanerne i Hellerup Strandpark er hegnet
med et almindeligt trådflethegn. Hegnet danner
et slør og en fysisk barriere. Mod parken og de
tilstødende veje er trådflethegnetforstærket med
en svævende skærm aflindestammehække. Mod
parken er kanten derudover forstærket med en

brystning af lindehække. De lave og de høje
hække artikulerer rummene, og de muliggør, at
det liv, som tennisspillet giver, beriger resten af
parken.
m The Hellerup Strandpark tennis courts are

protected by an ordinary wire fence forming a
slur and a physical barrier. Towards park and ap¬

proach roads thisfence isfortified with lime hed¬
ges, a green barrier. Towards thepark, in additi¬
on, there is a limeparapet. Both tall and low hed¬
ges articulate the spaces, and allow games to
enrich the park.

Statiske rum

Middelalderens klosterhave, renaissancens
»giardino segreto« og den engelske blom¬
sterhave, f.eks. Lutyens og Jekylls haver, er
historiske eksempler på statiske rum. I det
statiske rum er man nået til bestemmelses¬
stedet og kan falde til hvile.
De statiske rum kan være sideordnede som

i Hellerup Strandpark (rumlig opdelt), par¬
ken kan være ét statisk rum som Sundby-
vesterparken (rumlig uopdelt) eller som

Mindeparken i Herning bestå af intime sær¬
haver i det store parkrum (rum i rum). Rum¬
lig opdeling betyder ofte også funktionel dif¬
ferentiering. I Hellerup Strandpark har
hvert rum sin funktion som tennisbane, båd¬
oplagring, leg, rosenhave o.s.v.
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De sekskantede blomsterhaver møblerer det
store parkrum i Herning Mindepark. Også den
ovale skovlysning er eksempel på statisk rum.

Georg Boye, Havekunst 1954.
■ Hexagonal flower gardens furnish the large
space inside Herning Mindepark (memorial
park). The ovalclearing, too, is an example ofsta¬
tic space. Georg Boye. Havekunst, 1954.

Utilgængelig
grundflade

Den rumlige analyse viser, at G. N. Brandt harforenet den skematiske opbygning og skarpe separering affunktioner med oplevelsesmæssig integration.
Kun destående skærmestandser udsynet, og dem er der relativtfå af: de høje hække langs tennisbanerne iparkens vestskel ogpå den rektangulærestaude¬
haves 3 sider samt ved klubhusene nord og vestfor staudehaven. Nårman færdes i parkens niveau, er alle øvrige kanter åbnefor indkig ogfor udsyn over
Øresund. Set nedefra kajen bliver terrænspringet i forbindelse med en brystningshæk derimod til en stående skærm.
■ Spatial analysis shows that G.N. Brandt here united schematization and strict functional separation with integration ofsubjective perception. Only
upright barriers, and relativelyfew ofthem at that, obstruct the view: tall hedges along the tennis courts at thefar west, along the threesides ofa rectangular
garden ofperennials, and by the clubhouses north and west of the garden ofperennials. To visitors on park level, alt other edges are open to observation,
both looking inland and towards the Sound. Looking from the seaside, however, the bank with its green parapet is an upright barrier.

Signaturforklaring
Kanter

Flader
LYSTBÅDEHAVN
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Frederiksberg Have som den ser ud i dag. Inspektoratet for de Kgl. Haver 1985.
■ Frederiksberg Garden today. Inspectorate for Royal Gardens, 1985.

Plan afFrederiksberg Have, formentlig udarbej¬
det af Scheel 1697 eller senere. Indgangen fra
Frederiksberg Allé er til højre for planen.
Fra Hakon Lund: De kongelige lysthaver. 1977.
m Plan of Frederiksberg Garden, presumably
completedby Scheel, 1697or later. En trancefrom
Frederiksberg Allé (avenue) at right. From
Hakon Lund. De kongelige lysthaver, 1977.

Dynamiske rumforløb
Dynamiske rum opfordrer til bevægel¬
se,hvor de statiske rum opfordrer til ophold.
I havekunstens historie har to typer af rum¬
lige forløb spillet en hovedrolle: barokha¬
vens geometriske rumlige opbygning og
landskabshavens organiske.
Frederiksberg Have før og efter omlæg¬

ningen i 1800 er et godt eksempel på forskel¬
len mellem geometriske rumforløb og orga¬
niske rumforløb. I den barokke Frederiks¬

berg Have færdedes man ad retlinede akser,
hvor alléens stammehække dannede svæven¬

de skærme og bosqueternes bryn gav en virk¬
ning som stående skærme.
Øjet og foden ledes frem til aksiale knude¬

punkter, som sættes i fokus af fontæner eller
pavilloner. Haven er statisk i brugen af
plantematerialet som et grønt byggemateria¬
le, og den er forudsigelig i sin gentagelse af
de stort set ens motiver i en taktfast rytme,
men rumoplevelsen er dynamisk - man bli¬
ver ledt frem til et brændpunkt, men derfra
altid videre mod et nyt brændpunkt.
Den nuværende Frederiksberg Have (an¬

lagt 1800) har dynamiske, organiske rum. En
stor del af plantningerne fra tidligere er be¬
varet, men deres konturer er ved udhugning
og plantning gjort uregelmæssige og organi¬
ske. Færdselslinierne er totalt ændret med
et nyt stinet, som styrer ad andre baner end
øjets og ved gravning af en slynget kanal¬
ring. Man befinder sig hele tiden i et have¬
rum, men der er glidende overgange til det
næste. Mens det statiske haverum er sluttet
og defineret som urbetydningen af have
(haghi: indhegning) er det dynamiske, or¬

ganiske rum et kontinuum som landskabet.
Som det er karakteristisk for romantiske

haver, er der i Frederiksberg Have anbragt
overraskelser som lysthuse, templer, grotter,
follier o. lign. Disse elementer kan ses som
rumskabende genstande, der giver de enkelte
haverum substans og identitet.
Stokbebyggelsen Blidah i Hellerup er et

moderne eksempel på dynamiske rumfor¬
løb. Trægrupper og solitærtræer er opstam-
mede, så de danner løvtage og svævende
skærme. Det udifferentierede parklandskab

v Vjoa.Vir.oii
. Ajl a.rairaa.i-
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Blidahparken i Gentofte anlagt 1934. Havearki¬
tekt C. Th. Sørensen. Fra »Socialt Boligbyggeri -
udsnit af 15 års boligbyggeri.« 1941.
m Blidahparken, Gentofte, established 1934.
C.Th. Sørensen. Fra SocialtBoligbyggeri - udsnit
af 15 års boligbyggeri (a briefsurvey of 15 years'
work for non-profit building societies, 1941).

inddrager de omgivende veje og så vidt mu¬
ligt også de omgivende bebyggelser uden stå¬
ende skærme eller brystninger. Friarealet
mellem husene kan bruges og overskues
overalt.

Blidahparken realiserer Corbusiers vision
om at erstatte byens definerede rumlige op¬

bygning bestående af statiske karrégårde og

geometriske rumforløb af gader og torve,
med huse placeret frit i et - i princippet -
uendeligt parklandskab. Tilsvarende søgte
arkitekter at ophæve skellet mellem inde og
ude i boligen. Mies van der Rohe har med
Barcelonapavillonen fra 1929 skabt et hus af
glas og fritstående skærme af sten. En sådan
åben rumlig opbygning er også et muligt
princip i friarealer.
Udviklingen fra middelalderens kloster¬

gård over renaissancens terrassehave, barok¬
kens stramme akser mod landskabet, land-
skabshavens opløsning af definerede rum, til
funktionalismens grænseløse friarealer, kan
ses som en fortsat higen efter frihed - frihed
til albuerum og til udsyn.
Denne hovedtendens indeholder mange

undtagelser og modifikationer, ligesom det
er vanskeligt at karakterisere nutidens rum¬

lige ideal i landskabsarkitekturen på en enty¬
dig måde.
Funktionalismens uendelige rum er ikke

forladt som princip, men den klassiske bys
rumlige differentiering er valgt til.
En hybridform mellem de 2 principper

kan ses i Blangstedgård, Odense, hvor der er
en fast karréstruktur mod gaden, men en op¬
løst karréstruktur å la parkbebyggelse mod
friarealerne.
Her er ikke valgt et enten eller, men et både

og.

Litteratur:
1. Cullen, Gordon: Townscape. London,
1961.

2. Lynch, Kevin: The Image of the City.
MIT, 1960.
3. Oxford Companion to Gardens. Oxford,
1986.

Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Sektion for landskabsarkitektur, KVL

Fra 1. prcemieforslaget til Blangstedgårdområdet i Odense afBoje Lund¬
gaard og Lene Tranberg. Arkitekten 1986.
■ From aproposal winning 1stprize: Blangstedgård, Odense, by Boje Lund¬
gaard and Lene Tranberg. Arkitekten 1986.
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Udstillinger

Roberto Burle Marx på Modern Museum
of Art

Taklrådgård till Undervisnings- och halsovårds-
ministeriets byggnad, Rio de Janeiro, 1936-38.
Fotografifrån ca 1945.1 taktrddgården forekom¬
mer for forstå gdngen Burle Marx' karakteristi-
ska organiska former. Man kan spatsera i takt¬
rddgården (mark: inga bdnkar) men dessframsta
uppgift ar att utgora ett blickfång for kontori¬
sterna i det 18-våningshus, som reser sig ovanom
taktrddgården. Denna tidiga taktradgård har
onekligen slaktskap med våra tiders land art.
(Kalla: Adams, W. Roberto BurleMarx. Utstall-
ningskatalog. MoMA 1991)
■ A forerunner of contemporary land art, as it
were: roofgarden on top of theMinistry ofEdu¬
cation andHealth, Rio de Janeiro, 1936-38 (pho¬
tograph from about 1945). Walking is possible -
note the absence ofbenches! - but its chieffunc¬
tion is that ofeye-catcher to staffat the 18-storey
office building rising above it.

Fazenda Vargem Grande, Areira, Sao Paulo,
1979-90.1 denna privata tradgårdfrån senare år
firar Burle Marx en triumf. Flan forvand/ar en
f.d. naturforodande kaffeplantage till en blom¬
strande tradgård med botaniska rariteter. I de
delvis omformade kafferengoringsbassangerna
infor Burle Marx ett rikt urval av vattenvaxter
från sina egna kollektioner.
(Kalla: Adams, W. Roberto BurleMarx. Utstall-
ningskatalog. MoMA 1991)
m Fazenda Vargem Grande, Areira, Sao Paulo,
1979-90. Burle Marx triumphs in creating this
later, private garden. He converts a former, ener¬
gy-consuming coffee plantation into a garden
flaunting botanical rarities. Having partly con¬

verted the basins in which coffee was purified,
Marx introduced a rich selection ofmarsh plants
from his own collections.

Modern Museum of Art (MoMA) i New
York hade i somras en fin utstållning om bra-
silianaren Burle Marx. Dår horde jag också
Burle Marx sjålv hålla ett charmfullt fore-
drag om sina arbeten och om sina ålskade
våxter. Den 81-åriga Burle Marx år fortfa-
rande en vital man, som kan uppvisa ett im-
ponerande livsverk. Hans forstå parker år
från borjan av 1930-talet. MoMA hade sam-
manstållt en utsokt kollektion av några av
hans mest centrala arbeten.
Marx internationella genombrott som

landskapsarkitekt skedde redan på 1930-
talet med taktrådgården till undervisnings-
och hålsovårdsministeriets byggnad i Rio de
Janeiro (1936-38), ritad av Lucia Costa,
Oscar Niemeyer o.a. med Le Corbusier som
rådgivare. Det hår var ett av de forstå arbeten
dår Burle Marx samarbetade med de arki¬
tekter som sedan skapade Brasiliens vårlds-
beromdamoderna arkitektur. Den moderna
finska arkitekturen år ju beslåktad med den
brasilianska. Bågge arkitekturskolorna be-
sitter en karakteristisk bundenhet till platsen
och landskapet. En skillnad år dock att den
moderna brasilianska arkitekturens utveck-

ling beledsagades av en parallell utveckling
av de omkringliggande trådgårdarna och
parkerna. Denna andel uteblev som bekant
hos oss. Det år mycket tack vare Burle Marx
som landskapsarkitekturen kom att spela en
så central roll i Brasilien.
Roberto Burle Marx år en av 1900-talets

stora konstnårer. Man kan med all rått pla-
cera honom i samma grupp som Le Corbu¬
sier, Gropius, Aalto, Picasso, Klee o.s.v.
Burle Marx har skapat trådgårdar, parker
och stadsdelar som till sitt konstnårliga in-
nehåll år så rika och banbrytande att man
måste soka sig tillbaka till den engelska land-
skapstrådgården och till Le Notres barock-
trådgårdar for att hitta något liknande. En
typisk Burle Marx-park består av flytande,
organiska former som skapats av klart av-
grånsade fålt av massplanteringar i olika
fårger. Fålten år som stora fårgsvep som or-
mar sig in i varandra och ger formerna dess
konturer. Det år som om Burle Marx hade
målat på marken i stallet for på en duk.
Burle Marx har de facto målat hela sitt liv.
Som ung ville han bli sångare, sedan borjade
han med måleri, dårefter arkitektur och till
sist kom han till landskapsarkitekturen. Han
såger sjålv att han »målar sina trådgårdar«.
Flavio Motta skriver i sin bok om Burle
Marx att han skapar »en sann kromatisk
promenade florale« i sina trådgårdar. Det år
intressant att stålla det hår uttrycket mot
»promenade architecturale«, som Le Corbu¬
sier gårna anvånde.
Bakom Marx distinkta och formfullånda-

de parkkompositioner doljer sig for den
oinitierade en annan våsentlig dimension i

Marx landskapsarkitektur. Marx formedla-
de i sitt foredrag påMoMA sitt intensiva for-
hållande till naturen och sitt intresse for våx¬
ter. Gång på gång återkom han till glådjen
att få leva med våxter. Han framstod som

den hångivne botanisten som aldrig kan stil-
la sin nyfikenhet och sitt begår efter mera
kunskap om naturen, och som livskonstnå-
ren som fascineras av naturens under och
blir djupt indignerad av naturforstorelsen.
Burle Marx intresse for våxter har en lång

historia, som går tillbaka till hans tidiga
barndomsår då han tilisammans med sin
mor skotte familjens trådgård. Sin forstå
egna trådgård skapade han under tonåren.
Som musik- och konststuderande i Berlin i
slutet av 1920-talet fick han under besok i
botaniska trådgårdens våxthus upp ogonen
for den rika tropiska våxtvårlden i Brasilien.
Allt sedan borjan av 1930-talet har Burle
Marx arbetat med brasilianska naturvåxter i
sina trådgårdar. 1949 inkopte han en kaffe¬
plantage utanfor Rio de Janeiro dår han har
sitt hem, sin ateljé och sitt trådgårdslabora-
torium. I dag finns dår en av de vårdefullaste
kollektionerna av tropiska våxter i vårlden.
Bland de 3500 arterna bår 30 dess upptåcka-
res Burle Marx namn (Burle Marxii). De
fiesta våxterna har Burle Marx sjålv samlat
under sina många expeditioner i Brasilien.
BurleMarx år en av ledarna for den brasi¬

lianska naturskyddsrorelsen. Han har skri-
vit och hållit foredrag om nodvåndigheten
av att skydda den rika brasilianska floran,
specieilt har han engagerat sig for regnsko-
garna vid Amazon-floden.
Burle Marx landskapsarkitektur berikas

av samspelet melian det konstnårliga form-
språket och våxtmaterialet. I en artikel i ka¬
talogen till Burle Marx-utstållningen pekar
forfattaren till bocker och artiklar om tråd-

gårdskonst William Adams på det faktum
att Burle Marx, då han borjade introducera
vilda våxter i sina trådgårdar, gjorde samma
epokgorande arbete med landskapsarkitek-
turens råmaterial som den moderna rorei¬
sens arkitekter gjorde med sitt »råmaterial«:
glas och armerad betong. William Adams
skriver: »Det år i den suveråna behårsknin-

gen av naturens levande miljosubstans som
Burle Marx har kunnat bringa trådgården
på jåmlik fot med de revolutionåra fram-
stegen i måleriet och arkitekturen.«
Det hår år den forstå utstållningen om en

landskapsarkitekt i MoMA's historia. I for¬
ordet till utstållningskatalogen skriver che¬
fen for MoMA's arkitektur- och designav-
delning, Stuart Wrede att det finns ett nytt
intresse for landskapsarkitekturens konst¬
nårliga dimensioner. Det år finlåndaren Stu¬
art Wredes fortjånst att Burle Marx-utståll¬
ningen kom till.
Tom Simons, prof. i Landskapsarkitektur, Helsinki
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Mere om udstillingen Architecture
Danoise du Paysage Contemporain
I Landskab 7-91 omtaltes udstillingen Ar¬
chitectureDanoise du Paysage Contempora¬
in ganske kort. Det skal derfor repeteres, at
professor Jef de Gryse, Belgien, formand for
både European Foundation for Landscape
Architecture og for IFLA's Centralregion,
ihærdigt efterspurgte en udstilling, som
kunne vise krop og sjæl i nyere dansk land¬
skabsarkitektur.
Motivationen herfor er nok, at Belgien -

og for så vidt også Holland - op igennem
tresserne og halvfjerserne havde temmelig
god kontakt tilDanmark. Mange landskabs¬
arkitekter tog herop for at videreuddanne sig
eller arbejde, og siden bragte de - åbenbart -
megen inspiration og respekt med hjem om
vores havekunst.

Prof. Jef de Gryse fandt, at kommunika-
tionsstrømmen nordfra var stilnet for meget
af og bad om et udsnit af nutidige arbejder,
igangværende som udførte.
Foreningen af Danske Landskabsarkitek¬

ter overlod arbejdet til en firepersoners grup¬
pe: Jeppe Aagard Andersen, der sidder i
DL's bestyrelse og er formand for LAND¬
SKABS redaktionsudvalg; Stig L. Anders¬
son, der er medlem af samme redaktionsud¬
valg; Charlotte Skibsted, der er DL's delegat
for EFLA og IFLA samt Annemarie Lund.
Gruppen skulle dels sørge for, at udstillin¬

gen kom op at stå i løbet af halvanden må¬
ned, dels skulle den fremtrylle de nødvendi¬
ge pengemidler.

Spændvidde og fælles fodslag
Gruppen ønskede at skabe en udstilling, som
siden kunne fungere som vandreudstilling,
og som i udtryk, appel og udformning især
rettede sig mod Mellem- og Sydeuropa, her¬
efter Norden.
For at vise spændvidden af de opgaver,

danske landskabsarkitekter arbejder med,
udsøgte vi os eksempler fra den helt store
skala og ned til opgaver i ganske lille skala.
Der blev endvidere ved udvælgelsen lagt

vægt på at forsøge at finde projekter, hvor
landskabsdelen eller landskabsarkitektens

arbejde fremstod relativt solo.
Herudover valgte vi eksempler, som vi

fandt udmærkede sig ved et vist dansksindet
fælles fodslag. Denne postulerede fælles¬
nævner ser vi som en allestedsnærværende

hensyntagen til opfyldelse af funktionelle
behov, koblet med, at anlæggene indpasses i
helheden, at der næres stor omsorg for detal¬
jen, for stoflighed og for materialer, samt at
det enkle fremfor det overlæssede, det be¬
skedne fremfor det spektakulære fore¬
trækkes.

Hertil kommer, ret indlysende, at vores
valg måtte afhænge af, hvad vi kendte til af

projekter. Der var ikke mulighed for større
opsøgende virksomhed. De gamle ord om,
at de der lever skjult lever godt, fik ikke me¬

gen mening i denne sammenhæng. Vi kunne
kun vælge fra de landskabsarkitekter, der
jævnligt gør noget for at holde sig synlige.
Vi havde også en vis forventning om, at

det vi valgte, ville blive præsenteret på en

smuk, fængende, indlysende og alligevel
overraskende måde.
Udfra vores bedste overbevisning spurgte

vi så efter ca. 25 eksempler, disse fordelte sig
på omkring 15 tegnestuer.

Udstillingens projekter
Et eksempel på et stort anlæg i det åbne land
er terrænformningen omkring Storebælts¬
forbindelsen (Jørgen Vesterholt).

Restaurering og renovering af historiske
anlæg belyses med projekterne til øen
Trekroner (Steen Høyer), genplantning af
Ledreborg Allé (Lone van Deurs), Uranien-
borg på Hven (Sven-Ingvar Andersson).
Med Udviklingsprojekt til Toga City (Stig

L. Andersson), illustreres bearbejdning af et
udviklingsområde med forslag til bebyggel¬
sesstruktur.
Fritidslandskab i Vallensbæk (Charlotte

Skibsted) og Bypark i Ballerup (Steen Høyer
og Jeppe Aagaard Andersen) viser park-
mæssig landskabsbearbejdning.
Friarealer omkring institutioner, kursus¬

centre, i bycentre fremgår af projekterne
Telecenter på Fyn (Preben Skaarup), Hotel
Koldingfjord (Jeppe Aagaard Andersen),
GI. Avernæs, Jydske Tidende, Koldkærgård
(Paul le Fevre Jacobsen), La Défense (Sven-
Ingvar Andersson), Odense bymidte (Gin¬
man - Harboe - Borup).

Såvel friarealer omkring nyere boligbe¬
byggelser, plejehjem, ved byfornyelse som

egentlige land- og villahaver indgår. Det dre¬
jer sig om bebyggelserne Soluret og Poppel¬
haven (Preben Skaarup), Plejehjemmet
Norges Minde (Knud Lund-Sørensen), by¬
fornyelse i Sønderborg, Nyborg og Vejle
(Jørgen Nielsen - Hans Peter Kofoed Han¬
sen), byfornyelse i København (Lone van

Deurs), byfornyelsepå Christianshavn (Jørn
Palle Schmidt). Hertil kommer privathave i
Køge (Andreas Bruun), landhave i Vestsjæl¬
land (Jørn Palle Schmidt, landhave i Nr.
Onsild (Torben Schønherr).
Også eksempler på nyanlæg eller udvidel¬

ser af eksisterende kirkegårde er udvalgt:
Greve Kirkegård (Andreas Bruun) og Sejs-
Svejbæk Kirkegård (Torben Schønherr).
Alle projekter ligger nu i glas og ramme,

ialt 45 stk å 90 x 120 cm. Udstillingen har væ¬
ret vist i Bruxelles i oktober 1991, og der for¬
handles fortiden med flere andre byer. Næste
udstillingssted bliver sandsynligvis i Haag
under Floriaden i sommer.

Illustrationer fra to projekter, der indgår i ud¬
stillingen: 1. Uranienborg på Hven, Sven-Ingvar
Andersson; 2. Telecenter ved Odense, Preben
Skaarup.
■ Two projects, part of the exhibition
1. Uranienborg on the island ofHven, by Sven-
Ingvar Andersson
2. Telecenter, postal technology unit, at Odense,
by Preben Skaarup

Det tilhørende udstillingskatalog har tekst på
fransk, engelsk og tysk. Arkitekturkritikeren
Allan de Waal indleder med en artikel om dansk

landskabelig tradition. Dernæst præsenteres 15
projekter, et fra hvert af de udstillende land¬
skabsarkitektfirmaer lagt i en følge fra de store
fælles landskaber, via byenspladser ogparker til
boligens nære havearealer.
Architecture Danoise du Paysage Contempo¬

rain (red. Stig L. Andersson og Annemarie
Lund). 48 s., ill. s/h og farve. Arkitektens Forlag.
1991. 120 kr.

Supplerende oplysninger om udstillingen og
udlån kan fås gennem LANDSKAB.
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Summary

A group of teachers employed by the Unit
of Landscape Architecture at the Danish
Agricultural University are attempting to
define formal concepts with which to sustain
landscape architectural practice and train¬
ing.
Their work takes inspiration from Nor¬

wegian theoretician C. Norberg-Schultz,
who in his In tensjoner iA rkitekturen (Inten¬
tions in Architecture, 1967) presents a theory
whose components are the task itself, and
the two auxiliary disciplines of form and
technique.
Their work, however, has also been pro¬

voked by the postmodernist, subjectivist,
dearth of theory.
The group intends to treat those formal

aspects which invite objective description,
e.g. definitions of structure, scale, and space.
Unlike the prevailing trend in Swedish land¬
scape architectural training, they do not con¬
sider complexity, power, originality, or other
qualitative and subjective factors that are
part of the psychology of perception. Their
present aim is to develop tools with which to
analyse and discuss, although they make no
attempt to deny the sustaining power of sub¬
jective experience. Three articles in this issue
sum up the work. We have published two
previous articles, P. Stahlschmidt's on form,
cultivation and growth (Landskab 4/1984),
and I.A. Olsen's on the formative role of the
landscape in designing (Landskab 6/1986).

On Scale and Concepts of Scale, p. 1
By Ib Asger Olsen
The term scale is often used in discussing

architecture and landscape architecture. We
will attempt, in order to render such dis¬
cussion sufficiently precise to be useful
throughout the designing of actual crea¬
tions, to define and increment a number of
such possible professional contexts.

Scale originally means steps in sequence
such as a staircase, or musical gamut, but in
architecture, as in English, is used to refer to
'measure'.
In order harmoniously, or even dramati¬

cally, to shape our physical environment we
must predetermine the scales of both com¬

ponents and wholes, particularly since we
live in this post-war period of industrial
growth, with landscape units of variegated
shapes and sizes.
I have come to realise that scale must be

definable in three different sets of terms,
namely,
- perceptible scale
- imperceptible scale
- relative scale.
Scale relations
A physical environment usually consists of
different elements spanning different mutu¬
al relations.
These relations may be defined as a series

of concepts, to be used as tools in environ¬
mental analysis and planning. By concord
(Dan. skalaoverensstemmelse), first, we
mean the elemental relation involving two or
more elements on one and the same scale.
Contrast (Dan. skalakontrast) involves

the opposite: elements of extremely different
size juxtaposed.
Connectivity or hierarchical scaling (Dan.

skalasammenhæng) refers to different ele¬
ments of increasing size forming the transi¬
tion from an area's smallest to its largest
scale.

On Structure, p. 8
By Karen Attwell
The word 'structure' is used frequently in
Danish, but differently by diffent people,
and in different professions. Here, we take it
to mean 'how something as a whole is con¬
structed'.
A structure, then, becomes intelligible if

one chooses to regard a construction as a
whole rather than as a set of elements.

Structurally conscious planning leads to
the formation of images, and increased un¬

derstanding of the overall construction of an
area.

We suggest four terms to be used in
describing landscape composition,
1. Element - a single unit, component, or ob¬
ject.
2. Elemental relation - the interrelation of
two or more elements belonging to different
categories.
3. Structure - how elements of one category
interrelate.
4. Structural relation - how two or several,
superimposed structures interrelate.

We now go on to concentrate on structure,
the pattern appearing when all elements in a

design belong to one category. This structure
may be made up of points, ribbons, surfaces,
or combinations of these. A single structure,
moreover, may be hierarchical, homo¬
genous, or additional.
Structural relations describe how single
structural levels relate, i.e. how single super¬

imposed levels of pattern are arranged
throughout. Structural relations, in their
turn, are complementary or autonomous,
crosscutting.

On Space, p. 14
By Per Stahlschmidt
Space in architecture is a central and com¬

prehensive term. In landscape architecture,
where space is created not only using mason¬
ry and woodwork but also trees, bushes,
water, and types of terrain, space and spatial
delineation are essential, but also both
diffuse.

During certain periods in the history of
landscape architecture, the intimacy offered
by enclosed, well-defined space is empha¬
sized along with protection; at other times
there is a preference for transparency and an

open view. We will describe types of spatial
delineation and then discuss how, in plan¬
ning, types of space may be differently or¬

ganised.
Edge in the work of Kevin Lynch refers to

the border between two different types of
area, for example between a housing area
and a park, or between a street and a lake. I
would like to differentiate the concept by
suggesting five new terms, upright barrier,
barrier without hindrance, parapet, physical
barrier, and territorial marking. After hav¬
ing been incremented, Lynch's principles
permit a more complete perception of
garden or park anatomy.
I distinguish between static and dynamic

spatial sequence. Static will refer to a park
consisting of closed, self-contained spaces,
much like rooms in a house. Dynamicmeans
a sequence of unenclosed spaces. Both terms
refer to the ground plan as a felt reality. The
medieval convent garden, the Renaissance
giardino segreto, and the English flower
garden such as that of Lutyens or Jekyll, are
traditional examples of static space. In such
a space, one has reached one's destination
and may rest.
Dynamic space, however, spurs you into

motion. Two main types have played major
roles in the history of garden composition,
one geometric Baroque, the other landscape
type organic.
The Copenhagen Frederiksberg Garden

before and after a major change made in
1800 is a fine example of the difference be¬
tween geometric and organic.

Ellen M. Pedersen
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skaberne og land art-projekter)
eller Utrecht-Haarlem (fortifi-
cationssystemer, kanaler, re¬
kreative områder).

19.30: Festmiddag.

Fredag 22. maj
8.30 - 13.00: 'Planer i prak¬

sis' med forelæserne Vito Ac-

conci, USA; Martha Schwartz,
USA; James Ibrell, USA.

14.15 - 21.00: Eskursion til
Floriade 1992 i Zoetermeer.

Eskursioner efter konferencen
Efter konferencen er arrangeret
faglige, 2-5 dages eskursioner
til Amsterdam, Antwerpen,
Oosterschelde, Veluwe, Spani¬
en, Holland, Frankrig, Øst¬
europa. Priser fra 350 til 2100
Dfl.

Konferenceafgift-. 750 Dfl indtil
15.3, herefter 850 Dfl., studen¬
ter 300 Dfl. Konferenceafgiften
inkluderer kongrespapirer, kaf¬
fe og frokoster, receptioner,

indgangsbillet til Floriade, men
ikke eskursioner (2 x 35 Dfl.),
aftensmad og hotel.

Publikation: en bog, der sam¬
menfatter konferencen, kan
indtil 15.3.92 forudbestilles fra
konferencesekretariatet. Pris
165 Dfl. Konferenceafgiften in¬
kluderer denne bog.

Yderligere oplysninger:
Konferencesekretariatet: Jel-

le Bennema, P.O. Box 19350,
2500 CJ Haag, Holland. Tel.
+ 31 (0)70 353 6376, fax +31
(0)70 380 9656 eller Landskabs
redaktion.

Møde: Naturen på landet
Skov- og naturstyrelsen afhol¬
der lørdag 5. april, kl. 9.30 -
17.00 sit 5. naturovervågnings-
møde på H. C. Ørsted Institut¬
tet i København.

Gennem foredrag og diskus¬
sioner vil levevilkår for det vilde

plante- og dyreliv blive belyst.

Indlæg: Poul Erik Stryg:
Landbrugets udviklingstenden¬
ser i relation til det vilde plante-
og dyreliv. Peder Agger: Ud¬
viklingen i småbiotoperne.
Garret Fry: Småbiotopernes
økologiske betydning. Dan¬
marks Miljøundersøgelser, afd.
for Flora- og Faunaøkologi:
Dyrkningsforholdenes betyd¬
ning for det vilde plante- og
dyreliv. Henning Nøhr: Be¬
kæmpelsesmidlernes indflydel¬
se på fuglelivet. Hans Peter
Ravn: Bekæmpelsesmidlernes
indflydelse på insekt- og plan¬
telivet. Jørgen Primdahl: Ud¬
viklingen og betydningen af
miljøfølsomme områder og
braklægning. Niels Kanstrup:
Vildtpleje i landbrugslandet.
Jon Krabbe: Idekatalog for
økologiske landskabsforbedrin-
ger i landbrugsområderne.
Deltagelse i mødet er gratis.

Skriftlig tilmelding (navn, stil¬
ling, adresse, telefon) til Skov-
og Naturstyrelsen, Naturover-

vågningskontoret, Slotsmarken
13, 2970 Hørsholm. Frokost
bestilles ved at indsætte 90 kr

på giro 5 55 50 51, mrk. NO-
årsmøde. Ved at indsætte 60 kr

på samme gironummer kan be¬
stilles en bog, der opsamler
mødets indlæg.

Yderligere oplysninger: Helle
Jensen. Tel. + 45 45 76 53 76,
L2884

Nu er det tid for

BLOMSTERLØG

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

Redskaber m.m.

Aage Pedersen A/S Frøhandel
Indre Vordingborgvej 11

4700 Næstved

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

Arcade-

overdækning
fra VEKSØ

Arcade er den perfekte overdækning til
cykler i mindre eller større antal -
både funktionelt og designmæssigt.
Arcade udføres i varmgalvaniserede stål-
bæringer og kan nylonbelægges i
mange farver. Overdækningen udføres i
klare polycarbonatplader.
Veksø-Taulov a/s udvikler og producerer
gade- og parkudstyr tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med egne
montører.

Veksø-Taulov a/s er Danmarks største leve¬
randør til udemiljøet og har salgskontorer i
Tyskland, Sverige, Norge og Finland.

Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vores katalog.

rm
Gade- og parkudstyr

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

Telefax 75 56 22 15
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ELASA-møde 1991 i Ungarn
»The European Landscape Ar¬
chitect Students Association«
afholdt møde 4.-8. april 1991 på
University of Horticulture and
Food Industry i Budapest.
Mødet opfulgte sammenslut¬

ningens første møde i Portugal
i 1990. Danmark var til begge
møder repræsenteret af to land¬
skabsarkitektstuderende fra

K.V.L., Sektion for landskabsar¬
kitektur.
De deltagende lande var Tysk¬

land, Sverige, Norge, Polen,
Rusland, Bulgarien, Slovenien,
Østrig, Schweiz, Spanien, Por¬
tugal, Frankrig, Skotland, Un¬
garn og Danmark.
Holland og England deltog

ikke i mødet, men begge lande
er medlem af ELASA.

Der er endnu ingen kontakt
til landskabsarkitektinstitutio¬
ner i Finland, Rumænien, Ita¬
lien, Grækenland, Albanien,
Wales og Irland.
ELASA har kontakt til Tyr¬

kiet, men de er endnu ikke
medlem. Tyrkiet var forhindret
i at deltage i mødet i Budapest.
Under mødet i Budapest

blev nedenstående punkter dis¬
kuteret og drøftet i arbejds¬
grupper:
- vedtægter for sammenslut¬
ningen ELASA

- oprettelse af kommunikati¬
onscenter

- information om praktik¬
arbejde i udlandet

- kontakt til ikke-medlems-
lande

- næste ELASA-møde.

Formålet med ELASA er at

organisere årlige møder, der
muliggør kontakt mellem de
landskabsarkitektstuderende
fra forskellige lande. Desuden
har ELASA til formål på læn¬
gere sigt, at etablere et kommu¬
nikationscenter. Kommunikati¬
onscenteret er en informations¬
bank, der kan oplyse om:
- studiemuligheder i udlandet
- praktikpladser i udlandet
- workshops, kurser og udstil¬
linger vedr. landskabsarki¬
tektur i udlandet.

Spaniens Escuela de Jardine-
ria & Paisagismo (uddannelses¬
institution for landskabsarki¬

tektur) i Madrid opretter kom¬
munikationscentret.
Kommunikationscentret har

ikke til opgave at indsamle op¬

lysninger om uddannelses- og
praktikmuligheder, udstillin¬
ger, workshops etc. i medlems¬
landene, men at modtage så¬
danne oplysninger og derefter
viderebringe disse ved fore¬
spørgsler.
Information om praktikar¬

bejde i udlandet og kontakt til
ikke-medlemslande skal således

varetages af kommunikations¬
centret i Madrid.
Næste møde finder sted i

Schweiz i Rapperswil i perio¬
den 16. marts-22. marts 1992.

Arrangører er SLASO -

Schweiz Landschafts Architek-
tur Studenten Organisation.
Undertegnede vil ligeledes i år
deltage i mødet som repræsen¬
tanter for de landskabsarki¬
tektstuderende fra Landbohøj¬
skolen.
Christina de Magelhaes

Coelho fra Lissabon blev valgt
til at repræsentere ELASA ved
EFLA-kongressen i Bruxelles
og IFLA-kongressen i Co¬
lumbia.
Alt i alt var det et vellykket

arrangement. Alle deltagere
blev indkvarteret privat hos de
ungarske studerende og for¬
uden mange møder, diskussio¬
ner og gruppearbejde, var der
rig mulighed for at deltage i
bl.a. ekskursion til national¬

park og i fester med ungarsk
folkedans, musik og teater.

Bjørn Samuelsson
og Pernille Danielsen

Di^nyt

Vejregeludvalget
Landskabsarkitekt Ib Møller,
der siden 1973 har repræsente¬
ret Danske Arkitekters Lands¬
forbund og Foreningen af Dan¬
ske Landskabsarkitekter i Vej¬
regeludvalget, har ønsket at
trække sig tilbage og har i et
brev til vejdirektør Per Milner
bedt om, at der af de to for¬
eninger i fællesskab udpeges en
afløser. I den forbindelse peger
han på sin nye kompagnon ar¬
kitekt Ejnar Overlund Hansen,
der har afgang fra Arkitektsko¬
len i Aarhus - er medlem af så¬
vel DAL som DL og siden 1987
været beskæftiget med »Møller
& Grønborgs« arbejder for Vej¬
direktoratet.
Såfremt DAL indstiller

Ejnar Overlund Hansen som

medlem af Vejregeludvalget,
støtter DL's styrelse hans kan¬
didatur.

Guideudvalget
Styrelsen har atter drøftet ud¬
givelsen af den danske del af
»Nordisk haveguide« og be¬
sluttet følgende:
»Copyright for haveguiden

skal være DL's. Der bevilges
45.000 kr. (resterende fonds¬
midler) + 29.000 kr. (penge
hensat fra gammel guide) på
betingelse af, at der udarbejdes
et budget, hvoraf fremgår hvil¬
ke andre økonomiske midler,
der stilles til rådighed for pro¬
jektet (forskningsmidler). Des¬
uden skal der udarbejdes en

tidsplan, idet arbejdet med
projektet må være så vidt frem¬
skredet, at der juni 1992 fore¬
ligger et materiale, som stort
set er klar til trykning.«

MDL-betegnelsen
Styrelsen har skriftligt opfor¬
dret personer, der uberettiget
anvender MDL-betegnelse til at
søge medlemskab i Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter.

Fonden for træer og miljø
Som repræsentant for Have¬
brugshistorisk Selskab er land¬
skabsarkitekt Jane Schul ind¬

valgt i Fondens repræsentant¬
skab. Karen Permin

Gesamthochschule Kassel
U n i v e r s i t å t

lm Fachbereich Stadtplanung/Landschaftsplanung ist baldmog-
lichst folgende Stelle zu besetzen:
1 Wiss. Mltarbeiterin/Mitarbeiter (BAT Ila)
- halbtags -
befristet fur zunåchst 3 Jahre mit der Moglichkeit der Verlångerung
um weitere 2 Jahre (Qualifikationsstelle gem. § 45 HUG i. V. mit § 57b
(2) Nr. 1 HRG); Promotionsmdglichkeit.
Kennziffer: 010.

Aufgaben: Mitarbeit in Forschung und Lehre im Studienbereich Ar-
chitektur-, Stadt- und Landschaftsplanung/Freiraumplanung. Ar-
beitsgruppe Prof. G. Lange. Betreuung von studentischen Projekten,
Seminaren und Exkursionen im Kontakt mit dem Lehrgebiet Land-
schaftsarchitektur.

Voraussetzungen: HochschulabschluB in den Fachrichtungen Gar-
tenkunst/Landschaftsplanung sowie alternativ in der Fachrichtung
Architektur bzw. den bildenden Kunsten. Die Stelleninhaberin/der
Stelleninhaber sollte ihre/seine Befåhigung zur entwurflichen Arbeit
in den genannten Fachrichtungen anhand eigener Arbeiten nachwei-
sen konnen - die Entwicklung und Darstellung eigener Ideen anhand
von Zeichnungen und Modellen wlrd ebenso vorausgesetzt wie
Erfahrungen in systematischen Vorbereitungen planerischer Frage-
stellungen. Arbeitsschwerpunkt wird die Entwurfsbetreuung studen-
tischer Arbeiten sein. Berufliche Erfahrungen werden nicht zwingend
vorausgesetzt.
Der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird zudem die Moglichkeit
geboten, uber die ausgeschriebene halbe Stelle hinaus an Wettbe-
werden bzw. Projektentwiirfen gegen Honorar teilzunehmen.
Die Gesamthochschule Kassel strebt eine Erhohung ihres Frauenan-
teils an und fordert daher Frauen nachdrucklich zur Bewerbung auf.
Bei gleichwertiger Qualifikation/Eignung werden Frauen bevorzugt
beriicksichtigt.
Schwerbehinderte Bewerber erhalten, bei gleicher Eignung den
Vorzug.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind unter Angabe der
Kennziffer innerhalb 2 Wochen nach Erscheinen an den Pråsiden-
ten der Gesamthochschule Kassel, Monchebergstr. 19, D-3500
Kassel, zu richten.
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MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

II Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42

II Have- & Landskabsterralnaptering
El HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



BOGEN OM POVL BAUMANN

AF HANS ERLING LANGKILDE

Arkitekten Povl Baumann var blandt de le¬

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

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

vidtspændende, fra nogle af periodens smuk¬
keste villaer over den neoklassicistiske nyfor¬
mulering af etageboligen, storkarreen, som
blev typedannende, til fornemme offentlige
anlæg. Bebyggelserne i Struenseegade, Møl¬
legården etc. blev et arkitektonisk højt kvali¬
ficeret udspil til afhjælpning af bolignøden.

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

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

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

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


