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DL nyt
DanishDogmaLandscapeCamp -
International Master Class for
Professionals
I forbindelse med DL's 75 års jubi¬
læum 2006 arrangerer DL 24.-26.
august en master class, der afholdes
over tre dage i Ørestad Syd.Tre
meget anerkendte landskabsarki¬
tekter, Peter Latz, Tyskland, Claude
Cormier, Canada og Rainer Stan¬
ge, Norge skal fungere som men¬
torer for de ca. internationale 60

deltagere.
Progam er under udarbejdelse.
www.landskabsarkitekter.dk/

medlemmer/newsattach/DanishL

DogmaLandscapeCamp MM

Resultat af konkurrencen om en
'Visuel Event'.

I forbindelse med at DL fylder 75
år i år udskrev foreningen en

konkurrence om en 'Visuel Event',
der kan give opmærksomhed om¬

kring landskabsarkitektfaget.
Tre vindere er udpeget, og der ar¬
bejdes nu videre med at realisere
forslagene.
De tre vindere er Christina Vad,
Simon Enemærke og Sara Ronnås.
I september 2005 udskrev Danske
Landskabsarkitekter en idékon¬

kurrence for studerende fra de tre

landskabsarkitektskoler i Danmark.

Konkurrencebesvarelserne skul¬

le give bud på en visuel event ved
Danske Landskabsarkitekters 75 års

jubilæum i 2006.
Der indkom 24 meget forskellige
forslag. Forslagene har bidraget til
at vise nye muligheder for marke¬
ring afjubilæumsdagene og det
landskabsarkitektoniske felt.

Besvarelserne deler sig i to grup¬

per. En, der beskriver en proces
snarere end et konkret produkt, og
en anden gruppe, som omhandler
konkrete installationer.

Det var vanskeligt at pege på ét
forslag, som umiddelbart kunne
realiseres. Derfor er der præmieret
tre forslag, som i samarbejde skal
viderebearbejdes af de pågælden¬
de tre forslagsstillere Christina Vad,
Simon Enemærke og Sarah Ron¬
nås. Dommerkomiteen bestod af

landskabsarkitekterne Steen Bis¬

gaard, Peter Lundsgaard Hansen og
Maria Miret.

Nordisk styrelsesmøde 2005
I september 2005 afholdtes nordisk
styrelsesmøde i Stockholm.
I mødet deltog: Fra DL: Peter Ra¬
aschou-Nielsen, fmd.,Jacob Kamp,
IFLA delegat, Poul Børge Peder¬
sen, EFLA delegat, Maria Miret,
fagsekretær, Annemarie Lund, re¬
daktør af Landskab
Fra FILA: Einar E. Sæmundsen,
fmd., Hlin Sverrisdottir, IFLA de¬
legat, Audur Sveinsdottir, nordisk
sekretær,
Fra Sveriges Arkitekter, Akademi¬
et for'Landskap: Johan Paju, fmd.,
Johanna Jarmeus, IFLA og EFLA
delegat, Per Andersson, Katarina
Nilsson.

Fra MARK: Meri Mannerla-Mag-
nusson, fmd.
Fra NLA: Jenny Blandina Osuld—
sen, IFLA delegat, Marit Hovi,
daglig leder

Om foreningernes virksomhed:
MARK i Finland har 100 med¬

lemmer og ca. 50 studentermed¬
lemmer. Uddannelsen foregår på
Universitetet i Helsinki, hvor der
er to professorer ( landskabsplan¬
lægning og landskabsdesign).
MARK har 60 års jubilæum i
2006.

Årligt kontingent 110 Euro pr. år.
NLA i Norge har 520 ordinære
medlemmer, 80 studentmedlem¬
mer.

Der arrangeres årlige kurser og
to konferencero om året ( vår og
høst) med aktiv deltagelse af de 15
lokalforeninger.
Hvert andet år arrangeres en studi¬
etur til udlandet, i 2005 Afrika.
FILA i Island har 50 medlemmer.

Der er et godt med arkitektfor¬
eningen og ingeniørforeningen.
Der har i 2004 været en udstilling
og TV-udsendelse samt særarran¬

gement med ReynirVilhjalmsson,
der er æresmedlem.

Det arbejdes med optagelsesregler
og uddannelse samt autorisation
og registrering af titlen landskabs¬
arkitekt, som er lovbeskyttet.
Johan Paju fra Sveriges arkitekter,
Akademiet for landskapsarkitektur
fortalte om erfaringer med de æn¬

dringer det sket inden for forenin¬
gen ved sammenlægningen af flere
foreninger til en større enhed og
om de 4 'Akademier', en for hver
profession. Ca. 95% af landskabs¬
arkitekterne er medlemmer.Årligt
kontingent er 2.500 S.kr., totalt
medlemstal er ca. 9.000, heraf er
ca. 800 landskapsarkitekter.
Det arbejdes med revision af Plan-
Qg Bygningsloven, Miljøloven samt
'Utbildningspolicy'.
Der lægges stor vægt på en fælles
efteruddannelse for alle fire

'Akademier' i foreningen.
I DL forsøger man at styrke for¬
eningen og profilere sig over for
bygningsarkitekter og andre fag¬
grupper.
Der er ca. 430 medlemmer samt

ca. 200 studentermedlemmer, pri¬
mært fra KVL, hvor der optages ca.
45 pr. år.
I anledning af DL's 75 års jubilæ¬
um i 2006, planlægges en master
class session.

Annemarie Lund fortalte om tids¬

skriftet Landskab og de nordiske
landskabsarkitekters rolle i tids¬

skriftet.

2006 og frem
Budgettet for 2005-06 er ca. 1500
Euro.

Udgifterne til nordisk samarbej¬
de fordeles således: DL 30%, FILA
2%, MARK 8%, NLA 30 %, LAR
30 %.

Næste nordiske styrelsesmøde af¬
holdes i København 28. august
2006 i tilknytning til DL's juibi-
læum.

1,2007 arrangerer MARK den
nordiske kongres i Finland, og i
2009 arrangerer NLA kongressen.

Yderligere information:
http://www.arkitekt.se/akademi/
landskap
http://www.fila.is
http://www.landskapsarkitektur.no
http: / /www. landskabsarkitekter, dk
Audur Sveinsdottir, nordisk sekretær

English Garden Tours
Fra april til august har Clare
Littlewood arrangeret en række
besøg til engelske haver.
Inf.: Clare Littlewood

clare.littlewood@libero.it
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DL's studenterkonkurrence. Forslag af Simon Enemærke

43. IFLA verdenskongres
i Minneapolis, USA
6. - 9. oktober 2006

Den 43. verdenskongres for land¬
skabsarkitekter afholdes 6.-9. ok¬

tober 2006 i Minneapolis, Minne¬
sota i USA med temaet er 'Green

Solutions for a Blue Planet'.

Læs mere om kongressen
http: //www. asla.org/meetings/am
2006/minneapolis.html MM

Shifting Ground i Vancouver
Den canadiske landskabsarkitekt¬

forening Canadian Society of
Landscape Architects afholder
14.-17. juni 2006 i Vancouver kon¬
ferencen Landscape Architecture in
the age of the New Normal.
www.sitelines.org/shiftingground

Kursus i enkel levevis

Dansk Legeplads Selskab og Skole¬
tjenesten på Historisk-arkæologisk
Forsøgscenter ved Lejre arrange¬
rer i fællesskab et intensivt inspira-
tionskursus for alle interesserede i

udendørs leg:
'Simple Living' 25.-28. Maj.
Tilmeldingsfrist 17. April..
www.legepladsen.org/download/
download/lejre.pdf

Parker i Greater London

En hjemmeside, der informerer
om parker i Greater London, er af
Corporation of London præmieret
med 'Archives Landmark'.

Hjemmesiden er en del af projek¬
tet London Parks Discovery, som
London Parks and Gardens Trust

har igangsat til brug for lærere og
elever.

www.ParkExplorer.org.uk

Kurser og seminarer forår 2006
ved Center for Skov, Landskab
og Planlægning
Center for Skov, Landskab og

Planlægning tilbyder i foråret 2006
følgende kurser og seminarer:

Nye skov- og parkplantninger i Skåne
17. maj på Alnarp
I Alnarp har man i flere år afprøvet
nye sammensætninger af træarter,
alternative udformninger af skov¬
agtige plantninger og forskellige
pleje- og etableringsmetoder.
Oplev en inspirerende ekskursion
om bynære skovplantninger og
træplantninger.
Ansvarlig: Anders Busse Nielsen,
bussen@kvl.dk
Pris: 900 kr.

Tilmeldingsfrist: 28. april

Verden i Danmark - mellem byplan¬
lægning og havekunst
2. juni i Dansk Arkitektur Center,
København

Meget peger i retning af, at det ur¬
bane landskab har afgørende be¬
tydning for byens kvalitet.
På konferencen præsenteres en

række landskabsarkitekter, der for¬
står at inddrage landskabet som pa¬
rameter i byplanlægningen, pro¬
jekter hvor landskabet spiller en
afgørende rolle for kvaliteten af
det endelige resultat.
Det er lykkedes at få flere inter¬
nationalt anerkendte landskabsar¬

kitekter til at-komme og fortælle
om deres arbejder: Adriaan Geuze
(NL), Alexander Chemetoff (FR),
AnneWhiston Spirn (US), Bjarke
Ingels (DK) og Jens Kvorning (DK).
Konferencen er på engelsk.
Pris: 2.200 kr. for abonnenter på
Skov & Landskabs Viden tjeneste
og medlemmer af DL.

Studerende: 500 kr. Øvrige 3.000 kr.
Konferencen er arrangeret i et
samarbejde mellem Danske Land¬
skabsarkitekter og Center for Skov,
Landskab og Planlægning, KVL
Ansvarlig: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk
Tilmeldingsfrist: 1 .maj

Bytræarboretet i Hørsholm
- resultater og perspektiver
21. juni hos Skov & Landskab,
Hørsholm

Bytræarboretet i Hørsholm giver
efterhånden spændende resultater.
Temadagen starter kl. 13.00 med
en kort præsentation. Efterfølgen¬
de er der besigtigelse, drøftelser og
perspektivering i bytræarboretet.
Ansvarlig: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk
Pris: 300 kr. for abonnenter, 550 kr.
for øvrige.
Tilmeldingsfrist: l.juni

Danske Parkdage
31. august-2. september i Næstved
Skov & Landskab afholder i sam¬

arbejde med Kommunale Park- og
Naturforvaltere 'Danske Parkdage'.
Ansvarlig: Thomas B. Randrup,
tbr@kvl.dk
Pris: se www.SL.kvl.dk.

Tilmeldingsfrist: 15. juni

Natura 2000 - drift og pleje
13.-14. juni på Korinth Kro, Faaborg
Hvordan plejes habitatarter og -
naturtyper og dermed vigtige leve¬
steder for dyre- og plantearter, så
disse kan opnå eller bevare en gun¬

stig tilstand? Dette belyses gen¬
nem en række indlæg fra eksperter
på området og ved feltbesøg, hvor
plejemetoderne demonstreres.
Ansvarlig: Rita Buttenschøn,
rmb@kvl.dk

Pris: 4.000 kr. for abonnenter,
5.300 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Al tilmelding til bho@kvl.dk
Yderligere inf.: www.SL.kvl.dk

Nordjydske Planlæggeres
forårsprogram 2005
5. april: Harbourscape workshop
20. april: Udflugt til Halkær Ådal
11.-13. maj: Studietur til Malmø
24. maj: Nye metoder i landskabs¬
planlægningen inkl. vand-ramme-
direktivet

8. juni: Sommerudflugt til
Frederikshavn

Se også: www.landskabsarkitekter.dk/ '
medlemmer/newsattach /Foraarspro-
grammet2006.doc

Fynske Planlæggere:
Forårets arrangementer 2006
Kongens Have i Odense
Onsdag 3. maj 2006 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C
Frednihgen af Kongen Have er nu

gennemført. En renovering afhaven
er nødvendig efter mange års ned¬
slidning, stormskader og efter op¬
førelsen af Fyens Stiftstidendes
Mediehus.

Der er udskrevet en konkurrence

om fornyelse af den historiske ha¬
ve. Otte prækvalificerede hold del¬
tager i konkurrencen, hvor vinde¬
ren offentliggøres marts 2006.
Projektleder, landskabsarkitekt
Helle Baker, Park- ogVejafdelin¬
gen, Odense Kommune vil fortæl¬
le om processen og konkurrence¬
projekterne.
Forhåbentlig vil vinderen også del¬
tage i mødet.
Al tilmelding:Jane Vestergaard,
tel. 65 97 31 20 eller jve@odettse.dk
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I BUND OG GRUND

I bund og grund burde det være enkelt og helt i overensstemmelse med ti¬
dens dogmeånd at udvikle 'selvkørende' og livgivende underplantninger i de
mange, ret monotone grønne områder, der er i boligbebyggelser, legeområ¬
der og parker.

Har man som forvalter i en kommune, et boligselskab eller lignende bare
en flig af H.C. Andersens skønhedssans eller en brøkdel af gartner Larsens
skarpe blik for mulighederne i vilde eller sig forvildende planter, burde man
ikke kunne lade være med at eksperimentere med planter, som i udstrakt grad
kan brede sig selv.

Lulu Salto Stephensen skriver i sin artikel om H.C. Andersen:' I herre¬
gårdshaverne fandt han motiver eller planter, andre fandt ubetydelige eller slet
ikke så. Skræpperne langs flere af herregårdenes voldgrave for eksempel. Han
kunne ophøje det grønlige mørke under et skræppeblad til et arkitektonisk
rum over en anderede, så vi uden mindste besvær kan se det for os, som i Den
grimmeÆlling, 1843, Andersens mest berømte eventyr. Han gjorde denne uan¬

selige plante til noget særligt.' Men selvfølgelig skal skræppen have de rette
groforhold for at trives, ellers går det slet ikke.

Ligeledes interesseredeAndersens gartner Larsen sigfor den vilde danske flora.
Han så muligheder i helt almindelige planter, endog i ganske uprætentiøsee
køkkenurter, som andre ikke kunne se nogen æstetisk værdi i, og ligesom Ru¬
dolph Rothe var han opmærksom på 'rette plante på rette vokseplads'. Også
fru Heiberg havde sans for det eventyrlige i det almene, da hun opdyrkede et
stykke af sin have på Christianshavn med korn.

I artiklen om Løjesøhaven fremhæves især den del af haven som berusende,
hvor biannuelle planter frit får lov at formere sig og derved flytter sig, gror op
og blomstrer med varierende nuancer af moderplantens: natviol, akeleje m.fl.

Også på gamle kirkegårde, hvor mange gravsteder i lange perioder får lov
at passe sig selv, ses undertiden store kolonier af toårige urter som matrem og
akelejer, der ved selvsåning har faet lov spredes i et vilkårligt mønster.

Emnet urteflora optog i høj grad Agnete Muusfeldt. 'Hvor blomstrer den
vilde kørvel i Fælledparken, og døvnælderne? Hvor i Gentofte er der kodrive-|
re, qg er der slet ingen dagpragtstjerner i Glostrup?' spurgte Agnete Muusfeldt.
Som mange andre undrede hun sig over, at såvel de kommunale parker som
de grønne friarealer omkring boligbyggerierne var så ensartede og så blom¬
sterfattige. Hun havde gennem nogle år selv prøvet at skabe blomsterenge og
vildflora under træer ved at så og at indpode tørv med frøplanter. Og hun kon¬
kluderede, at et vellykket resultat kræver både god vilje og gartnerisk indsigt,
bedst hvor jordbunden ikke er ændret af terrænarbejde, og at en urteflora un¬
der træer kan etableres ved indplantning — i kulturprægede parker ved plant¬
ning af stauder og i naturprægede ved indpodning med tørv. Man skal ikke di¬
rekte prøve at efterligne, men bevidst planlægge og finde egnede planter.

I Helsingør, i G.N. Brandts Bergmannsdalspark også kaldet Stubbedams-
parken, forsøgte staudeanvendelsesudvalget sig i midten af 1980erne med at
indplante ca. 500 typer af stauder, som man forventede ville egne sig til for-
vildning i busketter og under træer. Efter plantning blev forsøgsområdet over¬
ladt til sig selv uden pleje af nogen art. Ikke overraskende klarede planter med
en vis fylde og med stor udbredelsesevne sig bedst, f.eks. kulsukker og stor-

, , ., konval. Desværre blev det vist ikke til meget mere end dette første forsøg. DetPelasites hybndus, .

rød hestehov / tordenskræppe rykkede ikke.
I april ses de rødlige blomsterklaser Skulle det være så besværligt? Nej, det kan man ikke sige. Er det særligt
på tykke, korte stængler, ■ dyrt? Heller ikke. Er det ganske ligegyldigt? Overhovedet ikke.
senere udvikles de mægtige, Hvorfor bliver det så ikke til noget? Kunne man ikke snart i nogle af de
matgrønne blade

^ ^ mange grønne områder få lov at opleve en saftig urtebund. Et stykke plæne
ved herregårde og byers voldgrave konverteret til hvedemark, solsikkerækker eller gæslingekrat ville også tilfreds-
FotaAnnemarie Lund stille blomstertrang og groglæde.

AL
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H.C. ANDERSEN

Lulu Salto Stephensen

Vilh. Pedersen, illustration til Den lykkelige Familie,
Eventyret publiceredes første gang i 1848

•Vilh. Pedersen, illustration from The happy Family.
The fairytale was first published in 1848

En afde største, positive oplevelser jeg havde un¬
der arbejdet med bogen Danmarks havekunst II,
omhandlende perioden 1780erne - 1945, varmit
møde med H.C. Andersen. Det havde fra be¬

gyndelsen været vigtigt for mig at finde samti¬
dige udsagn om de omhandlende haver, meget
gerne af skønlitterær art også, og H.C.Andersen
var en selvskreven kilde. Men jeg havde ikke
ventet, at han var så up to date; at han var så me¬

get journalist; at han arbejdede så meget ud fra
faktuelle oplysninger og de nyeste landvindin¬
ger inden for hortikultur og havekunst. Meget af
det, der skete omkring ham, anskuet fra denne
faglige synsvinkel, afspejler sig indvævet i mere
eller mindre indirekte form i hans eventyr. Her ud¬
gør de en guldgrube af indlevede informationer.
Symboler og fakta blandet sammen - kendsger¬
ninger og fiktion oversat til eventyrets form.

Gennem en havehistorisk analyse af et tid¬
ligt eventyr som Tommelise, fra 1835 og den sene,
'Gartneren og Herskabet, fra 1872 kan der tegnes en
række træk af 1800-årenes havekunsts historie.

Det vigtigste eventyr er i denne forbindelse så ab¬
solut Gartneren og Herskabet, fordi der heri også teg¬
nes et ret indgående billede af herregårdshaven,
der havde sin storhedstid på netop den tid.

H.C. Andersen var en god iagttager og har
stedvis bidende og sarkastisk beskrevet herre¬
gårdsmiljøet. Alligevel var han en skattet gæst.
Berømmelsen og hans underholdende oplæsnin¬
ger af egne tekster om aftenen bidrog også stærkt
hertil. Roen ude på landet (langt fra hovedsta¬
dens kritik), opvartningen, den kultiverede om¬

gangstone, spadsereturene i haverne, køreturene
i landskabet, hans registrering af planter og dyrs
færden, hans kreative tilrettelæggelse afhavefester,
hans festlige udsmykninger afmiddagsborde, hans
klip ikke bare i papir, men også i blade og ikke
mindst de blomsterbuketter, han bandt, var alt
sammen med til at befordre hans digteriske uni¬
vers. Hertil bidrog også herregårdsgartneriet,
som det praktiseredes.

. Haveplaner fra tiden viser, at dette var om¬
fattende. Det gjaldt ikke kun prydhaverne, men
også køkkenhaverne, hvor drivhuse nu som-regel
blev fast inventar til fremelskning af ikke blot de
mange udplantningsplanter, der var nødvendige

til degardenesque eller skøngartneriske tæppebede,
men også til overvintring af de mange nye plan¬
ter hjemtaget fra det meste af verden.

Det er ikke usandsynligt, at han på herregår¬
dene også stødte på den allernyeste havelittera¬
tur blandt andet i form af havetidsskrifter, som
nu var begyndt at udkomme, også i Danmark.

I herregårdshaverne fandt han motiver eller
planter, andre fandt ubetydelige eller slet ikke så.
Skræpperne langs flere afherregårdenes voldgrave
for eksempel. Han kunne ophøje det grønlige
mørke under et skræppeblad til et arkitektonisk
rum over en anderede, så vi uden mindste besvær
kan se det for os, som i Den grimmeÆlling, 1843,
Andersens mest berømte eventyr. Han gjorde
denne uanselige plante til noget særligt. Også
når han lod dens skræppeverden befolke af et
sneglepar, som i eventyret Den lykkelige Familie,
som han skrev i London i 1847, og som var di¬
rekte inspireret af skræppepartiet på Glorup, an¬
lagt for at fremelske vinbjergsnegle.

I eventyret Tommelise (1835) lader han et
menneske, godt nok et lille bitte et, stå på et
stort, drivende åkandeblad trukket af sted af en
sommerfugl.

Hvilken idé! Alene at komme på tanken.
Havde H.C. Andersen hørt om Victoria regia
med det kæmpestore, flydende blad, der kunne
blive næsten to meter i diameter, og om hvilket
man sagde, at det kunne bære et voksent riien-
neske? Den vandlilje, som for den botaniske ver¬

den blev fundet i 1801 i Brasilien og beskrevet i
1825 og første gang publiceret i 1832? Den, som
i 1837 opkaldtes efter dronningVictoria?

Man havde fulgt denne botaniske sensation
nøje og vidste helt præcist, hvornår den blom¬
strede første gang; det skete den 8. november
1849 i the Duke of Devonshires specialbyggede
væksthus i Chatsworth, det, der var konstrue¬
ret af hans chefgartner Joseph Paxton. En blomst
overraktes dronningen. Bladets struktur inspire¬
rede siden Paxton til konstruktionen af Chrystal
Palace i London, opført til at rumme den store

industriudstilling, 1851.Victoria regia blev først
omtalt på dansk grund, af blandt andet botanisk
gartner AugustWeilbach i 1851 og 1855 (i Dansk
Tidsskrift, V, s. 1-20 og i Berlingske Tidende 1855,

nr. 183). Den omtaltes også i Dansk Haugetidende
i 1853, 1855 og 1860. I sidstnævnte kunne en
lille notits fortælle, at handelsgartner Hansen på
Nørrebro til glæde for planteelskere havde plan¬
tet 'Den kongelige Vandlilie og andre tropiske
planter' i sit 'smukke og store Victoriahus' og at
'en saa herlig Kulturtilstand ... hidtil ikke har væ¬
ret seet hos os' (s. 112). Andersen kunne natur¬

ligvis ikke lade barnet drive på et blad afVictoria
regia, derfor et åkandeblad, men idéen til even¬
tyret kan udmærket hænge sammen med omta¬
len af det botaniske fund.

Gartneren og Herskabet (1872) sammenfattede
herregårdsgartneriet, som i disse år var under¬
lagt en stor ekspansion, og som H.C. Andersen
havde kunnet følge på allernærmeste hold. An¬
dersen var en flittig gæst på blandt andet Glorup,
Bregentved, Holsteinborg, Frijsenborg, Espe,
Basnæs og Nysø og fik derigennem føling mjd
udviklingen. Glorup fik han eksempelvis lejlig¬
hed til at følge over en så lang periode som 3p
år (1839-1869). Landskabsgartner Henry August
Flindt var aktiv i de fleste af de nævnte herre¬

gårdshaver. Flindt, som omtales i Andersens dag¬
bog, var tidens absolut førende landskabsgartner
- sammen med den ældre Rudolph Rothe og

den yngre Edvard Glæsel, som dog først rigtigt
begyndte sin selvstændige virksomhed i 1880erne.

I Gartneren og Herskabet repræsenterer gartner
Larsen på forbilledlig vis samtidens gartnersitu¬
ation. Det gjaldt først og fremmest den' faglige,
hortikulturelle ambition: '... han vilde det Bed¬

ste og gjorde det Bedste', og han forsøgte hvert
år at bringe 'noget Fortrinligt af alle Havearter'.
Denne konkurrencementalitet var typisk for tiden.

Typisk var også gartner Larsens alsidige virke¬
felt. Han skulle ikke blot fa det til at gro i blom¬
sterhaven og i frugt- og køkkenhaven, men han
skulle også fremelske nye eksotiske og spændende
pryd- og nytteplanter, dyrke og overvintre ud¬
plantningsplanter i væksthusene.Han sendte og byt¬
tede sig sikkert også til podekviste og frugtker¬
ner, hvad der var almindeligt i tiden, ligesom han
sendte frugt af særlig god sort i kasser både in¬
den- og udenlands til herskabets venner. Endelig
solgte han, hvad der blev tilovers fra husholdnin¬
gen. Der var altså også økonomi i havedyrkning.
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Herover.Vignet fra Vilmorin's illustrierte
Blumengårtnerei, Berlin 1879
Tv.Vilh. Pedersen, illustration til Tommelise.
Eventyret publiceredes første gang i 1835
• Above:Vignette from Vilmorin's illustrierte
Blumengårtnerei, Berlin 1879
Left:Vilh. Pedersen, illustration from Thumbelina.
The fairytale was first published in 1835

Victoria regia, Botanisk Have i Edinburgh.
Foto:Jenny Osuldsen
•Victoria regia, Botanical Garden in Edinburgh.
Photo: Jenny Osuldsen

gere kun henvist til planteskolen James Booth
& Sohne i Flottbek ved Hamborg, nu kunne de
også fås fra flere af de danske planteskoler, der i
disse år dukkede op, med hvert sit speciale.

Ovenstående vignet fra Vilmorin's illustrierte
Blumengårtnerei, Berlin 1879 sammenfatter på
flere måder 1800-årenes gartnersituation. Det
kunne være Larsen selv, vi ser her, i gang med
at rive foran det store væksthus. Så enorme blev

væksthusene almindeligvis ikke i de danske herre-

i stedse stigende grad drev man salg fra herre¬
gårdene for at tilvejebringe midler til hjælp ved
havernes drift og vedligeholdelse. Senere skulle
de økonomiske hensyn få overvægt, og i de gafn-
le herregårdshaver opstod handelsgartnerier.

Gartner Larsen interesserede sig både for
den vilde danske plante og for de nye eksotiske
vækster, der udtrykte en international og nys¬

gerrig holdning overfor det fremmede. Hvad an^

går eksotika var han og hans fagfæller ikke læn¬
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Flintholm.Ældre håndkoloreret foto.

Med runde bede typisk udskåret i græsset og tilplan¬
tet en centralstillet agave i hver og omgivet af ud¬
plantningsplanter. Typisk er også roser i runde bede
samt ikke mindst de brede, slyngede grusgange, der
afsnører plænen i mindre græspartier
• Flintholm. Old hand-colored photo.
With circular beds, typically cut in the grass with an

agave in the center and surrounded by bedding plants.
Other typical features are the roses in round beds, as
well as the wide, winding gravel paths, which separate
the lawn in small grass areas

Menneskepar klippet i palmeblad. Har tilhørt Louise
Melchior. 17,8 cm. H.C.Andersens Hus, Odense
Fra bogen H. C\ Andersen som billedkunstner
• Couple cut from a palm leave. Originally owned by
Louise Melchior. 17.8 cm. Hans Christian Andersen's

House, Odense.
From the book: H.C. Andersen som billedkunstner

Blomster klippet i papir og lagt som 'buket' i bog.
Omtrent naturlig størrelse.
Fra bogen H.C. Andersens Blomster
• Flowers cut from paper and placed as a 'bouquet' in
the book. About natural size.

From the book: H. C. Andersens Blomster '

gårdshaver - på dansk grund overgik ingen pal¬
mehuset i den nye botaniske have, selv om flere
udstyrsmæssigt godt kunne konkurrere med det
i pragt, som Flindts tegning til et væksthus på
Tranekær på Langeland, omkring 1886, viser.
Den brede grusede gang, som afsnører forskel¬
lige geometrisk formede græsstykker, det høje
springvand i det stensatte bassin, havens bugnen¬
de repertoire afblomster og frugter afspejlede alt
sammen, at vi er et godt stykke oppe i århun¬
dredet. S'irlighed og orden var nu blevet kode¬
ord. Blad- og blomsterkransen rummer ud over

grønsager og frugt også, som basis for det hele,
gartnerens haveredskaber — en spade, en rive, en
kande og en priklepind til alle de små udplant¬
ningsplanter, der blev forkultiverede i væksthu¬
set, og som ud på foråret plantedes og indplan¬
tedes i de mange bede udskåret i græsset. Siden
efterplantedes der, så det ensartede billede kun¬
ne opretholdes. Hvilken utrolig logistik lå der
ikke i denne plante- og indplantningsstrategi.
Det har krævet viden og solidt håndværk.

Men Larsen så også muligheder i planter, som
herskabet ikke kunne se nogen æstetisk værdi i.
Herskabet skulle have dem værdisat af andre af

samme stand og helst af en ædel prinsesse, før de
kunne forholde sig positivt til dem.

Det holdt hårdt for 'lille Larsen', som her¬
skabet kaldte ham, at få gennemført sine nye
ideer.

To gamle, næsten udgåede bladløse træer
stod i vejen for en solfyldt, åben plads, hvor han
ønskede at plante 'en Tykning afVæxter, Hjem¬
lands-Planter fra Marken og Skoven',

Men han var heldig, gode Larsen, en storm
væltede ikke alene de to fortidstræer, men også
resterne af en ældgammel barokhave, hvor han
trofast havde gået og fortsat klipningen af nogle
taks formet som kroner og pyramider.

'Hvad ingen anden Gartner havde tænkt paa
i rig Fylde at plante ind i Herskabshaven, satte
han her i den Jord hver skulde have, og i Skyg-*
ge og i Solskin som hver Art behøvede det. Han
pleiede i Kjærlighed og det voxte i Herlighed.' '
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At være opmærksom på rette plante på rette vok¬
seplads viste tilbage til Rudolph Rothes omtale
af hjemmehørende planter og fædrelandstræer,
som han blandt andet publicerede i bogen Land¬
skabsgartneriske Betragtninger over Danmark, 1853.
Men holdningen pegede bestemt også fremad,
mod en nyere tids havekunstneriske idealer.

Larsen så skønheden i helt almindelige, uanse¬
elige planter, ligesom landskabsmalere som Dank-
vart Dreyer, P.C. Skovgaard,J.Th. Lundbye i guld¬
alderen i første halvdel af århundredet havde

gjort det. Det samme havde fru Heiberg. 1 sin
første have, på Christianshavn, hvortil hun flytte¬
de i 1844, havde hun tilsået et stykke med korn.
Det var da også karakteristisk, at fru Heiberg
på sine ture i landskabet altid plukkede fra skov,
mark og eng.

Andersen så skønheden i 'Enebærbusken fra
den 'jydske Hede'; 'den blanke, piggede Christ-
tjørn, altid grøn', formentlig repræsenterende
tidens smag for det stedsegrønne; skræppen, af
andre regnet for 'en ringeagtet Plante og dog
ved sin Høide og sit mægtige Blad saa malerisk
smuk'; kongelyset med sin rige blomsterstand;
'Skovmærker, Kodriver og Skovlilieconvaller,
den vilde Calla og den trebladede, fine Skovsyre'.
Alt sammen var det 'en Deilighed at see'.

Gartner Larsen holdt også af bregner, vel at
mærke 'mange forskjellige Arter'. De var da også
et samlerobjekt i tiden. Særligt 'Venushaar' frem¬
hævedes, fordi den tog sig så godt ud i buketter.
Det samme gjorde også 'den ringeagtede Borre'.
Der var langt til den parfumeduftende blomst,
som man kunne læse om i Dansk Havetidende i
1860 i en - fra fransk - oversat artikel 'Om Maa-

den hvorpaa man kan farve og parfumere Blom¬
ster, idet man giver dem en Lugt og en Farve,
som de ikke have af Naturen'. 1 deres natursyn
bakkedes både digteren og gartneren op af artik¬
ler dels i Have-Tidende, hvor den tidligere direk¬
tør ior Botanisk Have, J.W. Hornemann, havde
skrevet 'Om de indenlandske Planter anvendte
som Ziirplanter'', 1836, dels i Dansk Havetiden¬
de, hvor der bragtes en artikel som 'Forskjellige
Maader, paa hvilke man kan forædle indenland¬
ske Planter', 1866. Ligeledes havde botanikeren
og politikeren J.F. Schouw efter åt være blevet

direktør for Botanisk Have, i 1842, anlagt en

samling af nationale planter.
Det var også gartner Larsen, som sammensatte

buketter af friske blomster til herskabets stuer. De
var 'altid saa smagfuldt ordnede; Farverne kom
ved Sammenstillingen ligesom i et stærkere Lys'..

Andersen selv holdt meget af at binde bu¬
ketter, og hverken han eller eventyrets herre-
gårdsgartner lod sig hæmme af konventioner.
Adskillige tidsskriftsartikler i tiden viste ellers,
hvordan blomsterbuketter skulle sammensættes.

Det samme kunne de malede buketter. Som gen¬

re var blomster- og frugtstykket nyt, men det
havde gamle forbilleder. Andersen besøgte ofte
'Blomster Jensen', som man kaldte J.L.Jensen ti¬
dens førende blomstermaler, i dennes atelier og
kunne finde på atmedbringe blomster, der da blev
malet med ind i billedet. Tidens buketter kunne
være stærkt symbolladede, udtrykkende tanker
og følelser, og var man i tvivl om budskabet, kun¬
ne man slå op i bøger som Blomstersproget bear¬
bejdet efterWildenbrucks tyske original, 1883.

Andersens buketter og kranse var enkle. De
var bundet af det forhåndenværende — blandt
andet bregner, visne blomster, skovmærker, ved¬
bend, anemoner, vinca og morgenfruer. Skov¬
bundens flora, 'Skovgrund', som han kaldte det¬
te særlige plantesamfund, sendte han ikke blot i
breve, men bandt i buketter, som han sendte til
alle sine gode veninder i København (som han
gjorde, da han opholdt sig på Espe og Basnæs,
maj-juni 1871).

Hvad angår gartner Larsen, så hentede han
fra køkkenhaven en simpel 'Ærteskok-Blomst'.
'Hindostans Lotus' kaldte herskabet den. Det

priste dens særprægede skønhed og gav den til
prinsessen. Men da den viste sig at være en arti-
skok - en simpel køkkenurt - betakkede de sig:
'De har prostitueret os for den unge Prindsesse!'
Men den kongelige højhed kunne værdsætte
dens naturlige skønhed: 'Han har jo lukket vore
Øine op for pn Pragtblomst, vi slet ikke lagde
Mærke til, han har viist os Deiligheden der, hvor
vi ikke faldt paa at søge dénl'Andersen havde og¬
så selv succes med at forære blomsten væk efter
at have lanceret den i eventyret. Til flere af sine
kvindelige bekendte, som aldrig havde set så-

Tv. Frijsenborg.Ældre håndkoloreret foto.
H.C.Andersen besøgte den store herregård i 1863,
1865 og 1868.
Th. Den aldrende digter siddende og bindende buket¬
ter med damerne på Frijsenborgs terrasse, juni 1865.
Det Kgl. Bibliotek. Fra bogen H. C. Andersens Blomster
• Left: Frijsenborg. Old hand-colored photo.
Flans Christian Andersen visited the large manor in
1863, 1865 and 1868.

Right: The aging poet seated and tying bouquets
with the women on Frijsenborgs terrace,June 1865.
Det Kgl. Bibliotek. From the book: H.C. Andersens
Blomster

I 1871 sendte H.C.Andersen'skovgrund'i breve til sine
venner. Med kunsthistorikeren HanneWestergaards
udstilling H.C. Andersens Blomster i Statens Museum
for Kunst, 1978, hvor blomsterdekoratør Erik Bering
gendigtede Andersens buketter, fik både digteren og
buketten en ny håndgribelig,men også litterær dimen¬
sion. 111. fra bogen H.C. Andersens Blomster.
Foto:Vagn Ebbe Kier

• In 1871, Hans Christian Andersen sent "forest soil'
in letters to his friends. Art historian Hanne Wester-

gaard's exhibition, H.C. Andersen's Flowers at the
National Museum ofArt, 1978, where flower arranger
Erik Bering re-created Andersen's bouquets, gave
both the poet and the bouquet a new, tangible, and
also literary dimension.
111. from the book, H.C. Andersens Blomster.
Photo:Vagn Ebbe Kier
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Herover: N.E. Hofman Bang, farvestudier af
kronblade fra tulipaner. Fra perioden 1865-68.
Landsarkivet for Fyn
Th. H.A. Flindt, Holsteinborg, ca. 1859.
H.C.Andersen kom til at følge denne have
gennem adskillige år. Han kom her i perioden
1856-1874. Også her bandt han buketter,
bl.a. eet med et kors åf fyr i.
Kunstakademiets Samling afArkitekturtegninger,
Flindts arkiv
• Above: N.E. Hofman Bang, color studies of
tulip petals. From 1865-68. Regional Archives
for Funen

•Right: H.A. Flindt, Holsteinborg, ca. 1859.
Hans Christian Andersen followed this garden
for many years. He came often between 1856-
1874. Also here, he tied bouquets, including.one
containing a pine cross.
Kunstakademiets Architectural Drawing
Collection, Flindts archive

Rudolph Rothe, Mønstertegning til ananashus, fra
Udtog af en Dagbog over Gartnerie, især med
Hensyn til Driverier og den skjønne Haugekunst,
1828, nr. 25 i tavle 2
• Rudolph Rothe, Pattern for the pineapple
house, from Udtog af en Dagbog over Gartnerie, især
med Hensyn til Driverier og den skjønne Haugekunst,
1828, no. 25 on plate 2
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J.L. Jensen, Jordbærstykke, u.å.
Katalog fra Bruun Rasmussens Auktioner
• J.L.Jensen, Strawberry plot, no date
Catalogue from Bruun Rasmussen's Auctions

Vignetter i Fru Nimbs Kogebog, 1896,
tegnet af genremaler Knud Gamborg
•Vignettes in Fru Nimbs Kogebog, 1896,
drawn by genre painter Knud Gamborg

dan en før. Sjældenhedsværdien spillede en ikke
ubetydelig rolle. Det var statusgivende med det
særligt smukke, det raffinerede og det strålende,
men Larsen evnede også at se skønhedsværdier¬
ne i det ubetydelige. H.C.Andersens budskab er
kunstneren - her gartneren — som øjenåbner.

Gartner Larsen satte en ære i at dyrke udsøg¬
te æble- og pæresorter. Frugttrædyrkningen var
i fortsat fremvækst, og der eksperimenteredes
og forædledes på livet løs. Tidens fagtidsskrifter
bugnede med navne på nye sorter. Karakteristisk
nok dyrkede gartner Larsen også 'ganske smaa
Pæretræer fra fransk Jordbund'. De var espali¬
erede, plantet i række støttende sig til ståltråds-
snore. Det var helt, som tidens mode foreskrev.
I plantelister til forskellige herregårdsgartnerier
ses espaliering da også at optræde, især af æbler
og pærer. Det kan Flindts bevarede arkiv give
flere eksempler på. Etatsråd, landøkonom Niels
Erik Hofman Bang, som i 1843 på Hofmansga-
ve havde indrettet et meget besøgt landvæsens-
institut på videnskabeligt grundlag (det var før
Landbohøjskolen blev oprettet), arbejdede me¬

get for frugttrædyrkningens fremme ud fra en

sikker tro på, at husmændenes kår ville forbed¬
res væsentligt, dersom de lagde sig efter have-
og frugttrædyrkning. Han slog navnlig til lyd for
anvendelsen af dværgfrugttræer, og i 1860erne
og 70erne indførte han 100.000, først og frem¬
mest fra Frankrig. Hans have blev en planteskole
for dværgfrugttræernes udbredelse. Resultaterne
af hans erfaringer med disse træer offentliggjor¬
des i bogen Om Dværgfrugttræers Behandling, der
udkom i 1872 (anmeldt i Tidsskriftfor Havevæsen,
1872) og i flere artikler, blandt andet i Tidsskrift
for Havevæsen, 1876. I denne forbindelse bør det
tilføjes, at Hofmansgave hørte til en af de herre¬
gårde, hvor H.C.Andersen havde færdedes. Det
var da også her, han i 1830 var blevet forevist og
fik afprøvet etatsrådens nye Dollon-mikroskop,
en mikroskoptype konstrueret i London i 1820,
og her iagttaget en dråbe grøftevand. Også det
var der kommet et eventyr ud af, Vanddraaben,
publiceret 1848. Hofmansgaves haveanlæg var ud
over at være til pryd og en planteskole også en

forsøgsstation for systematiske studier, hvor der
indsamledes viden om planters mangfoldighed og

vækstmuligheder.Eksempelvis udførte N.E.Hof¬
man Bang her botaniske studier af kronblade.

Gartner Larsen dyrkede også'kostelige.Melo¬
ner', og de var 'saftfulde og smagfulde'. Meloner
var populære i tiden. Andersen havde da også mær¬
ket sig dem, engang han besøgte et af tidens særli¬
ge melonhuse. Men mærkeligt nok dyrkede gart¬
ner Larsen ikke ananas, selv om de var i høj kurs.
Ananas, der var vanskelige og kostbare at dyrke i
specielle ananashuse, hørte med til det prangen¬
de, veldækkede bord - og der gik historier om,
at den samme ananas gik fra selskab til selskab.

Larsen fremelskede også forskellige jordbær¬
sorter. Det er ganske overvældende, som der blev
skrevet om dem i fagtidsskrifterne. De blev oven

i købet malet som de rene 'jordbærstykker'. Også
på det punkt var han aktuel. Som adskillige her¬
regårdsplaner viser i Flindts arkiv, indtog jordbær
sammen med asparges, tillige med frugttræer og
-buske betydelige partier af de kolossale køk¬
ken- og frugthaver, der anlagdes. Disse fremstod
ganske anderledes rationelt opdelte end resten af
haveanlægget.

H.C. Andersens eventyr om gartner Larsen
blev skrevet fa år, før digteren døde. På det tids¬
punkt var havesagen helt konsolideret med de
gardenesque eller skøngartneriske principper, som
århundredet med stormende begejstring havde
taget til sig.

Det, der betog mig mest med arbejdet med H.C.
Andersen var, hvordan der af helt faktuelle ting
kunne fremtrylles skær poesi. Det er velkendt, at
han lod virkelighed og fantasi glide ind i hinan¬
den og lod dem forenes, men mange vil næppe
bemærke den havekunstneriske og hortikultu-
relle tidsaktualitet i hans eventyr.'Ud af det vir¬
kelige vokser just det forunderligste Æventyr',
skrev Andersen selv i eventyret Hyldemor, 1844.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

H.C. Andersens Eventyr og Historier, udvalgt ved
Sophus Bauditz. København, Kristiania, i 905
Hanne Westergaard: H.C.Andersens Blomster. Haver
- Buketter - Billeder. Christian Ejlers' Forlag, 1978 ■

Kjeld Heltoft: H.C. Andersen som billedkunstner.
Christian Ejlers' Forlag, 2005

Sjøltø
^øgatørianermiddag.

Løgsuppe.

Vol au vent med Tomater.

Gratinerede Snittebønnes
med pommes frites.

Slikasparges med rørt Smør.

wlenerstrudel.

Dessert.

Gtnclen
"Øegetericmermidciag.

Ærtesuppe med Boller.

Grøntsager i Mayonaise.

Kaal med Kastanjer.

Frugtpie med Makron.

Dessert.
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LØJESØHAVEN

Af Charlotte Skibsted

Himmel, høj, bakke, eng, å, mose, sø, fold, mark
Haven indgår som en af otte haver i en lil¬
le bebyggelse på bakken syd for Veksø. Be¬
byggelsen ligger under vindformede, store
træer og er helt omgivet afmarker. Haven smy¬

ger sig ind i bakkekammen, og den er formet ud
fra, hvad der klimatisk og vækstmæssigt kan lade
sig gøre på et så vindudsat sted.

Man kan se på de gamle træer, at der har boet
mennesker på bakken meget længe, og i det om¬
givende landskab er der kæmpehøje og stendys¬
ser. I dalen slyngerVærebro Å sig mellem moser

og enge. Langs åens brinker ses ofte arkæologer,
der leder efter stenalderfolkets efterladenskaber.

Der har boet mennesker her, siden Roskilde

Fjord gik ind til bakken.
Det meste af haven er sydvestvendt. Der var

tidligere to haver, der i dag er lagt sammen, så
haven er nu 3.600 .kvm. Haven ligger i kote 28,
og terrænet falder 5 meter fra øst til vest, mod
ådalen. Åen ligger i kote 1.

Ved havens disponering er udsigten til land¬
skabet udnyttet optimalt, uden at man dog skal

se det hele tiden. Nærmest gennem grønne ind¬
ramninger dukker de lange perspektiver op og

giver meget langt udsyn - i klart vintervejr helt
til Roskilde Domkirke.

I kolde forårsmåneder forvandles eng ogmose
neden for bakken. Fra at ligge som ensartede
flader i brunt træder de frem som glitrende sølv¬
bånd, for når temperaturen stiger, fyldes de ud¬
strakte enge med lavt vand.

Denne særlige lyssituation opleves fra haven
i modlys.

Stedet udgør med sin topografiske høje pla¬
cering en overbevisende enhed bestående af
landskab, hus og have. Qg haven er det stærke
bindeled mellem hus og landskab — nærmest
med flydende overgang imellem dem.

Dét at bo så højt og have så vidtstrakt udsyn
over omgivelserne giver stedet en meget speciel,
næsten ophøjet placering. Derfor kalder vi ud-
sigtsstedet mod sydvest for 'det lille Akropolis'.
Herfra opleves solnedgang, mosekonebryg, klar
stjernenat, nattergalesang, ildfluedans eller-bare
naturens lyde.

Alt i haven er arrangeret under træers kroner,
mellem små lunde og hækrum. Haven indbyder
til magelighed og velbehag, her er ikke- en kræ¬
vende køkkenhave, men grundlag for iagttagelse
af planters vækst og frodighed — og studier i far¬
ver og belysning. Haven er med væksthuset helt
integreret i boligen.

Haven er ligeså meget de mange stem¬

ninger, der opleves ved dagligt at færdes om¬

givet af planter. I sommerhalvåret passes ha¬
ven af en faguddannet gartner, der varetager

iagttagelsesplantningerne. Haven har i man¬

ge år, før den nuværende, genfundne mode
med 'wild garden'-stauder, haft et sådant plan¬
teudtryk. I det tidlige forår breder løgtæp¬
pet sig under frugttræerne. En havevandring
en forsommeraften går gennem skyer af nat¬
violer, kæmpeslør, sortlilla akelejer og høje spore¬
baldrian i hvide farver, der er bragt med fra vo¬
re bedsteforældres haver. Senere på året hindrer
grupper af meget høje stauder og græsser, bl.a.
tidselkugle, hjortetrøst, frøstjerne og skælhoved
indblik udefra.
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Den skrånende græsflade mod marken er boligens have.
Frugtlunden danner forgrund til det åbne land
•The sloping grass surface between the meadow and the house garden.
The fruit grove forms a foreground for the open landscape beyond

Narcisser under bærmispel, Amelanchier laevis, N. triandrus 'Thalia' og N. 'February Silver'
• Narcissuses under Amelanchier laevis, N. triandrus 'Thalia' and N. 'February Silver'

Et af havens mange hækrum
• One of the garden's many hedged spaces

LANDSKAB 2 2006 33



5 Tegnestue • Drawing studio
6 Parkering • Parking
7 Morgenhave • Morning garden
8 Lille Akropolis • Little Acropolis

9. Natviolhaven • Hesperis garden
10. Planteværksteder • Experimental beds
11. Træterrasser • Wood terraces

12. Lunde • Groves

13. Klippede hække • Trimmed hedgesPlan 1:500. Nord nedad • North downward

1. Østhave • East garden
2. Vesthave • West garden
3. Bolig • Residence
4. Væksthus • Greenhouse

Sommerens farver: Guldgul, mild okker, gul okker,
lysgrøn, mørkgrøn, blågrøn, blegblå, brunviolet,
lysviolet, rosa, rødlig
Disse farvebetegnelser er noteret i dagbogen
med optegnelser over mange planteeksperimen¬
ter: om vækstlighed, frodighed og farvesammen¬
sætning, Og iagttagelser i med - og modlos "af
sollys på planter; i fuld sol, siet sollys, vandrende
solpletter, halvskygge, skyggefuldt eller i skum¬
ringen.

Haven er midt på sommeren en verden af
grønhed med huse og havemure som de mange

grønne nuancers holdepunkt.
Der er pletter aflys mellem træers og buskes

sortgrønne skygger og mellem træernes verti¬
kale silhuetter.

Om vinteren, når sne og rim dækker alle flader,
stikker alt plantevækst op som lodrette vindblæ¬
ste og skæve strukturer, hvis sortagtige grendele
ses i afbrudte serier mellem hvide sneklatter. På
sådan en dag er landskabet helt stille, som om det
skubber et vakuum ind over haven ind mellem
træerne. Netop på sådan en dag ser man, hvor
mange varianter, der er i de hvide farver, og hvor
stor forskel der er på grå farver.

Variation i plantesåmmensætningen giver en
mangfoldighed" af sanseindtryk, og hvert år må
græsset vige for nye plant-er. De. mange plante¬
scenarier giver sans'elige oplevelser. Om som¬
meren flyttes planter fra væksthuset ud i haven:
træpæon, kamelia, druer, duftende citrontræer
og krydderurter.

Inden for en violetmalet mur - i morgenhaven
— er en intim stemning af slyngende hvide og blå
blåregn i det høje trompettræ. Det giver rummet
et lysegrønt skær længe før, træet folder sine
kæmpeblade ud. Bunden er her helt dækket af
hvide akelejer, hvid lungeurt og orkidénarcisser.
I eftersommeren ændrer rummets farver sig, og
nu er det et slør af den sentblomstrende, violette
stormhat, der dominerer morgenhaven. Senere bli¬
ver Catalpaens bladhang kraftigt gult, mens bun¬
dens efterårskrokus blomstrer hvidt og violet.

Jeg har ofte set haven som et stilleben-bil¬
lede med husene og de store træer som fast ind¬
hold i billedet og med landskabet som baggrund,
og så er planteforsøgene dele afbilledet, der kan
tages væk eller lægges på.
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Natviolhaven i juni. Her ses forskellige prydløg,
Allium ssp., natvioler, Hesperis matronalis,
hvid sporebaldrian, Centranthus ruber 'Albus', akeleje,
Aquilegia vulgaris og kæmpeslør, Crambe cordifolia
• Hesperis garden in June. Here one can find different
bulb flowers, Allium ssp., dame's violets, Hesperis
matronalis, white valerian, Centranthus ruber 'Albus',
columbine, Aquilegia vulgaris and Colewort, Crambe
cordifolia

I det høje trompettræ, Catalpa bignoninoides slynger
hvd- og blåblomstrende blåregn sig og giver rummet
et lysegrønt skær længe før, træet folder sine kæmpe¬
blade ud
• In the tall trumpet tree, Catalpa bignoninoides,
twining white and blue wistaria give the space a pale
green tone, long before the tree has opened its enor¬
mous leaves.
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Hvidblomstrende paradisæble, Malus sieboldii 'Hesse', paradisæble og dobbeltrækket hæk bestående af
rødbladet bøg, dvs. udvalgte frøplanter af Fagus sylvatica f. purpurea, og avnbøg, Carpinus betulus
•White flowered Siberian crab apple, Malus sieboldii 'Hesse', crab apple and double rows of hedges consisting
of red beech, i.e. different seed plants of Fagus sylvatica f. purpurea, and hornbeam, Carpinus betulus

Haven, som omgiver tegnestuen, har dobbelt-
rækkede hække', yderst frøformeret blodbøg og

inderst avnbøg. Hækkene skal skabe ro omkring
tegnestuens mange prøveplantninger. Her afprø¬
ves mange idéer til tegnestuens projekter for så
vidt gælder den plantningsmæssige del, og det
medfører såvel tilvalg som fravalg.

Bag forsøgene er der mange temaer, der dog
danner et hele og har indbyrdes sammenhæng.
Der er indbyrdes referencer mellem de forskel¬
lige plantemotiver — og temaer. Det ene affø¬
der det andet, åbner bevidst eller ubevidst for et
nyt, og når dette er afprøvet, betragtes det som
udtømt for muligheder. På tegnestuens rejse til
Andalusien oplevede vi, hvorledes den mauriske
have åbner en verden af ornamentik.Vi så, hvor¬
dan en række ting, som er gået tabt, netop erfa¬
res'i håndværk, i fortællinger, i haveudtryk og i
ornamenter, der i lange, visuelle forløb binder
tingene sammen.

Det kan være enkle, få iagttagelser med visse
ændringer fra forsøg til forsøg - tilføjelser, af-
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Modstående side. Tre forskellige plantesituationer med stauder.
Tv. Lupiner, Lupinus polyphyllus 'Kronleuchter' og 'Schlossfrau',
i gullige og orange farver
Midte. Juleroseformer, Helleborus orientalis albus,
og narcisser, Narcissus triandrus 'Thalia'.
Th. Sedum telephium 'Matrona', origanum, Origanum vulgare 'Compactum'
og sølvlys, Cimicifuga ramosa 'Brunette'
• Opposite page.Three different plant situations with perennials.
Left: Lupins, polyphyllus 'Kronleuchter' and 'Schlossfrau',
in yellow and orange colors
Middle: Christmas rose types, Helleborus orientalis albus
and narcissuses, Narcissus triandrus 'Thalia'
Right: Ice Plant, Sedum telephium 'Matrona', Origano, Origanum vulgare
'Compactum' and, Bugbane, Cimicifuga ramosa 'Brunette'

vigeiser eller skridt tilbage i egne spor. Netop i
det tilsyneladende mest velkendte finder vi for¬
andring og overraskelse.

Den store, skrånende græsflade er mest bo¬
ligens have, og frugtlunden danner en fin for¬
grund til det store landskab udenfor. I dag er det
kun hestefoldens indhegning, der danne grænse
mellem have og landskab.

Oprindelig er haven er ikke tegnet som en
decideret haveplan, men efter afprøvning i 1:1
med stokke er hække afsat og træer plantet.
Haven er groet frem med udgangspunkt i de
mange træer og planter, som vi overtog ved kø¬
bet, og som vi måske ikke ville have valgt, hvis
vi var startet på bar mark. Men vi glæder os, når
guldregn, rødtjørn og den violette syren blom¬
strer overdådigt i tegnestuens lille lund.

Lokalt kaldes bebyggelsen 'kunstnerbyen',
fordi der nu i tre generationer har boet malere,
billedhuggere og forfattere på stedet. Det kla¬
re, stærke vestlys, den landlige idyl og den kor¬
te afstand til København har tiltrukket kunst¬

nere siden 1880erne - med en opblomstring i
1950erne. Adskillige kendte kunstneriske værker
inden for litteratur, maleri og keramik er skabt
i disse småhuse, der blev bygget som beskedne
boliger i enkle materialer. Og sådan er bebyg¬
gelsen stadig.

Linier, rande, punkter, holme, flader
Haven ud for tegnestuen er inspireret af lineære
forløb i det omgivende landskab: lavereliggende
hegn, tilgroede gærder, retlinede afvandingsgrøf-
ter samt trærækkerne omkring gårdene.

I haven ved tegnestuen repeteres dette i lan¬
ge forløb af hække, der danner indvendige rum.
Mellem disse- rum er der udsyn til landskabet.

De tre små lundes rande opleves som kølige
skovbryn, der er den visuelle afgrænsning af ha¬
ven mod landbrugslandskabets natur udenfor.

I de udstrakte mosedrag er der stedvis be¬
voksninger, små holme som i haven lejlighedsvis
er gentaget i de solitære buskgrupper, som giver
husly for stedets mange sangfugle. Her vokser

den smukke paradisæble, der i sin farveintensitet
forår og efterår nok brænder ligesom en bræn¬
dende tornebusk, men uden at fortæres.

På gode augustaftener kommer ildfluerne,
eller det der ligner. De svæver i den kølige nat¬
teluft, hæver og sænker sig som små bølger nede
mellem akacietræerne, som om de nejer for hin¬
anden. De udsender et hemmelighedsfyldt bud¬
skab og giver haven et henrykkende, vildt liv,
selv om alt foregår i dyb tavshed.

På kolde februardage, når vandet står op i
engene, dækkes himlen af de store fugletræk.
Det giver have og landskab en særlig stemning
- det første varsel om forår.

Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt maa, mdl

Øverst. Kig ned ad Løjesøvej mod ådalen
Herover. Forårsudsigt over engflader med lavt vand
Alle fotos Charlotte Skibsted

•Top: A view down over Løjesøvej road toward the
river valley
Above: A spring view over the meadows with low
water.All photos Charlotte Skibsted
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FESTPLASSEN I BERGEN

AfArne Sælen

Festplassen ligger sentralt plassert i byens hoved¬
akse; fra teatret i nordvest til biblioteket i sørøst,
med Ulriken kneisende i bakgrunnen 650 moh.
Denne byens grønne akse tangerer de viktigste
kulturinstitusjonene i byen, samtidig som den
krysses av viktige gater for kj ørende trafikk.
Festplassens sentrale beliggenhet i byen ved Lille
Lungegårdsvann er basis i et unikt byrom.
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Trerekkene i Byparken, langs begge sider av
Christies gate, danner ryggen i rommet mot
nordvest. Ole Bulls Plass' grønne parterrer reiser
seg mellom trærne bakenfor, og slutter rommet
sammen med Teatrets mektige fond. Langs Lille
Lungegårdsvann utgjør byggenes fasa'der og allé¬
ene langs begge sider av vannet avgrensingen i
stor skala. I mindre skala danner de klippete bø-

kehekkene i sideparkene avgrensingen. Mot syd
flyter plassen over i Lille Lungegårdsvanns flate.

Avgrensing
Prosjektet forsterker plassens avgrensing ved at
kantene er gitt et sterkt, enkelt uttrykk.Mot side¬
parkene er det anlagt store granitttrinn som lig¬
ger horisontalt og derigjennom aksentuerer plas-



Plan 1:600

Fotos: Arne Sælen

me r
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Prosjektets navn: Festplassen.i Bergen, Christies gate. 2004
Byggherre: Bergen kommune v. Kommunalavdeling Byutvikling Grønn etat. Projektansvarlig: Sjefslandskapsarkitekt Mogens Lock Hansen
Landskapsarkitekt: landskap DESIGNAS v. landskapsarkitekt Arne Sælen i samarbeid med
Arkitektgruppen Cubus AS v. by-og regionplanlegger Axel Nitter Sømme, landskapsarkitekt Merete Gunnes og sivilarkitekt Elin Strandenes
Prosjektleder: Rambøll Norge AS v. sivilingeniør Steinar Birkeland
Hovedentreprenør:Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS
Byggeledelse: Bergen kommune v. anleggsleder Kjartan Litland
Stenleveranse trinn og murer:JOGRA ^4S. Stenleveranse plassbelegg: SERRA /IS. Leveranse bymøbler: VESTRE AS
Brutto areal: 5000 m2

Kostnader eks. Mva.: 24 mill.
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sens helning. Trinnenes form varierer i bredde
og lengde med en rytme som gir gode og vari-
erte oppholds- og brukssoner.

Mot Lille Lungegårdsvann er de grønne
skråflatene forlenget langs vannet, slik at rom-
met lukker seg noe mer mot vannflaten.

Avgrensingen mot de grønne skråflatene er
utført i slipte sorte, marmorerte granittblokker.

Disse er skråstilte og avtrappet, som en paral-
lell til fjellfoldingene rundt byen.

Plassen

Festplassen er gitt et jevnt fall fra Christies ga¬
te og ned til vannkanten, og gjennom dette åp-
nes plassen mot vannet slik at lysrefleksjoner fra
vannflaten kastes inn over Festplassen.

Plassgulvet er belagt med solide, svakt mar¬
morerte granittplater, som sammen med en god
underbygning, gir tilfredsstillende kjøreadkomst
for selv de største arrangementskjøretøy.

,Mønsteret på plassen er et rytmisk belegg
hvor stenens iboende egenskaper er fremhevet.
Dette gir forskjellig lys/skygge effekter, og gir
et spennende mønster enten man befinner seg i
rådhusets toppetasje eller går over plassen. Plas-
sens uttrykk forandres etter som flåten vekselvis
vil være tørr eller våt. Fra sideparkene 'vandrer'
ni kirsebærtrær ned over de store granitttrinne-
ne og inn over plassen.

Belysning
Hovedbelysning av plassen skjer fra åtte sentralt
plassert lysmaster i overgangen mellom sidepar¬
kene og Festplassen. Lyset fra LED-armaturer
og lyskastere er primærbelysningen av plassfla-
ten, og intensiteten kan reguleres. Under deler
av granittflakene er det lagt inn LED-belysning
i en tynn spalte, slik at trinnene 'løftes' og tilsy-
nelatende 'svever' i nattemørket.

Kanten mot Lille Lungegårdsvannet er rpid-
lertidig avsluttet .i påvente av byggingen av trap¬

pen mot vannet, som er budsjettert i 2007.

Sterimaterialer i anlegget
Det er utelukkende benyttet kinesisk sten i an¬
legget. Plassen belegning består av tre bredder:
44 cm, 61 cm og 84,5 cm. Lengdene varierer fra

61 cm til 201,5 cm, basert på inndeling etter det
gyldne snitt.

Platene er 17 cm tykke og montert på et 3
cm lag av knust sten, fraksjon 2-4 mm. Beleg-
ningen er fuget med Fugenmortel HD 02 S, som
er en flytende, svakt ekspanderende og svakt ela¬
stisk fugemasse. Den tåler salt og er frostsikker.
5% av belegningen er farveslipt og lagt ut et¬
ter et mønster over plassen. De øvrige flatene er.
flammebehandlet.

Plassen dreneres ved hjelp av to langsgående
renner over plassen. På grunn av det svake fallet,
fordrøyes vannet i en synlig renne. Rennene er

en 5 mm polert nedsenking i en rekke med pro¬
filsten som er montert etter hverandre. Rennen

er 5 cm bred.Jevnt fordelt langs senter av rennen
er det montert bronserister. Rennen avsluttes i

begge ender i en spiss. På den måten tas høyde-
forskjellen opp mot plassbelegget der dette er

gjennomgående uten renneprofil.
Plassbelegget er betegnelsen G654 with veins.

Dette gir et mønster i plassens belegning, som
særlig er fremtredende på våt flate.

De store trinnene på begge sider av plassen er
i lys grå granitt, type G03 og bredden på de bre¬
deste elementene i trinnene på hver side er 2,5
meter. Overflaten på trinnene er prikkhamret
og split. Annethvert trinn har samme overflate.
Gjennom en ulik overflate og spesial bearbei-
ding på kantene (de fremste 30 cm) er dette
overflatevariasjoner som er akseptable for blinde
og svaksynte. Kontrast i farve mellom trinn og

plass er også avgjørende for svaksyntes oppfat-
telse av overgangene.

Murene mot vannet er i form inspirert av

fjellene mot Nordsjøen like utenfor byen. Dis¬
se har en takket, heilende karakter. Murelemen-
tene varierer fra 2 til 12 tonn og er farveslipt.
Stenen er G654 with veins, og i den farveslipte
utførelsen ser det nesten ut som 'sort marmor

De fremstikkende kantene på murelementene er

beskyttet med beslag i rustfritt syrefast stål. Det¬
te hindrer at skateboards og rollerblades slår av
kantene. Beslagene er produsert etter mål ved
montering av murene.
Arne Sælen, landslapsarkitekt

Plan ca. 1:300
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IN MEMORIAM

Gunver Vestergaard
11. april 1942 - 6. december 2005

Landskabsarkitekt mdl Gunver Vestergaard døde
den 6. december 2005. Landskabsarkitektstan¬

den har mistet en suveræn og dygtig landskabs¬
arkitekt, en loyal og hjælpsom kollega, et sødt og
fint menneske med udpræget sans for humor og
glæde ved livet og sine medmennesker.

Gunver og jeg mødte allerførste gang hinan¬
den på landskabsarkitektstudiet i auditoriumVII
på KVL i september 1962.Vi blev omgående bed¬
ste venner. Det var vi til hendes død. På årgang
1962 var vi i alt 7 studerende. Professor Georg
Boye havde opnået at fa etableret den nye uddan¬
nelse af landskabsarkitekter i 1960. Den 1. år¬

gang havde 9 studerende, årgang 1961 havde 2.
Det var sammenlignet med i dag meget små
hold.Vi fulgtes ad i 3H år, og alle på holdet blev
cand. hort. på samme dag.Vi kom til at lære hin¬
anden at kende rigtig godt.

Gunver viste i løbet afstudietiden hurtigt sin
evne til at overskue det meste, og hermed me¬

ner jeg, at hun udover at gennemføre studiet og
danne nye venskaber også holdt fast i sine ven¬
ner fra gymnasietiden og i sin egen store fami¬
lie med de mange søskende. I løbet af studieti¬
den var vi stort set alle blevet gift, ikke fordi vi
skulle have børn, men for at slippe for at bo på
et lejet værelse og i stedet få vores egen lejlig¬
hed at bo i. Denne forklaring er kun den meget

pragmatiske, der var naturligvis også andre grun¬
de til ægteskab, men en lejelejlighed krævede en
vielsesattest. Efter endt eksamen blev vi spredt
for alle vinde.

Gunver blev gift med sin ven fra gymnasie¬
tiden, Per Vestergaard, som blev læge. Dengang
var det obligatorisk for læger at tilegne sig for¬
skellige specialer rundt om på landets sygehus?.
Gunver fulgte med, og hver gang hun kom til et
nyt sted, begyndte hun forfra med nye netværk
af både fagkolleger og private venner.

Gunver og jeg holdt forbindelsen vedli¬
ge med flittigt brevskriveri, og Gunvers breve
var, med hendes karakteristiske håndskrift, altid
præget af fyldige og begejstrede beskrivelser af
smukke oplevelser. Det var familiens gode liv,

den sidste ferie, landskabet og haven, der fyldte
mest, og som hun med stor glæde bragte videre
til os andre.Vi mødtes gerne, kun Gunver og jeg,
et par dage om året. Formålet var også at drøfte
faglige emner.Voresmøder kunne f. eks.et år hand¬
le om at studere herregårdshaver på Fyn, og et
andet år kunne det være kirkegårde på Djurs¬
land. På disse møder drøftede vi alt, hvad vi hav¬
de oplevet fagligt og privat i den forløbne tid.

Gunver havde et stort netværk og elskede
dialog og diskussion. En samtale med Gunver
sluttede næsten altid, enten med dyb bekymring
for, hvordan det nu skulle gå, og om det nu også
havde været bedre på en helt anden måde, eller
det stik modsatte, en befriende latter fyldt med
lethed og optimisme.

Gunver var utrolig hjælpsom og trofast over
for sine nærmeste. Hun gav sig tid til at lytte og
kom gerne med et godt råd. På sin egen stil¬
færdige måde fik hun altid sit personlige bud¬
skab bragt videre, og i sit faglige virke var hun
en usædvanlig god formidler af landskabsarki¬
tektfaget.

Gunvers første job var i Gentofte Kommunes
parkafdeling. Det næste var i Ålborg på tegnestu¬
en hos Klaaborg, Lindholdt og Moos. I 1971 op¬
rettede hun egen tegnestue, først i Allerød, senere
i Hadsten og til sidst i Ugelbølle ved Rønde. I
1984 blev hun redaktør afHaven, medlemsbladet
for Det Danske Haveselskab, og modtog på veg¬

ne af redaktionen Anders Bording Prisen i 1985
og Landbrugets Kulturpris i 1990. Gunver skrev
mange indsigtsfulde artikler og var en fremra¬
gende fotograf. I Weilbach, dansk kunstnerleksikon
er mange af hendes artikler nævnt, og deres gen¬

nemgående træk er havens æstetik og arkitektur,
havens kulturhistorie, og havens planter.

Hendes store interesse for landbohaven og

dens omgivelser, alléer, hække og læhegn førte
hende til Landbrugets Rådgivningscenter, hvor
hun blev rådgiver i anlægsspørgsmål. Det før¬
te igen til mange oplysende artikler og opgaver,
hvor især de store gårde og deres staldbygnin¬
gers placering i kulturlandskabet blev behandlet.
Hovedsigtet var altid ønsket om'en helhed og en
smuk sammenhæng mellem bygninger, planter
og landskab.

I 1987 blev hun kirkegårdskonsulent for Viborg
Stift, et arbejde som hun var utrolig glad for.
Her fik hun til fulde tilfredsstillet sit behov for

at beskæftige sig med det kulturhistoriske, og
hun nød den personlige kontakt, hun fik med de
mennesker, der havde ansvaret for kirkegårdene.
Hun blev i 1988 medlem af bestyrelsen for For¬
eningen for Kirkegårdskultur, og fra 1992 var
hun redaktør af foreningens årsskrift. Hendes
store evner for formidling kom rigtigt til udtryk
her, og hendes kyndige indsats i redaktionsudval¬
get med den netop udkomne bog Danske kirke¬
gårde - Tradition og fornyelse blev hendes sidste
arbejde.
Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt mdl, pir

Øverst. GunverVestergaard og Kirsten Lund-Andersen
(th.). DL møde i Lars Borgens sommerhus, 1980erne
Herunder. GunverVestergaard og Agnete Muusfeldt,
nyplantning i de hexagonale blomsterhaver.
Herning Mindepark, 1990-95. Foto Annemarie Lund
• Top. GunverVestergaard and Kirsten Lund-Andersen,
1980's

Bottom. GunverVestergaard and Agnete Muusfeldt,
renovation of the flower gardens in the Memorial
Park, Herning, 1990-95. Photo Annemarie Lund
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BOGOMTALE

Danske kirkegårde - tradition og fornyelse
Danske kirkegårde. Tradition og fornyelse — en ek¬
sempelsamling. Redaktør og hovedforfatter: Susanne
Guldager. Forlaget Anis. København 2005. i 60 s.
249 kr.

En stor og spændende del af vores kulturhistorie
eksisterer stadig i de bedst bevarede anlæg om¬

kring vore middelalderkirker. Disse vore ældste
grønne anlæg er unikke brugsanlæg, der bidra¬
ger væsentligt til vores havekultur. De er i disse
år i fare for at lide overlast eller forsvinde helt.

Danske kirkegårde — tradition og fornyelse hen¬
vender sig til alle, der har ansvar for og interes¬
serer sig for kirkegårde.

Formålet med bogen er at bidrage med vi¬
den og indsigt og dermed danne grundlag for en
saglig debat, når bevaring og forenkling af vo¬
re kirkegårde er på dagsordenen; ændringer, der
især skyldes ændret bosætningsmønster og nye

begravelsesskikke.

14 gode eksempler
Bogen er opbygget omkring en eksempelsam¬
ling på 14 kirkegårde, der er udvalgt af kirke-
gårdskonsulenterne i landets 10 stifter, som an¬

læg, hvor der er noget at lære. De kirkelige anlæg
betragtes i eksemplerne som helheder med kir¬
kegården som en væsentlig del.

Eksemplerne er jævnt fordelt over hele lan¬
det og viser karakteristiske egnsforskelle og tra¬
ditioner, men også gode eksempler på bevaring
og fornyelse. Der er således eksempler på gode
løsninger på traditionelle problemstillinger til¬
passet traditionen og nutidens behov.

Den bedste inspiration opnås næsten altid
ved selvsyn.Derfor har bogen tillige en kort om¬
tale af 38 kirkegårde, som er et besøg værd, da
de indeholder værdifulde elementer på nænsom

planlægning og drift af kirkegårde. Eksempler¬
ne er ledsaget af små situationsplaner, samt in¬
spirerende fotos. Et landkort viser kirkegårde¬
nes placering.

Bevar minderne

Biskop Jan Lindhardt kommer i afsnittet 'Per¬
spektiver på kirkegården' med flere interessante
betragtninger vedrørende anlæg og anvendelse
og vedligeholdelse af kirkegården. Han ønsker
længere fredningstid og dermed mulighed for at
bevare gravmindet og erindringen om de døde
længere, for som han siger: 'Vi skal tage os i agt
for at de døde ikke forlader os. Vi kan fasthol¬

de dem ved at holde dem i kort snor på kirke¬
gården'.

Den danske kirkegårdstradition
I bogens sidste del beskrives centrale temaer,
som uddyber forståelsen for de ældste kirkegård-
sanlæg og den danske kirkegårdstradition.

Det drejer sig om det kirkelige anlæg i land¬
skabet, diger, mure og andre bygværker, kirke¬
gårdens historie, planternes brug og betydning,
gravsteder og fællesanlæg og status og perspekti¬
ver på fremtiden.
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Tv. Det kirkelige anlæg i det åbne landskab. Skovby Kirkegård
Nederst tv. Gravplads i mere end 3000 år. Flade Kirkegård
Nederst th. Arkitektonisk brug af takshække. Fladbjerg Kirkegård
Fotos John Jedbo
Th. Skovkirkegård - naturpræget vinder indpas. Høsterkøb Kirkegård
Foto Susanne Guldager
• Left: The religious scheme in the open landscape. Skovby Cemetery
Bottom Left: Burial grounds for more than 3,000 years. Flade Cemetery
Bottom Right: Architectural use of yew hedges Fladbjerg Cemetery
Photos: John Jedbo
Right: Forest cemetery — nature wins acceptance. Høsterkøb Cemetery.
Photo: Susanne Guldager

Planter som byggemateriale
Kirkegårde i Nordeuropa er grønne anlæg, hvor
planterne udgør kirkegårdens væsentligste bygge¬
materiale. 'Planterne anvendes som stemnings-
skabende solitære planter, rumdannende beplant-
ningselementer eller karaktergivende typeplant¬
ninger, hvor valg afplanter er valg af former, far¬
ver og dufte', skriver Susanne Guldager. Herved
fremhæver hun nogle af de æstetiske og arkitek¬
toniske udtryk, der kan opnås med planter som
udtryksmiddel.

Kirkegårdene ved vore landsbykirker er ty¬

pisk placeret højt i landskabet omgivet af stendi¬
ger eller mure og mægtige træer. Indenfor ligger
kirkebygningen med tårnet mod vest. Anlægge¬
ne er i bogstavelig forstand jordnære anlæg, til¬
passet landskabet og skabt af naturmaterialerne
på stedet. I dag bidrager de gamle træer, ofte ask,
lind (eller elm), på en gang til oplevelsen af for¬
anderlighed og stabilitet, hvilket skaber en sær¬

lig stemning.
Inde på kirkegården har skiftende tider skabt

større forandringer. Store alléer fra 1800-tallet
og høje mørke stedsegrønne eller søjleformede
løvtræer, der kan skabe en højtidelig stemning,

er ved at blive afløst af mindre bredkronede lyse
træer med blomster og frugter, som f.eks. tjørn
og paradisæble, der kan skabe intim stemning i
mindre gravrum.

På nyere kirkegårde ses karaktergivende skov-
og lundplantninger, læplantninger og levende
hegn. Forskellige hæktyper på gravstederne har
stor betydning som arkitektonisk virkemiddel.
Græsset har atter fundet indpas på landsbykir¬
kegården som afløser for perlestenene eller på
tomme gravsteder.

På nogle kirkegårde forsøger man sig med
bunddækkende stauder på nedlagte gravsteder
eller blomsterengsområder på større ubenytte¬
de arealer. De lysere og lettere beplantningstyper
afspejler en ændring i havekulturen med større
vægt på frodighed og et mere naturpræget ud¬
tryk, hvor der åbnes op i de dystre plantninger
og lyset lukkes ind.

Aktuelle problemstillinger og muligheder
Kirkegården som dynamisk brugsanlæg og kul¬
turhistorisk udtryk diskuteres i bogens afslut¬
tende afsnit, hvor bl.a. følgerne af ændrede be-
gravelsesformer har betydet, at store arealer nu

ligger ubenyttet hen, selv om det samlede antal
af urne- og kistebegravelser er stigende.

'Nutidens kirkegård skal rumme det hele og

tilbyde fleksible muligheder. Ved at tilbyde flere
valgmuligheder og være åben over for utraditio¬
nelle ønsker, bliver kirkegården den støtte og

hjælp til nutidsmennesket, der er behov for. Det
kollektive rum skal åbne for fællesskab og have¬
kunsten skal bidrage til at forløse de følelser, vi
har i forhold til det, der ligger uden for vores ra¬
tionelle tankegangs rækkevidde', skriver Susanne
Guldager. Hermed knytter hun båndet til G.N.
Brandt, der allerede i 1920rne fastslog, at kirke¬
gården skulle have et arkitektonisk udtryk, der
kunne opfange enheden (det enkelte gravsted)
inden for rammerne af helheden (kirkegården).

Bogen henvender sig til menighedsråd, kirke-
gårdsansatte og alle, der er interesserede i kirke¬
gårde. Den vil efter min mening blive et uund¬
værligt arbejdsredskab for landskabsarkitekter,
der beskæftiger sig med projektering af større
eller mindre kirkegårdsanlæg.
Lisbeth Hvid
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SUMMARY

H.C. Andersen p. 49
Lulu Salto Stephensen

One of the greatest, positive ex¬

periences I had during my work
with the book, Danmarks havekunst
II, dealt with the period 1780's to
1945, and my acquaintance with
Hans Christian Andersen. From

the very beginning I hoped to find
all existing statements about the
gardens in question, also of fic¬
tional character, and Hans Chris¬
tian Andersen was an obvious

source. But I never expected to
find that he was so up-to-date;
that he had been so much of a

journalist; that he had worked so

much on the basis of facts and the

most recent advances in horticul¬

ture and garden art. Much of what
happened around him, seen from
a professional point of view, one
finds more or less indirectly wo¬
ven into his fairytales. Here they
represent a goldmine of empathet-
ic information. Symbols and data
mixed together - facts and fiction
translated to fairytales.

By a garden historical analysis
of an early fairytale like Thumbe-
lina, from 1835 and the later, The
Gardner and the Manor, from 1872,
one can find a number of charac¬

teristics of the garden history of
the 1800's.The most important
fairytale in this context is without
a doubt The Gardner and the Manor,
because here there is also a very
detailed description of the manor

garden, which had its great period
at that time.

Hans Christian Andersen was a

keen observer and has sporadical¬
ly, with a biting sarcasm, described
life in the Danish manors, yet he
was still a much appreciated-guest.

His fame and his entertaining
evening readings of his writings-al¬
so contributed greatly to this. The
peace of the countryside, the at¬
tendance he received, the cultivat¬
ed tone, the walks in the gardens,
rides through the landscape, his re¬

cording of plants and animal ac¬
tivity, his creative arrangement of
garden parties, his festive decora¬
tion of dining tables, his cutouts,
not just of paper, but also leaves,

not to mention the flower bou¬

quets he tied, all contributed to

conveying his poetic universe. In
addition to this, manor garden¬
ing as it was practiced also had an

important influence. Garden plans
from that period prove that this
was extensive. This was not only
true of the flower gardens, but al¬
so the vegetable gardens, where
the greenhouse became a common
fixture for the breeding of bed
plants as well as a place to winter
the many new plants brought back
from all over the world.

In the manor gardens, he found
motifs and plants that others found
meaningless or did not even see.
The dock plants that grew along
many manor moats are an example.
He could elevate the greenish
darkness under a dock leaf to an

architectural space above a duck
nest, with such clarity that we all
could imagine it, as in The Ugly
Duckling, 1843, Andersen's most fa¬
mous fairytale.

The most fascinating factor in
my work with Hans Christian An¬
dersen was the way he could take
facts and conjure up pure poetry.
"Out of reality grow the most
wonderful fairytales," wrote An¬
dersen in the fairytale The Elder-
Tree Mother, 1844.

Løjesø garden, p. 32
Charlotte Skibsted

The garden is one of eight gardens
in a small settlement on the hill

south ofVeksø.The building
scheme lies under large, wind-
formed trees, completely surround¬
ed by fields.

The garden is tucked into the
crest of the hill, and is planned ac¬

cording to what is possible, in a
climatic and growth sense, at such
a windblown place. Most of the
garden is oriented toward south¬
west-. It lies at an altitude of 28

meters and the terrain slopes four
meters. In designing the garden,
the view to the landscape was ex¬

ploited to the optimum, although
without need to see it all the time.

Everything in the garden is ar¬

ranged under the trees, between
small groves and hedged spaces.
For a number of years, the gar¬
den was an organized wild garden.
In the journal, there are notations
concerning the many plant ex¬
periments; with growth, lushness
and color combinations, with light
studies in both direct lighting and
backlighting. In the middle of the
summer, the garden is a world of
greenness with the house and the
garden wall serving as fixed point
for the many green nuances.

The large, sloping grass surface
is primarily the house's garden and
the fruit grove forms a fine fore¬
ground for the grand landscape
beyond. The border between the
garden and the landscape is marked
solely by the fence around the
horse fold.

Behind a black-painted wall -
in the morning garden — there is
an intimate atmosphere of twining
white and blue wistaria in the tall

trumpet tree. This gives the space a

pale green tone, long before the
tree has opened its enormous
leaves.The floor is completely cov¬
ered with white columbines, white
lungworts and orchid narcissuses.

The garden surrounding the
drawing studio has two kinds of
hedges, on the outer edge, one of
beech, and inside, one of horn¬
beam. The hedges are to create a
calmness around the office's many

planting experiments.This is where
many of the office's ideas are tested,
in terms of planting varieties, and
this leads to both selections and

rejections.
Originally the garden was not

designed as a defined garden plan,
but after test layouts with stakes in
full scale, the hedges were placed
and the trees planted.The garden
has developed based on the many
trees and plants, which we took
over when we bought the place,
and which we perhaps would not
have chosen if we had started with

an open field.
I have often seen the garden as

a still life with the buildings and
the large trees as the fixed content
in the picture and with the land¬
scape as a background, and thus

the planting experiments are a part
of the picture that can be removed
or added.

Festival square in Bergen, p. 38
Arne Sælen

The festival square is centrally lo¬
cated on the city's main axis with
the Ulriken mountain towering in
the background, 650 meters above
the sea. This green axis is bordered
by the most important cultural in¬
stitutions in town and crossed by
the most important streets.

The project reinforces the lim¬
its of the square, in that the edges
have been given a strong, simple
expression.Toward the sides, there
are large granite steps, which with
their horizontal tops, accentuate
the slope of the square. The steps
vary in width and length with a

rhythm that offers good and varied
seating and use zones.

The festival square has an even

slope from Christie's gate down to
the water's edge, and in this way,
the square opens toward the water
so that the reflections from the

water surface are cast in over the
«

square.
The lighting is based on eight,

centrally placed lighting standards.
The paving is massive, slight¬

ly marbled granite slabs. From the
sides, cherry trees 'wander' down
over the large granite stairs and in
over the square. Only Chinese
stone was employed in the scheme.
The paving consists of three
widths: 44, 61 and 84.5 cm.The
lengths vary from 61 to 201.5 cm,

based on modules according to the
Golden Section. The large steps
on both sides of the square are of
pale grey granite. The design of
the walls toward the water was in¬

spired by the mountains toward
The North Sea just outside of
town. These have a serrated, slop¬
ing character.The projecting edges
of the wall elements are protected
with fittings of acid-resistant stain¬
less steel. This prevents skateboards
and roller blades from damaging
the edges.
Pete Avondoglio

48 LANDSKAB 2 2006



Ballerup Bibliotek

Creative Weave, rustfrit net anv¬
endt til værn og solafskærmning.
Henning Larsens Tegnestue

Tietgenskollegiet

Movium Fortbildning 2006
4-5 april kurs i Alnarp
Sladstrådens biologi och vård -
fordjupningskurs
Nyheter inom trådvård och upp-

foljning for dig som tidigare delta-
git i Moviums grundkurs.
Kursledare: Klaus Vollbrecht.

6-7 april kurs i Stockholm
Hur argumentera^ vi for den grona
utemiljon?
Ett samarrangemang med Forenin¬
gen Sveriges Stadstrådgårdsmåstare
Kursledare: Sten Goransson och

Patrick Quist.

25 april seminarium i Stockholm
Vaxtetablering i gatu- och vdgmiljoer
Val av våxtmaterial och våxtbad-

dens konstruktion ar av avgorande
betydelse for lyckad etablering i
gatu- och vågmiljo.
Seminarieledare: Kaj Rolf och
Bjorn Embrén.

4-5 maj seminarium i Gdteborg
Tdtortsnåra natur—for månniskornas
skull!

Erfarenheter från projekt med na-

turpedagogik, naturvandringar for
invandrare, skolskogar och Gote-
borgs sociotopkarta. Samarrange¬
mang med Park- och naturforvalt¬
ningen i Goteborgs stad.
Seminarieledare: Lars Johansson
och Goran Nilsson.

29-30 maj
Studieresa — Kyrkogårdar i Danmark
Inspirationsresa till danska kyrko-
gårdar.Vi får se anlaggningar med
såval traditionella som otraditio-

nella losningar på utvidgningar,
urngravplatser och minneslundar.
Ytbelåggningar och våxtVal.
Reseledare: Ann-Britt Sorensen.

Torsdagsrækken på
Kunstakademiets Arkitektskole

Torsdag 20. april
Jan Olav Jensen Oslo,
Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Torsdag 4. maj
Roger Diener Basel,
Diener & Diener Architekten

Tirsdag 9. maj
Jonathan Sergison London,
Sergison Bates Architects

Torsdag 1 1. maj
Michael Hays om John Hejduk.
Michael Hays er professor i arkitek¬
turteori v. Harvard, Massachusetts

Auditorium 2, kl. 17.00
Meldahls Smedie

Danneskiold-Samsøes Allé 53

1435 København K

Udstillinger på
Kunstakademiets Arkitektskole

I Udstillingen/Festsalen
Alle dage kl.12-18, gratis adgang

17. marts-23. april 2006
Bachelor ved KA

23. juni-30. juli 2006
Afgang sommer

September 2006
Images of the Middle East

September-oktober 2006
Steen Høyer

Oktober-november 2006

Østrig - ( .

10.11.-10.12.2006

CIA

I Galleriet

Alle hverdage kl. 10-17,
gratis adgang

April 2006
32 112 'øjeblikket valgte mediet'
Annette Svaneklink Jakobsen +
Claudia Carbone

Maj 2006
Iran v.John Andersen, Inst. 1

Juni 2006
Buenos Aires/Brasilia

v. Peter Bjerrum

September 2006
Fra studie til eget virke
v. Cort Ross Dinesen

Meldahls Smedie, Holmen,
Danneskiold-Samsøes Allé 51

København K

Arrangementer fra DAC
6. april kl. 17
Copenhagen X inviterer på omvis¬
ning i Skuespilhuset.Tilmelding på
www.copenhagenx.dk

17. april
Sidste udstillingsdag: DIN

April
Vinderen af konkurrencen Esbjerg
Strandpromenade offentliggøres i
Esbjerg, www.dac.dk/esbjerg-
strandpromenade

Maj
Sommerens internationale

udstilling: Gehry Technologies

DAC

Strandgade 27B, 1401 Kbh.K
www. dac. dk

0 3 mm. rustfri og oliefri poleret
Jakob Inox Line wire, monteret
zig-zag.
Lundgaard og Trandberg.

Frederiksberg optik

Brilleophæng med Jakob Balance
system.
Eget design.

Maritimt ungdomshus

WebNet 0 1.0 x 70 mm wirenet
monteret på rustfri enkel ramme.
PLOT.

INOXLINE®
CONNECTING DESIGN

Jakob Inox Line®

Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F* +45 75 94 12 58
www.inoxline.dk
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Broarm ved søen i Trekroner. FotoTorben Eskerod

Broen over søen i Trekroner

I Roskilde-bydelen Trekroner skal
kunst integreres i bybilledet og
være med til at give bydelen en
identitet.

En ny bro er det hidtil stør¬
ste realiserede projekt i Trekro¬
ner Kunstplan, der gennemføres
af kommunen i samarbejde med
billedkunstneren Kerstin Bergen-
dal. Kunstplanen er en utraditionel
strategi, hvor kunstnere inddrages
i dannelsen af bydelen. Således til¬
kobles kunstnere til udformning af
dagligdags elementer som en bro
eller en parkeringsplads.
Den britiske kunstner Nils Nor¬

man har i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Ib Asger Olsen har
stået for udformningen af den nye

specielle bro over en ny sø.
Nils Norman er en britisk kunst¬

ner, der ofte udformer konkrete
forslag til nye former for rum.
Disse rum er en slags 'modrum'.
Senest har Nils Norman skrevet en

bog om byggelegepladser i London.
Ib Asger Olsen er ansvarlig for ud¬
formningen af søen og søområdet.
Søen er egentlig et regnvandsbas¬
sin for regnvand fra byområder, og
den er koblet sammen med den

eksisterende Trekroner-sø, så hele
søområdet i alt ca. 1 ha.

Regnvandsbassinet er nu et re¬
kreativt midtpunkt for Trekroner-
bydelen. Man kan sejle på søen i
små både eller om vinteren skøjte
på den.
Broen er ikke bare en simpel for¬
bindelse mellem Roskilde Univer¬

sitets Center og Trekroner, men et
sted, hvor studerende fra RUC og
beboere fra Trekroner kan mødes,
promenere, lege, løbe eller cykle.
Brokonstruktionen er 80- m lang
og opdelt i flere elementer.

Hovedbroen er 5 m bred og sup¬

pleret med smallere arme, der læg¬
ger sig ud over et ø-landskab og
videre ud i søen. Trækonstruktio¬

nen er af lærke- og egetræ med
bæringer af stål. I brodækket er der
lysspots, der fungerer som ledelys.
Broprojektet har kostet 3.8 mio. kr.
og er blevet til med støtte fra både
Statens Kunstfond og Lokale- og
Anlægsfonden, som hver har givet
1 mio. kr. Roskilde Kommune har

bidraget med 1.8 mio. kr.
Inf. Roskilde Kommune,
Planlægningsafdelingen,
Per Schultz-Jørgensen,
tel. 46 31 31 45

Udeskole.dk

www.udeskole.dk er et nyt netsted,
der samler den nyeste viden, forsk¬
ning, baggrund og pædagogik om
udeskole fra nordiske lande og er
skrevet af en bred vifte af fagper¬
soner inden for feltet.

I udeskolen arbejder klassen regel¬
mæssigt ude i naturen og de nære

omgivelser. Undervisningen ude
foregår både i naturen og kulturen
i lokalområdet.

Udeskole bliver mere og mere ud¬
bredt i de nordiske lande. I Norge
er ca. 80% af indskolingsbørnene
i 'Uteskole*, i Sverige arbejder
mange skoler med 'utomhuspæda-
gogik' - og her i Danmark breder

idéen sig, så omkring 50 skoler for
øjeblikket arbejder med udeskole.
Tesen er, at børn lærer gennem
oplevelse, handling og forståelse.
Basis for udeskolen er at koble op¬
levelse og handling i uderummet
med bearbejdning og dybere for¬
ståelse indendørs.

Udeskole.dk er produceret af
Skoven i Skolen, der er et projekt¬
samarbejde mellem Undervisnings¬
ministeriet, Skov- og Naturstyrel¬
sen, Friluftsrådet, Dansk Skovfor¬
ening og Træ Er Miljø.
Hjemmesiden er finansieret af
Tipsmidler til Friluftslivet, Under¬
visningsministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen og Skov-Info.

Baggrund
Hver dag kan man læse nye un¬

dersøgelser om for fede børn, børn
med indlæringsproblemer, dårlig
motorik, astma, allergi, stressede,
stillesiddende computer- ogTV-
børn osv. Flere undersøgelser — og

mange erfaringer - viser at børn
har godt af at blive undervist re¬
gelmæssigt udendørs. ,

Udeskole er en pædagogisk me¬

tode, hvor lærer og elever regel¬
mæssigt flytter undervisningen ud
i naturen og de nære omgivelser
omkring skolen — f.eks. én dag om

ugen, året rundt. Undervisningen
ude og inde integreres til en hel
undervisning, hvor fagene styrkes
gennem såvel praktisk som teore¬
tisk arbejde.
Skoler, der arbejder med udeskole,
har ofte en fast lejrplads i gang-,
cykel- eller busafstand fra skolen.
Samtidig er resten af naturen og
kulturen i de nære omgivelser en
del åf klassens læringsarena. Lokale
aktører inddrages løbende i under¬
visningen via besøg, projekter o.l.

Skoven i Skolen er et undervis¬

ningsprojekt om skov og træ, der
giver lærere og elever mulighed for
at flytte undervisningen ud i sko¬
ven og på trævirksomheder.
Skoven i Skolen blev sat i gang i
1999.

Bag projektet står Dansk Skovfor¬
ening, Friluftsrådet, Skov- og Na¬
turstyrelsen, Træ Er Miljø og Un¬
dervisningsministeriet.
Skoven i Skolen har altid arbej¬
det med udeundervisning — men
har siden 2002 været med til at

udbrede idéen om udeskole, hvor
undervisningen ude er regelmæs¬
sig og integreret med undervisnin¬
gen inde.
www.udeskole.dk suppleres af
www.skoven-i-skolen.dk, hvor
man kan finde konkrete idéer til

faglig undervisning i skoven og
basisviden om skov og træ.

Inf.: Malene Bendix,
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tel., 33 24 42 66

malene@skoven-i-skolen.dk
T

Videnskab møder kunst

Den menneskellige arvemasse er

udgangspunktet for den kunsteri-
ske udformning af cykel- og gang¬
stien Colliers Way mellem Rad-
stock og Kilmersdon i Somerset.
Et stribet forløb, udlagt i termo¬
plast, i farverne grøn, blå, gul og
orange skal repræsentere de for¬
skellige proteiner, der er i vores
genom.
Værket er en hyldest til Sir John
Sulston, som kortlagde genomet

og sidste efterår også deltog i åb¬
ningen af mil nr. 10.000 i UK's na¬

tionale stisystem the National
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Cycle Network. ColliersWay ud¬
gør en del af Sustrans' NCN
Route 24 og passerer frugtplanta¬
ger og bænke, designet af japane¬
renYumiko Aoyagi.
www.sustrans.org.uk

Landsplanredegørelse 2006
Landsplanredegørelsen giver rege¬
ringens bud på de kvaliteter, som
Danmark bør basere sin udvikling
på. Forslag til landsplanredegørel¬
se 2006 lægger op til en debat om
regeringens politiske udmeldinger
for den planmæssige udvikling af
Danmark. Redegørelsen vil senere
blive fulgt op af bl.a. et landsplan¬
direktiv for og en 'oversigt' over
statens mere detaljerede krav til
den kommunale planlægning.
Temaet i forslaget er det nye kom¬
munale Danmarkskort, hvor 98
kommuner og 5 regioner fremover
skal sikre, at den fysiske planlæg¬
ning, som vi har haft tradition for i
Danmark, fortsat skaber gode ram¬
mer for hverdagens arbejds-, fri¬
tids- og familieliv.
Et af hovedbudskaberne er, at den
fysiske planlægning med dens re¬

spekt for naturen og miljøet, dens
tydelige forskel på by og land og

sammenhængen mellem bolig, er¬
hverv og infrastruktur spiller en
vigtig rolle for, at Danmark fortsat
kan sikre sin gode position i den
globale konkurrence.
Redegørelsen peger på forskellig
håndtering af planlægningen i 5
områder af Danmark:

1. Hovedstadsområdet og Øre¬
sundsregionen har et godt ud¬
gangspunkt i den globale konkur¬
rence mellem storbyer.
2. Hele Sjælland, inklusiv hoved¬
stadsområdet, er i dag et stort sam¬

menhængende arbejdsmarked med
omfattende pendling. Det er vig¬
tigt at undgå spredte udlæg af are¬
aler til erhvervs- og boligformål
uden sammenhæng med en udbyg¬
ning af infrastrukturen herunder
særligt den kollektive transport.
3. Østjylland er ved at udvikle sig
til et sammenhængende område
med stor befolkningstilvækst og
pendling mellem byerne i bybån-
det, der strækker sig fra Kolding
til Randers. Det er vigtigt, at by¬
væksten ikke sker på bekostning
af det østjyske landskab, og at nye

byområder placeres, så der skabes
grundlag for god trafikafvikling
herunder udviklingen af kollektiv
trafikbetjening.
4. Centrale Jylland og Fyn: Der
bør udvikles et tættere samspil
mellem byerne i det centrale Jyl¬
land og på Fyn for at bevare den
gunstige vækst, der findes i om¬
rådet.

5. I landets yderområder er det
især en planmæssig udvikling base¬
ret på de naturgivne kvaliteter og
potentialer, bl.a. inden for fødeva¬
reerhvervet, der er centralt. Aktive
bosætningsstrategier kan tiltrække
tilflyttere fra andre dele af landet.
Satsning på de naturgivne kvalite¬
ter (gode, billige boliger, nærmiljø
og attraktive omgivelser) kan må¬
ske skabe grundlag for nye former
for udvikling i yderområderne.
For alle omfåder i Danmark peger

redegørelsen på 5 pejlemærker for
den fysiske planlægning.
1. Der skal være forskel mellem

by og land: Det klassiske planprin¬
cip om at fastholde en adskillelse
mellem land og by skal genoplives. .

Natur og åbne landskaber er afgø¬
rende for danskernes levevilkår og
er med til at tiltrække virksomhe¬

der, arbejdskraft og turister. Util¬
sigtet byspredning skal undgås i
det åbne land.

2. Udviklingen skal komme hele
landet til gode.
3. Planlægningen skal basere sig på
respekt for natur og landskab:
Regeringen lægger op til, at det i
høj grad er kommunernes ansvar,
at der sikres en balance mellem

benyttelse og beskyttelse at natu¬
ren, miljøet og landskabet i arbej¬
det med den fysiske planlægning.
Planlægningen skal sikre den bedst
mulige tilstand for natur og miljø.
4. Fysisk planlægning og investe¬
ringer i infrastruktur skal spille tæt
sammen.

5. Den fysiske planlægning skal
være helhedsorienteret.

Miljøministeren skal i henhold til
planloven efter nyvalg afgive en

landsplanredegørelse til brug for
den kommende kommuneplanlæg¬
ning og regionale udviklingsplan¬
lægning.
Med kommunalreformen bliver

det kommunerne, der får hovedan¬
svaret for den fysiske planlægning.
I landsplanredegørelsen lægger mi¬
nisteren op til en generelt styrket
dialog mellem kommunerne og
staten om den fysiske planlægning.
De 7 nye statslige miljøcentre
rundt omkring i landet skal frem¬
over bidrage til denne dialog.
Miljøministeren inviterer kommu¬
ner, regioner, erhverv, organisatio¬
ner m.fl. til at komme med idéer

og kommentarer til forslaget.
Efter debatperiodens udløb 21.
april bearbejdes høringssvarene, og
den endelige Landsplanredegørelse
2006 forventes udsendt i begyn¬
delsen afmaj 2006.
Forslag til landsplanredegørelse
kan ses .på www.skovognatur.dk
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Pris: 450,- kr

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,
og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬

menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG Tlf: +45 32 83 69 00

Strandgade 27A Fax: +45 32 83 69 41
DK-1401 København K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

Den lille havfrue. Foto Bent Ryberg

Ny lille havfrue
På Langelinie i København, efter
Dahlerups Pakhus, anlægges i for¬
året 2006 en helt ny plads.
På pladsen opstilles billedhugger
Bjørn Nørgaards værk 'Det Gen¬
modificerede Paradis', der fortæller
den vestlige verdens' kulturhisto¬
rie set fra et moderne gentekno¬
logisk perspektiv. Værket består af
flere forskellige skulpturer, deri¬
blandt en moderne udgave af den
lille havfrue. Det moderne udtryk
vil skabe kontrast til det historiske

Dahlerups Pakhus.
'Det genmodificerede paradis' blev
oprindeligt skabt til verdensudstil¬
lingen EXPO 2000 i Hannover
med økonomisk støtte fra Ny
Carlsberg Fondet.
Pladsen omkring skulpturgruppen
udformes i granit med et 400
kvm stort vandbassin i midten.

På to af bassinets opsættes lange,
buede bænke.

Den nye plads bliver et byrum en

fortælling, der kaster et provoke¬
rende og humoristisk blik på den
vestlige verdens kulturhistorie:

En 40 tons stor, hældende triumf¬
bue står med den ene side på plad¬
sen og den anden delvist nedsun¬
ken i bassinet. Øverst står en ni

meter høj, genmodificeret madon¬
nafigur med guldhoved.
Rundt omkring i bassinet opstil¬
les seks andre figurer, der kaldes
Adam, Kristus, Maria Magdalene,
Eva, Den tredelte Kapital og Den
gravide Mand.
I havnebassinet, nogle meter fra
havnekanten, etableres en stensæt¬

ning med en 'genmodificeret hav¬
frue' — kun fa hundrede meter fra

Edvard Eriksens skulptur 'Den
Lille Havfrue', der er fra 1913.
Bidragyderne: Advokatfirma¬
et Beck-Bruun, Beboerforenin¬
gen Langelinie Allé 5, BG Fonden,
Dronningens erindringsmønt, FIH
Erhvervsbank, Fonden Realdania,
Københavns Havn, Ny Carlsberg
Fondet, Ole Kirks Fond.
Inf.: www.realdania.dk

Triumfbue og Madonna.
Det genmodificede paradis ved
EXPO 2000. Foto Bent Ryberg
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CHRISTIANIAS LÆRE
- LEARNING FROM CHRISTIANIA

Kan eksperimentet fortælle om, hvor arkitekturen .og byen skal gå hen ?
Hvad kan vores rationelle konkurrenceprægede verden lære af Christiania?
Kan eksperimentet medvirke til at berige og forny vores kolde arkitektur og stive planlægning?
Hvad virker i Christianias selvforvaltning - hvad gør ikke?

Christianias lære
- Learning from Christiania

Af Merete Ahnfeldt-Mollerup,
Kim Dirckinck-Holmfeld,
Martin Keiding, Jakob Red¬
dersen m.fl.

(Særnr. af Arkitektur DK nr.7/04)
Dansk og Engelsk tekst
Format: 23 cm x 31 cm

Indbundet, illustreret, 96 sider
ISBN: 87-7407-321-4

Pris: 298 kr.
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