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STORE TRÆER
• salg
• plantning

TRÆPLEJE
• beskæring
• undersøgelse
• rapporter
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Tlf. 44650565 Fax 44650874

Krogh & Molin t
Anlægsgartnere & Hfitrcprenører^F7jp|j||J'

Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf. 43 63 01 22
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E-mail:
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AnlæR til Galapagos skildpadder,
ZOO - København juni 2003
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TELEFAX 39 63 36 61
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Vi bygger grønt

Robert Smith Sørensen
Anlægsgartnermester Entreprenør Aut. Kloakmester

Nyanlæg • Vedligeholdelse • Gårdsaneringer
Golfanlæg • TV-inspektion af skjulte rør

Tilbud gives gerne

"Bakkegård" • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
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e-mail: robert@robert-smith.dk • www.robert-smith.dk
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boligselskaber, private bygherrer samt tø
vedligeholdelse af enhver art.
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E-mail: birk-holm@internet.dk / www.birk--holm.dk
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Lene Dammand Lund
29 x 29,5 cm, 96 sider
Rigt illustreret
Dansk og
engelsk version

Pris: 375 kr

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27A, DK-1401 København K
Tlf: + 45 32 83 69 00 Fax: + 45 32.83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk
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Bente Lange
THORVALDSENS MUSEUM

Bygningen - farverne - lyset

3xr
Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille
THORVALDSENS MUSEUM: BYGNINGEN - FARVERNE - LYSET

O dansk udgave O engelsk udgave
Pris: 375 kr. Prisen ér inkl. moms, men excl. porto

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27A
DK-1401 København K

Tlf: +45 32 83 69 00
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e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn:
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Thorvaldsens Museum er

et skatkammer af studier i

rum, proportioner, farver,
stoflighed og lys og udgør
en sjælden velykket fore¬
ning af arkitektur, maleri
og skulptur.
I bogen fortæller Bente
Lange om museets tilbli¬
velse, og hvordan det gik
til, at den næsten uprøve¬
de arkitekt M.G. Bindes-
bøll blev valgt.
Det er mesterfotografen
Jens Lindhe, der har fores¬
tået nyoptagelserne af
dette eventyrlige byg¬
ningsværk.

17 x 22 cm, 175 sider.
Indbundet i shirting
Rigt illustreret

Pris: 375 kr
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Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

svenbech@svenbech.dk
www.svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

GÅRDRENOVERING
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VEDLIGEHOLDELSE

DL-JULEMØDE:
I THOR HEYERDAHLS FODSPOR
Debatudvalget København inviterer
til julemiddag på Kon-Tiki.
Hvad de fleste havde forsvoret, er.
blevet til virkelighed, den gamle siv¬
båd Kon-Tiki er blevet omdannet til
flydende restaurant.
Vi har hyret denne bambussernes
Rolls Royce til årets julemiddag
fredag 5. december 2003 kl. 18.30.
Båden Kon-Tikibar ligger i kanalen
mellem Arkitektskolen og den nye
opera.

Tilmelding skal ske senest
26. november 2003 skriftligt til
DL's sekretariat:
dl@landskabsarkitekter.dk
Betaling: 120.00 kr. betales sammen
med januar-kontingentet.
Der kan købes drikkevarer på
Kon-Tikibar.

Danske Landskabsarkitekter, DL,er
medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landscape
Architects, IFLA.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54
Fax 33 91 48 22
Maria Miret, fagsekretær

FYRAFTENSMØDE OM ÆSTETIK
OG LYSKVALITET I FORBINDELSE
MED UDENDØRS BELYSNING

Gå-hjemmøde med DL-sponsorforum
Sted: Louis Poulsen Lighting,
Nyhavn (Showroom)

Tid: 13. november 2003 kl. 16.30-21.00
Emne: Æstetik og lyskvalitet i for¬
bindelse med udendørs belysnings-
anlæg.
Mødet indledes med en kort gen¬
nemgang af forskellige lyskvaliteter.
Efterfølgende bliver man kørt rundt i
København for at besigtige forskellige
belysningsanlæg.
Efter busturen afsluttes mødet i Louis
' Poulsens showroom, hvor de enkelte
anlægs fordele og evt. ulemper de¬
bateres.
Showroomet vil være åbent for DL's
medlemmer fra kl. 16.00.
16.30 Introduktion v. Louis Poulsen
Lighting: Hvad er lyskvalitet?
18.00 Afgang med bus til udvalgte
steder i' København.
20.00 Mødet afsluttes i Nyhavn med
afsluttende debat.

Louis Poulsen Lighting vil være vært
ved en let anretning.
Tilmelding til DL's sekretariat
inden 10. november:
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
dl@landskabsarkitekter.dk MM

DL-SPONSORFORUM
På det seneste møde i DL-sponsor¬
forum drøftedes udvikling og afhol¬
delse af kurser, seminarer og fyraf¬
tensmøder. Tilbuddene skal ses som

et længere forløb, hvor et fyraftens¬
møde kan være appetitvækker til
mere omfattende ekskursioner og
seminarer.

DL-sponsorforum har fået endnu et
medlem, det er Kompan A/S Nordic
Division.
DL-sponsorforum består nu af de
seks sponsorer
Birkholm Planteskole A/S
Byggros A/S
Louis Poulsen Lighting A/S
Kompan A/S Nordic Division
ProDana Seeds A/S og
RGS 90
MM

KURSUS I PHOTOSHOP OG
INDESIGN
Kurset har til formål at indføre bru¬
gere af AutoCAD i anvendelsen af
Photoshop og InDesign til fremstil¬
ling og visualiseringer af projekter.
Der undervises i eksport af filer fra
AutoCAD til Photoshop og InDesign
samt i opsætning af tegninger på
plancher. Der redegøres bl.a. for pixel-
baserede billeder, deres egenskaber,
fordele og bagdele, herunder krave¬
ne til opløsning af pixelbaserede bil¬
leder til print eller visning på skærm
Kursusleder er landskabsarkitekt
MDL Martin Lose. Han har bl.a.
undervist i PhotoShop, AutoCAD,
InDesign, WEB m.m. ved KVL.
Martin Lose er ansat i Helsingør
Kommune.

Undervisningsassistent er landskabs¬
arkitekt MDL Kristian Vilstrup. Han
er daglig bruger af PhotoShop, Auto¬
CAD og InDesign. Kristian Vilstrup er
ansat på Stig L. Anderssons Tegne¬
stue.

Sted: IT-Univers, Uplandsgade 52A,
2300 København S
Tel. 32 95 29 23
Dato: Torsdag 27. og fredag 28. •
november 2003
Tid: Kl. 8.30-16.00
Pris: 3.800 kr. ekskl. moms for med¬
lemmer af DL. For ikke-medlemmer
er prisen 4.400 kr. ekskl. moms.
Skriftlig tilmelding, der er bindende,
sendes til DL's sekretariat inden
21. november.

Udførligt program kan rekvireres fra
Maria Miret, DL.
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
dl@landskabsarkitekter.dk MM

TILLYKKE MED DAGEN
60 år
Birte Elisabeth Østerbye, 16. december

50 år
Jon Pape, Københavns Kommune,
7. december

ISHØJ ...fordi sikkerhed
betaler sig!

HEGN SIKRING ADGANGSKONTROL
Pressegitter •Maskinafskærmning • Rækværker •Gelænder

ISHØJ A/S • Den Danske Trådvarefabrik

Industrivangen 2-6 • 2635 Ishøj • Tlf.4373 2233 • Fax 4373 2282
Vemb afd. Mejerivej 2 • 7570 Vemb • Tlf.9748 1733 • Fax 9748 1248
Vejle afd. Boulevarden 36 • Jerlev, 7100 Vejle Tlf.7586 4066 - Fax 7586 4141
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Vandets hvirvelbevægelser
danner en indre og en ydre
spiral.
III fra Maja Nikolajews
afhandling At læse vandet
• The whirling movement
of the water forms an

inner and outer spiral.
Illustration from Maja
Nikolajew's dissertation
"At læse vandet" (Reading
water)



LANDSKAB OG VIDENSKAB
— resumé afforelæsning holdt i anledning affratrædelse som professor ved KVL oktober 2003 Ib Asger Olsen

Vi har haft en gunstig periode for landskabsarkitektuddannelsen op

gennem 90'erne. Lærerstaben er udvidet. F.eks. har vi nu tre professo¬
rer mod én, da jeg begyndte. Der har været et stigende studenteroptag
gennem perioden med 45 tilmeldte i år og en gennemførelsesprocent
på op mod de 80, og der er flere ansøgere end vi har plads til. Og
hvad der er endnu bedre, så er arbejdsløshedsprocenten ikke så stor
som man kunne frygte på grund af de mange kandidater. Det sidste
ledighedstal fra juni var kun på 7,8 %.
Og så har vi formeret os med en ny kandidatuddannelse i land¬

skabsforvaltning. Uddannelsen frekventeres især af bachelorer blandt
landbrugs- og skovbrugsstuderende fra KVL og geografistuderende
fra universitetet med det formål at give jordbrugssektorerne en bredere
landskabs- og samfundsmæssig forståelse.
Det handler om at forvalte det eksisterende landskab med dets areal¬

udnyttelse, så flere interesser kan tilgodeses. Uddannelsen er ikke en

egentlig planlæggeruddannelse, da den mangler planlægningsværktø¬
jer, men netop en forvaltningsuddannelse. Derfor er den også karak¬
teriseret som en cand. scient. uddannelse. Uddannelsen i landskabs¬

forvaltning må ses som en stor landvinding i bestræbelserne for at få
implementeret et bredere syn på brugen af landskabet end den snævre

.produktionsinteresse, der hidtil har været gældende.
Det kunne også være af interesse at informere om de radikale for¬

andringer, der sker i universitetsverdenen i disse år. Fra at være autonome

institutioner, organiseret i en flad struktur med egne valgte tillidsfolk
til at bestyre de nødvendige fælles funktioner, får universiteterne nu

firmastatus med ekstern ledelse, hierarkisk opbygget struktur og krav
om resultatkontrakter. Det har delt universitetsverdenen og måske
også samfundet i to dele, den ene del med en strategisk koldkriger
som statsministeren i spidsen, der kræver mere ledelse og en skarpere
prioritering af de anvendte midler til at opnå sikre resultater. For den
anden del tegner der sig en verden af større lukkethed, mistillid og

kontrol, hvor der kun må stilles spørgsmål, der kan besvares, og som

kan besvares hurtigt. Det er forskere, der som kunstnere, er helt op¬
taget af det erkendelsesmæssige uden strategiske overvejelser som
magt og meritering.

Sker denne strukturændring på grund af tillidsbrud fra universite¬
ternes side, eller er det af ideologiske grunde? Med mit kendskab til
kollegernes engagerede arbejde, relateret til aktuelle samfundsproble¬
mer, så kan der ikke være tale om sløseri med statens penge, så jeg kan.
kun tolke det som et ideologisk krav om kontrol med farlige tanker
og fokus på kortsigtet lønsomhed.

Jeg er ikke sikker på, at en bestemt strukturel opbygning af universi¬
teterne er afgørende for forskningens og uddannelsens succes. Her på
KVL har vi for øjeblikket to succesuddannelser, dyrlægeuddannelsen
og landskabsarkitektuddannelsen, mens jordbrugsuddannelserne vån¬
der sig. Trends i samfundet som interesse for økologiske og æstetiske
sammenhænge er mere afgørende for studievalg end strukturen.

På landskabssektionen har vi aldrig haft en formaliseret ledelse med
krav om bestemte resultater. Produktet - kandidaterne og deres po¬

tentialer har været ledetråden for lærerne og også i nogen grad for
,den forskning, vi har bedrevet. ,

Man kunne lige så vel tale om undervisningsbaseret forskning som

forskningsbaseret undervisning, da en samfundsrelateret undervis¬
ning jo definerer problemerne.

Jeg er meget spændt på konsekvenserne af den nye struktur. Vil den
begrænse engagementet, som er stort i dag, eller betyder det en flugt
til private firmaer, der toner rent flag som en forretning og samtidig
lønner bedre. Alt vil afhænge af den tilsatte ledelse, om den vil op¬
træde som ridefoged eller tilllidsmand.
Der eksperimenteres også med fusioner mellem universiteter og

den firmaorganiserede sektorforskning, dels for at gøre enhederne
større af overlevelsesmæssige grunde, dels for at rationalisere og dels
ud fra en idé om en synergieffekt.
Jeg synes, det er interessant, men absolut ikke problemløst. Hvad be¬

tyder det f.eks. for universitetets forskningsmæssige frihed, som vi jo
altid har sagt var vigtigt for et samfunds udvikling? Hvis sektorforsk¬
ningens opgaver i form af rådgivning for ministeriet og den meget
målrettede forskning skal opretholdes, så må f.eks. det nye Center for
Skov og Landskab nødvendigvis blive et nyt sektorforskningsinstitut
med de begrænsninger, at vi ikke kan tage kontroversielle spørgsmål op,
f.eks. konsekvenser af privatisering, og det er jo et problem med stærkt
ideologiske regeringer, der som den nuværende afslører meget stærkere
modsætninger i dette fredelige land, end vi havde troet.

Men det var slet ikke det, jeg ville tale om. Jeg vil sige noget om land¬
skabsarkitektfaget og den viden og kunnen, der er nødvendig for dets
udfoldelse, uanset nye universitetsstrukturer.

Fagets vigtigste funktion og måske eneste berettigelse er at være et

generalistfag med evne til at kunne sammenfatte forskellige parametre
fra både naturviden, samfundsviden og menneskeviden til en velfun¬
gerende og udtryksfuld fysisk helhed. Samfundet kan sagtens fungere
uden os i kraft af de mange specialister, der findes, men mange eksemp¬
ler viser, at det bliver på en mere vulgærfunktionalistisk måde, som
ikke er et kultursamfund værdigt.
Man kan ikke analysere eller sammenfatte et komplekst problem

uden at vide noget om delene. Det er derfor ikke nok med en meto¬

delære, som man fristes til hævde med den enorme information, der

ligger i luften. Man må også skaffe sig en respekteret viden om jord
og planter, parker og byrum, mennesker og livsformer — for blot at
nævne områder, der næsten altid indgår i fagets problemstillinger.
Én dimension er at udvikle en sådan anvendelsesorienteret viden,

en anden at tilegne sig denne viden til praktisk brug og en tredie at
forstå den i en videnskabsteoretisk sammenhæng, og det vil jeg nu
uddybe lidt.
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Udvikling afviden
Ifølge videnskabsteoretikeren Søren Kjørup udvikles viden på tre for¬
skellige måder, som har efterfulgt hinanden gennem tiden:
1. Viden som bevidstgørelse - den erkendelsesbaserede viden
2. Viden som lærdom — den erfaringsbaserede viden
3. Viden som forskningsresultater - den forskningsbaserede viden
Den erkendelsesbaserede viden bunder i den sokratiske opfattelse, hvor

man konfronteres med sine egne opstillede præmisser. Det er den form,
vi forsøger at praktisere i projektstudier, hvor vejledningen gerne skulle
afklare konsekvenserne af den studerendes egne præmisser. Den refleksive
praktik har samme formål. Det er denne bevidstgørende viden hos den
enkelte, der udvilder personen, og som kan flytte grænserne i samfundet.
Den erfaringsbaserede viden eller viden som lærdom fas især gen¬

nem lærebøger. Den kommer også til udtryk gennem mesterlæren og
forfines i rolige tider inden for et gældende paradigme. Rækken af lære¬
bøger, som sektionen har udgivet op gennem 90erne, viser, at vi har
haft en rolig konsensuspræget periode.
Den forskningsbaserede viden har som mål, at al viden skal afprøves

og erstattes af nyformuleret viden, produceret ved hjælp af særlige me¬
toder. Derfor er forskning blevet en særlig profession med sine egne

love, forhåbentlig præget af nysgerrighed.
Vi gør brug af alle disse former i udviklingen af faglig viden, og vi

bruger mange slags viden i faget, fra viden om natur og samfund til
viden om mennesker og deres adfærd. Noget viden udvikler vi selv,
andet henter vi fra andre videnskaber som biologi, geografi, sociologi,
kunsthistorie m.m.

Viden og teorier inden for landskabsarkitekturens fagområde har
historisk set især været udviklet intuitivt ad tankens vej ud fra iagtta¬
gelse af virkeligheden, hvorefter en begrebsdannelse har fundet sted.
Det> gælder f.eks. G.N. Brandts teori om brug af træer i byen og hans
teori om natursyn, der har haft stor indflydelse på fagets udøvere. Også
C.Th. Sørensen har bidraget til fagets teoridannelse bl.a. med tesen om
havekunstens oprindelse, og Sven-Ingvar Andersson har ydet væsentlige
bidrag med definition af principper for bevaring af haver og begreber
for relationer mellem bygninger og landskab.
I det sidste tiår er videnproduktionen forøget stærkt, ikke mindst den

erfaringsbaserede. Der er skrevet lærebøger om analysemetoder, anlægs¬
teknik og brug af planter, og der er defineret begreber om struktur, rum
og skala. Den historiske dimension er blevet godt belyst gennem bøger
om havekunstens historie og modernismens landskabsarkitektur. Faget
er beriget med flere doktor- og ph.d.-afhandlinger inden for både natur,
samfund og humaniora, og flere er på vej. Og med oprettelsen af Forsk¬
ningscenter for Skov og Landskab, der nu fusioneres med instituttet til
et nyt center, er den forskningsbaserede viden under stærk udvilding.
En vigtig diskussion er så, hvordan man tilegner sig viden mest ef¬

fektivt. Da jeg læste her på KVL for godt 40 år'siden — og jeg mener

læste, jeg studerede ikke - da opfattede man mennesket som en com¬

puter med uanede oplagringsmuligheder, hvorfra man så kunne øse
viden tij løsning af fremtidens opgaver. En sådan viden er ikke særlig .

holdbar, for den er ikke forankret i en oplevet virkelighed.
Så gik jeg til den anden yderlighed, nemlig til arkitektskolen, hvor

al tilegnelse af viden er projektorienteret. Det er meget motiverende
og derfor effektivt. Det eneste problem er usikkerheden, om man nu

har gjort brug af den mest relevante viden, da man jo ikke kender den
eksisterende videns omfang.
Derfor har vi forsøgt her på landskabssektionen på KVL med den

sidste omlægning af uddannelsesstrukturen for godt ti år siden at koble
projektstudier med uddybende videnkurser i f.eks. landskabsplanlæg¬
ning, anlægsteknik og planteanvendelse, og indtil videre mener jeg, det
er en rimelig løsning for at skaffe sig en anvendelsesorienteret viden i
sammenhæng med udviklingen af en professionel kunnen. Vores problem
i dag er, at erhvervet af økonomiske grunde behøver fuldt professionelle
landskabsarkitekter direkte fra skolen. I gamle dage kunne man vide¬
re uddanne sig på tegnestuer og i offentlige forvaltninger. Det er der
ikke råd til i'dag.

Videnskabssynet
En tredie dimension i diskussionen af fagets videnskab er det viden¬
skabssyn eller menneskesyn, der ligger bag udviklingen og brugen af
viden. Er det ud fra en positivistisk,, en marxistisk, en strukturalistisk
eller en hermeneutisk synsvinkel eller hvad?
Studiet af disse metoder kalder man som bekendt videnskabsteori, og

nu har ministeriet pålagt universiteterne at indføre videnskabsteori i
uddannelserne for at bringe etik og større samfundsforståelse ind i de
mange specialiserede uddannelser, som der bliver flere og flere af.
Idéen er, at man skal se sit eget fagområdes videnskab i en viden¬
skabsteoretisk sammenhæng, og det er meget konstruktivt i forhold
til en generel indføring i videnskabsteori, der kunne lide samme
skæbne som filosofikum i sin tid ved at være for abstrakt og fagligt
uvedkommende.

Overblikket kan imidlertid udvikle kritiske akademikere og ikke
hovedløse eksperter, som man har indtryk af, den nuværende regering
er meget tilfreds med. Så vi kan nok forvente et indgreb, når de op¬

dager risikoen.
Da landskabsarkitektprofessionen gør brug af viden fra forskellige

videnskaber, såvel naturvidenskab, samfundvidenskab som humaniora,
er det vigtigt, at vi er bevidst om de forskellige videnskabssyn, der ligger
bag. Og stimuleret af en seminarrække sidste efterår som en afprøv¬
ning af, hvordan videnskabsteori kunne indgå i studiet, har en række
landskabslærere fra KVL og Arkitektskolen ud fra deres forskellige
interesser og fagområder prøvet at belyse emnet som brændsel til den
videre diskussion om vores videngrundlag. Det sker nu med en anto¬

logi med titlen Landskab og landskabsarkitektur - tanker i tiden, som
jeg har den glæde at introducere i dag.
Det passer mig særdeles godt at gøre min fratræden til en faglig og

ikke en personlig begivenhed. Det var også oplagt at få fagets nuvæ¬
rende og meget engagerede lærere og forskere til at belyse videnskabe¬
lige aspekter'fra de forskellige områder, de arbejder med.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt mdl, prof. ved Institutfor Økonomi,
Skov og Landskab, KVL

Landskab og landskabsarkitektur — tanker i tiden. Antologi med bidrag af
DortheJørgensen, Steen Høyer, Ian Jørgensen, Jette Hansen Møller, Thomas
Randrup, Christine Waage Rasmussen, Torben Dam, Sven-IngvarAndersson,
Per Stahlschmidt, Anders Busse Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Ib Asger Olsen.
Forlaget Biofolia, 2003. Anmeldes i Landskab 8-2003
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OM AT LÆSE VANDET — et redskab til analyse afvandkunst ogfontæner

Uddrag afbedømmelseskomiteens beskrivelse ved Kristine Jensen

At læse vandets sprog er en teoretisk disciplin, der skal læres, og det er
i særlig grad nødvendigt i forhold til moderne fontæner - og det er
den disciplin, Maja Nikolajew lærer sig selv og os andre at læse.
Vandets sprog' anskues som bevægelser, lyde og lysreflekser og læ¬

ses i et forskningsfelt af klassiske fontæner og moderne vandkunst
Et formål med at kunne læse vandets sprog er at højne reflektionen

ved at inddrage analyser ud fra forestillingen om, at den sansemæssi-
ge oplevelse bliver større. Et andet formål er at udvide arkitektens
bevidstgørelse om og evne til at mestre vandets sprog. Denne indsats
har givet afhandlingen navn og opfattes som værende mere end en

metode. Et andet mål er da også at give en beskrivelse af vandets sprog
og dets forandring gennem de kunsthistoriske stilperioder og dermed
forstå det i en større kulturhistorisk sammenhæng.
Da der ikke umiddelbart findes kendte redskaber til at læse, forstå,

beskrive og designe vandets sprog, er det nødvendigt for forfatteren
først at definere, begrebsliggøre og omsætte det til skriftsprog samt

udarbejde en metode til at beskrive og analysere det. Undersøgelses¬
metoden har da også bestået i eksplicit at stille åbne spørgsmål til de
tre centrale udtryk: Hvad fortæller vandets bevægelser, lyde og lysre-
flektioner?

Nærmere bestemt spørges der til vandets fortælling om det åndeli¬
ge henholdsvis teknologiske aspekt. Implicit spørges der til, hvordan
vandets bevægelser, lyde og lysreflektioner indvirker på, opleves af og
opfattes af tilskueren, samt hvor bevidst arkitekten har været i sin
inddragelse af disse fænomener.
Projektet har to hovedkonklusioner. Den ene er baseret på teorien

om, at der er en sammenhæng mellem vandets sprog og tidens fore¬
stillinger, og den opbygges på baggrund af en værkanalysemetode
samt på læsningen af historiske tekster, hvor forskningsfeltet er værket
og arkitektens metode. Den første hovedkonklusion er, at vandets
sprog ikke er kaotisk og tilfældigt som almindeligvis antaget (og af
forfatteren antaget i første omgang), men udspringer af bestemte
holdninger og ideer, der stemmer overens med tidens stiludtryk i
bestemte stilperioder, og at der faktisk er en sammenhæng mellem
vandets sprog og tidens stil.
Den anden hovedkonklusion, der er baseret på et teoretisk funda¬

ment af fænomenologisk, teosofisk, psykologisk karakter, og hvor
forskningsfeltet er tilskuerens oplevelse og tolkning, er, at vandets
sprog har en kulturhistorie, og at motivet bag skabelsen af en vand¬
kunst generelt veksler mellem ønsket om at'belyse vandets åndelige
aspekt og demonstrere de teknologiske muligheder for at beherske
vandets bedrift og bevægelser. Maja Nikolajews hovedkonklusion er
en perspektivering - i antagelsen af at der altid har eksisteret både -en
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åndelig såvel som en teknologisk tilgang til fontænekunst - og at
denne også er eksisterende i moderne vandkunst. Der konkluderes
også, at man havde større fornemmelse for vandet i kulturer med
mangel på vand end i de moderne kulturer, hvor arkitekten ikke har
praktisk erfaring med vandets fysiske egenskaber. Undersøgelser viser,
at fontænerne generelt er blevet mere og mere profane i den fysiske
gestaltning af vandets udtryk.

■ Afhandlingens emne, indhold og temaer er interessante. De falder
sammen med en nutidig interesse for natur og processer, for bevægelser
og flow, for virkelighedens dynamik i det hele taget. Afhandlingens
betydning ligger i, at den kan være et vigtigt værktøj for de arkitekter,
som ønsker at arbejde mere bevidst med vandets udtryksmæssige
potentiale. Det, der bærer afhandlingen, er Maja Nikolajews fæno¬
menale og fremragende opmærksomhed over for hendes genstand,
vandets udtryk og samspil med fontænerne. En opmærksomhed,
som hun kalder 'at læse vandet'.

Denne opmærksomhed og detaljefølsomhed kommer til udtryk i
de imponerende fintfølende 'kataloger' over vandets former og form¬
spil i forhold til bevægelse, lyd og lysrefleksioner. At udvikle disse
kataloger kræver en veludviklet og veltrænet iagttagelsesevne samt et
stort empirisk materiale. Men afhandlingen er endnu bedre, når Maja '
Nikolajew står direkte over for den enkelte fontæne, i værkanalyserne.
De udviklede kataloger går på fornem vis i symbiose med den kon¬
krete fontænes særlige egenskaber. Dette gælder f.eks. beskrivelsen og

analysen af Skildpaddefontænen på Piazza Mattei i Rom, hvor Maja
Nikolajew bl.a. beskriver samspillet mellem vandets bevægelser og
skulpturens egendynamik. Et tilsvarende højdepunkt findes i analy¬
sen af bassinet i Casa Gilardi af Luis Barragan med farve- og lysre¬
fleksioner som centrum.

I kontinental humanistisk videnskabstradition er der en tendens til

at skrive emneorienteret i et smukt, kompliceret sprog. Den slags af¬
handlinger kan være interessante at læse, men er svære at skrive. Der
er en tendens til, at de kredser om emnet og vil have alting med, uden
at der i og for sig nås frem til nogen konklusioner.
I den angelsaksiske tradition, der er problemorienteret, stilles der

åbne spørgsmål, argumenteres og gives svar, og kun materiale, der er
relevant, medtages.
Denne afhandling har lidt af begge traditioner. I helhed leverer af¬

handlingen et vigtigt bidrag til beskrivelse af fontænernes udviklings¬
historie, et fintfølende instrument (de tre kataloger over vandets be¬
vægelser, lyde og lysrefleksioner) til læsning af vandkunsten samt en
række overbevisende værkanalyser.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt, formandfor bedømmelseskomiteen
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AT LÆSE VANDET
Et redskab til analyse afvandkunst ogfontæner Maja Nikolajew

1 Den almene opfattelse har været,
at jo mere detaljeret et studie er, jo
sværere er det at generalisere.
Bent Flyvbjerg har argumenteret
overbevisende for, at det forholder
sig lige omvendt, 'i den mindste
detalje finder man det mest interes¬
sante og mest generaliserbare.
Modsætningen mellem detaljen og
det generelle forsvinder, når man
kommer tilstrækkelig langt ned i
detaljen.' Bent Flyvbjerg: Rationali¬
tet og magt. Ålborg universitetcen¬
ter, Ålborg (1991). s. 48.

2 Filosoffen Maurice Merleau-Ponty
beskriver oplevelsen af verden ud
fra kroppens oplevelse af relationen
til rummet og genstanden i rummet,
I afhandlingen bruges eksempelvis
oplevelsen af lydens placering i
rummet i forhold til kroppens place¬
ring i rummet som kriterium for at
differentiere lydene fra hinanden.
Maurice Merleau- Ponty: Kroppens
fænomenologi. Det lille FORLAG,
Frederiksberg (1994).

3R. Murray Schafer, The Soundscape:
The Turning of the World. Rochester,
Vermont (1994)

4 Ivan lllich: og glemslens vande.
Viborg (1989)

Iscenesættelsen af vandets udtryk er aldrig, i litteraturen
om vandkunst og fontæner, blevet beskrevet systema¬
tisk og analytisk ud fra en æstetisk indgangsvinkel, der
fokuserer på oplevelsen af vandet. Eksisterende littera¬
tur om vandkunst og fontæner beskriver emnet med
udgangspunkt i skulpturen og den arkitektoniske kon¬
tekst. Dette på trods af, at det netop er vandets mange
nuancerede og sansemættede effekter, som vi tiltræk¬
kes af, og at skulpturen næsten er forsvundet fra mo¬
derne fontæner. I stedet er vandet i sig selv blevet gjort
til det skulpturelle element.
En udvikling, der gennem de sidste tyve år har accele¬

reret pga. nyudviklinger inden for hydraulisk teknologi
og inddragelse af computere og laserteknik, hvilket har
muliggjort en stadig større præcision og mangfoldig¬
hed i vandets udtryk. I den kunstneriske proces kræver
denne udvikling en tilsvarende større bevidsthed om¬

kring iscenesættelsen af vandet som arkitektonisk udtryk.
Afhandlingens formål er at vise, hvordan iscenesæt¬

telsen af vandets forskellige udtryk i vandkunst og
fontæner har udviklet sig gennem historien samt at

undersøge, hvordan vandets udtryk forholder sig til
de stilhistoriske perioder. Det er tesen, at fraværet af
beskrivelser af vandets iscenesættelse skyldes, at der har
manglet et fyldestgørende begrebsapparat til at beskrive
vandets kaotiske struktur. En væsentlig del af afhand¬
lingen drejer sig derfor om at udvikle et begrebsappa¬
rat, der gør det muligt at foretage en sammenligning
af vandets mangfoldige udtryk. Dette gøres gennem
en simplificering, som samtidig markerer de karakte¬
ristiske nuancer i vandet.

Intentionen er ikke at give en fuldstændigt og fyl¬
destgørende dokumentation af alle vandkunstens
aspekter, men blot at tilføje endnu en indfaldsvinkel
til de allerede benyttede beskrivelser af vandkunst.
Nemlig ved at udvikle et analyseapparat til beskrivelse
af de sanseindtryk, som vandet stimulerer. Arbejdet er
struktureret i tre dele, der koncentrerer sig om hen¬
holdsvis vandets bevægelser, vandets lyde, og vandets
refleksioner.

Der er tradition for at beskrive arkitektur ud fra dens

sammenhæng med den fysiske eller kulturhistoriske
kontekst. Det gælder også for vandkunsten, hvor be¬
skrivelserne ofte tager afsæt i f.eks. det omkringliggen¬
de haveanlæg, byrumsarkitektur eller en almen kultur¬

historie. Den metode, der er anvendt i arbejdet med
At læse vandet går i den modsatte retning. Med ud¬
gangspunkt i teorier omkring detaljens indflydelse på
helheden1 undersøges f.eks., hvilken betydning iscene¬
sættelsen af vandets tekstur, lydens efterklang og ka¬
rakteren af lysets refleksioner har på arkitektens eller
kunstnerens holdning til vandet. Afhandlingens me¬
tode består af en kombination af en fænomenologisk
registrering2 og af en traditionel naturvidenskabelig
metode med beskrivelse og inddeling af det analysere¬
de i mindst mulige enheder. De registrerede sanseind¬
tryk grupperes i nogle udvalgte kategorier, der er de¬
fineret på baggrund af hydraulikkens terminologi.
Denne særlige kombination af sanselige oplevelser og
naturvidenskabens klart definerede regelsæt gør det
muligt at arbejde præcist med de sanselige virkemid¬
ler og muliggør en sammenligning imellem vandets
umiddelbare uhåndterbare udtryk.
Ud over den præcise beskrivelse af vandets former

og bevægelser, som er lavet på baggrund af den direk¬
te registrering af vandet, er der i udarbejdelsen af det
nye vokabularium til beskrivelse af vandets udtryk
også udviklet egentlige analyseapparater, som tager

udgangspunkt i teoretiske beskrivelser inden for andre
kunstfelter. Til beskrivelse af dea kunstneriske behand¬

ling af vandets bevægelser er klassisk og moderne danse¬
kunst inddraget. Teoretiske beskrivelser over lyde af
kaotisk struktur, som f.eks. Murray Schafers3 beskri¬
velse af vore omgivelsers lydlandskaber, har skabt in¬
spiration til udarbejdelsen af en metode til registre¬
ring af tilrettelæggelsen af vandets lyde. Kunstneren
David Hockneys billeder af studier over den percep-

toriske oplevelse af vand er blevet brugt til at etablere
et sprog, der beskriver, hvordan vi oplever iscenesæt¬
telsen af vandets forskellige måder at reflektere lyset på.
Analyserne og fortolkningerne afvandkunst og fon¬

tæner med udgangspunkt i de tre overordnede temaer
viser bl.a., hvad der karakteriserer en moderne iscene¬
sættelse af vandets bevægelser, og hvad der kendeteg¬
ner iscenesættelsen af vandets bevægelser i barokken.
Analyseapparatet for vandets bevægelser viser, at mo¬
dernistiske karaktertræk inden for vandkunsten op¬

træder flere årtier efter det moderne gennembrud har
fundet sted inden for andre kunstarter. Afhandlingen
viser også forskellen mellem lyden fra vandet i de ba-
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Vandperle: Vandtrykket er akkurat så stort at overfladespændingen for¬
bliver intakt, og der dannes en gennemsigtig laminar 'perle' af vand på
toppen af dysen. Foto: Fontæne i Patio del la Reja i Alhambra (1354-1377)

Vandknude: Overfladespændingen forbliver intakt, men vandtrykket skaber
indre gnidninger i vandet, der får overfladen til at bule forskellige steder.
Foto: Fontæne i Jardin Alto del Generalife i Alhambra (1354-1377)

Pop jet: Sfæriske kugler af vand, sammenholdt af overfladespændin¬
gen. (Ny stråletype fra firmaet Wet Design). Foto: Fontæne i Universal
City Walk, Los Angeles (1993)

Turbulent jet: Jetstråle under så stor kraftpåvirkning at strålen i top¬
punktet fyldes med inerti, så den splittes op i mange mindre stråler,
som forbliver splittede og fyldt med inerti, og som til sidst forstøver.
Bosquet des Rocailles i Salle de Bal i Versailles (1707)

Dynamisk jet: En forholdsvis kraftig jetstråle med så lavt et tryk, at van¬
dets overfladespænding samler vandet, som derefter falder ned som en
sammenhængende hinde af vand, rundt om vandsøjlens kerne.
Foto: La Barcaccia på Piazza di Spagna i Rom (1627)

Pulserende jet: En forholdsvis lang dyse, der bliver smallere mod åbnmgen,
skaber ved lavet tryk en næsten laminar og tynd jetstråle, hvor overflade¬
spændingen samler vandet i toppen af strålen, hvorefter vandplamagerne
falder ned i en pulserende rytme. Foto: Fontæne, Palacio de Viana i Codoba

Kaskadejet: Jetstråle, hvor dysen installeres under overfladen. Der dannes
et kegleformet skummende vandfald rundt om strålen. Strålen bremses af
at skulle bryde gennem vandoverfladen, derved fremkommer den karak¬
teristiske kegleform. Foto: Fontæne i Amaliehaven i København (1983)

rokke fontæner i Rom og vandets lyde i modernismens
vandkunst. Lyden fra de barokke fontæner skal forstås
på baggrund af datidens lydlandskab, hvor kroppens
naturlige rytmer var aflejret i lydene. I den moderne
vandkunst spores derimod det tyvende århundredes
indlemmelse af støjen i æstetiske udtryk. Analyserne
viser også, hvordan vandets refleksion af lyset er isce¬
nesat til at understrege de pågældende stilperioders
opfattelse af rummet. Eksempelvis fremstilles vandet i
barokken som en dunkel uigennemtrængelig masse.
Gennem særlige detaljebearbejdninger appellerer isce¬
nesættelsen af vandets absorbtion af lyset til en dyna¬
misk rumoplevelse, som er karakteristisk for barokken.

Afhandlingens gennemgang af udviklingen af de fore¬
stillinger, mennesket har gjort sig omkring vand, pe¬
ger på, at vandkunsten har en tendens til at være bagud-
skuende. Det kan skyldes vandets stærke tilknytning til
mytologien, som f.eks. kommer til udtryk i forestillin¬
gen om vandet som en livgivende kraft og i mytolo¬
giske former som 'Livets kilde i paradisets have' og
'Ungdommens fontæne', som stadig optræder som
bagvedliggende strukturer og symboler i moderne be¬
handling af vand. Afhandlingen reflekterer over denne
tendens til at romantisere og nærmest helliggøre vandet
til trods for den afmytologificering, der har fundet
sted i den vestlige verden4.

En beskrivelse af vandets bevægelser
fordrer en terminologi, der gør det muligt
at adskille de forskellige udtryksformer,
vandets bevægelser genererer. For at
opnå så præcis en definition som muligt,
inddrages begreber fra hydraulikken.
Ifølge hydraulikkens grundregler define¬
res energistrømmen i en vandledning ud
fra fem typer af kræfter, der indvirker på
hver vandpartikel: viskositeten, inerti¬
kraften, overfladespændingen, tyngde¬
kraften og trykkraften. De fem kræfter
er ikke kun termer, som ingeniøren gør
brug af i sine beregninger, de fremtræ¬
der også i det æstetiske udtryk.
De vandgestalter, der har været benyt¬
tet op gennem tiden, opnår ofte deres
spænding gennem iscenesættelsen af
den 'kamp', der opstår mellem to af kræf¬
terne. For at forstå de forskellige spæn¬
dingstilstande, der optræder i vandet, er
det derfor vigtigt at blive opmærksom
på de overgangstilstande i vandet, hvor
balancen mellem de fem kræfter skifter.
Da ændringerne i de kræfter, der indvirker
på vandet foregår i glidende overgange,
er det muligt at organisere de forskellige
stråletyper, vandfald og 'tilfældige'
mønstre på vandoverfladen i forhold til,
hvilke af de fem kræfter, der visuelt er
fremherskende i den pågældende vand¬
gestalt. Gestalterne er i afhandlingen
organiseret i et katalog, som desuden
indeholder en navngivning af de vand¬
gestalter, der ikke allerede har et navn.
• A description of the movement of
water demands a terminology that
allows one to separate the different
forms of expression generated by this
movement. To find as precise a defini¬
tion as possible, terminology from the
science of hydraulics is brought into
play. According to the basic rules of
hydraulics, the flow of energy in water
pipe is defined on the basis of five dif¬
ferent forces, which affect each particle
of water: viscosity, inertia, surface ten¬
sion, gravity and pressure. These five
forces are not just terms used by the
engineers in their calculations, They are
also present in the aesthetical expres¬
sion. The water gestalts, which have
been employed through time, often
achieve their tension via the orchestra¬
tion of the "conflict" that arises
between two different forces. In order
to understand the different tension

phases that occur in water, it is impor¬
tant that one is aware of water's transi¬
tional state in which the balance
between the five forces is altered.
As the changes in the forces that effect
water occur in a gradual transition, it is
possible to organize the different jet
types, water falls and "random" patterns
on the water surface in relation to which
of the five forces that are visually domi¬
nant in the respective water gestalt.
The gestalts in this dissertation are

organized in a catalogue, which also
gives names to the water gestalts that
don't yet posses one.

Skyformation: En tynd jetstråle, der ender i en kugleformet skum af vand.
V.h.a. undertryk suges luft ind på dysens bagside, som får vandet til at
skumme op og skabe den karakteristiske profil. Foto: Fontæne foran
Lincoln Center for the Performing Arts i New York (1964)
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Kataloget indeholder fire kategorier.
En af kategorierne omhandler inerti¬
kraftens kamp mod overfladespænd¬
ingen. Inertikraften kommer mere og
mere til udtryk ned gennem rækken
af gestalter, efterhånden som van¬
det ændrer sig fra at være laminart
til at være turbulent. Den laminare
stråle har ingen inerti. Strålen er
kontrolleret og præcis. I den dyna¬
miske stråle er overfladespændin¬
gen stadig intakt, men strålens indre
kerne er fyldt med inerti, der skaber
bevægelse i vandets overflade og
får strålen til at bevæge sig. Øges
inertikræfterne yderligere, opstår
der et punkt, hvor vandet finder et
stabilt leje, som visuelt kommer til
udtryk ved, at strålen snor sig om
sig selv. I den splittede stråle er
inertikræfterne så kraftige, at
overfladespændingen er sprængt,
og strålen er splittet op i mange
mindre stråler.
De fire kategorier er ikke et entydigt
regelsæt, da dertil stadighed udvik¬
les nye stråletyper. Katalogerne er
en måde at skabe en forståelse for
de forskellige kræfter, der indvirker
på vandet.
• The catalogue contains four cate¬
gories. One of the categories deals
with inertia's conflict with surface
tension. Inertia is increasingly
expressed through a number of
gestalts occurring as water changes
from a laminar state to one of turbu¬
lence. The laminar jet possesses no
inertia. The jet is controlled and pre¬
cise. In the dynamic jet, the surface
tension is still intact, but the inner
core of the jet is filled with inertia
that creates movement on the water

surface and causes the jet to move.
If the force of inertia is increased, a
point arises whén the water finds a
stabile form, which is visually
expressed by the jet winding about
itself. In this split jet, the forces of
inertia are so great that the surface
tension is broken and the jet splits
into many smaller jets.
The four categories do not represent
an unequivocal protocol, as new jet
types are constantly being developed.
The catalogues represent a way to
create and understanding of the dif¬
ferent forces that influence water.

Laminar stråle: Stråle uden fluktrationer. En jævn, gennemsigtig, præcis
og sammenhængende stråle (Udtryk fra hydraulikken). Foto: fontæne i
Borgheses Park i Rom

Vandgardin: Vandplade, hvor overfladespændingen er intakt, men hvor
indre spændinger skaber en ganske svag bølgende bevægelse i pladen,
der ses som lodrette striber. Foto: Fontæne foran rådhuset i Oslo

Dynamisk stråle: En stråle med intakt overfladespænding, men med turbu¬
lens i strålens indre kerne. Den indre turbulens gør både strålens form og
vandgennemstrømningen ujævn. Det bevirker, at strålens banekurve be¬
væger sig fra side til side. Foto: Fontæne, La Alpujarra i Andalusien

Nappe d'eau: Tynd sammenhængende plade af vand, som er gennem¬
sigtig og stort set uden inerti. Foto: Fontæne på Piazza Collona i Rom
(1575, 1830) •

Snoet stråle: En turbulent vandstråle, der har fundet et stabilt leje, hvor
vandets turbulens danner'et mønster. Mønsteret er i dette tilfælde, at
strålen drejer rundt om sig selv. Foto: Fontæne i Borgheses park i Rom

Splittet stråle: En turbulent stråle med så meget turbulens, at den splintres i
flere og tyndere stråler. Inertien skaber luftblærer i vandstrålen, der gør
den hvid og uigennemsigtig. Foto: Fontæne på Piazza Navona i Rom (1575)

Det overordnede formål med afhandlingen er at gøre

opmærksom på, at det 'at læse vandet' er en teoretisk
disciplin, der skal læres. Normalt tænker vi ikke be¬
vidst over vandets mange udtryk, da de virker kaotiske
og uden struktur, men inddragelsen af den moderne
teknologi i vandkunsten fordrer en mere bevidst stil¬
lingtagen til iscenesættelsen af vandets udtryk.

1 kulturer, hvor der i perioder har været mangel på
vand, har arbejdet med-at tilvejebringe, dirigere og

viderefordele vandet ikke kun givet designeren kend¬
skab til en teknologisk beherskelse af vandet. Den
direkte kontakt mellem vandet og kroppen har også
skabt grundlag for en større sensitivitet i forhold til at

Slangesmæld: En vandplade, hvor turbulensen fremkalder en bølgebe¬
vægelse i den nederste del af vandfladet. Foto: Fontæne på Plaza dels
Paisos Catalans i Barcelona (1983)

Kaskade: Vandfald, hvor vandet har så stor hastighed, at det opdeles i u-
endelig mange tynde vandstråler, der er fyldt med inerti, og hvis banekurver
ikke er parallelle. Foto: Fontæne v. kirken Skt. Maria i Trastevere i Rom (1658)

kommunikere gennem vandet og en instinktiv for¬
nemmelse for, hvordan vandet kommunikerer direkte
til sanserne på det ubevidste plan. Det ses eksempelvis
i de mauriske fontæner i Andalusien og i de romerske
fontæner fra barokken.

1 dag, hvor vi ikke længere lever under disse begræn¬
sede forhold, men hvor teknologien tværtimod sørger
for at åbne alle muligheder, påtvinges vi ikke længere
denne aflæsning af vandet, som forholdene tidligere
krævede. Det er derfor nødvendigt, at denne aflæs¬
ning i dag bliver en bevidst del af arbejdet med vand¬
kunst, både på det praktiske og det teoretiske plan.
Maja Nikolajew, ph.d., arkitekt maa
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Th. I opbygningen af et analyseapparat til beskrivelse af vandets
kinæstetiske udtryk er det nærliggende at hente erfaring inden
for andre kunstarter inden for det kinæstetiske område. Det er
min opfattelse, at vi under iagttagelsen af vandets bevægelser
bevæges over nogle af de samme principper, som vi følelses¬
mæssigt reagerer på under oplevelsen af dans.
Dansekunsten opererer både på det indre og det ydre plan. På det
ydre plan forholder kroppen sig kompositorisk i et spændings¬
forhold til rummet, på det indre plan opererer dansen gennem
kroppens indre spænding og relief.
Man kan forstå de spændinger, dansen opererer med, som en ana¬
logi til de kræfter og spændinger i vandet, som er defineret in¬
den for hydraulikken. Inden for hydraulikken er tyngdekraften og
trykkraften de to udefra kommende kræfter, der i dansen svarer
til tyngdekraften og kroppens bevægelse. De øvrige kræfter, der
indvirker på vandet, overfladespændingen, viskositeten og inerti¬
kræfterne, er kræfter, der opererer i 'vandets indre' og svarer i
analogien til de indre kropslige spændingstilstande hos danseren.
De indadrettede kræfter, der indvirker på vandet, er benyttet i
iscenesættelsen af vandet i Maya Lins fontænegruppe 'The
Sounding Stones' i New York. Under vandoverfladen er vandet
fyldt med inerti. Iscenesættelsen af vandets indre kræfter med¬
virker til at rette opmærksomheden indad og skaber en fornem¬
melse for kroppen og virker derfor meditativ.
De ydre kræfter, der indvirker på vandet, henleder opmærksomhe¬
den på rummet og får vandet til at fremstå ekspressivt, som det er
tilfældet i de fleste af Roms fontæner, bl.a. 'Fontana delle Naiadi'.
• Right: When establishing an analysis instrument to describe
water's kinetic aesthetic expression, it is natural to gather
knowledge and experience from other art forms within the
kinetic aesthetic area. It is my impression, that when we exam¬
ine the movement of water, we employ some of the same prin¬
ciples that we emotionally react to when experiencing dance.
The art of dance operates on both the inner and outer levels.
On the outer level, the body behaves compositionally in a state
of tension in relation to space, on the inner level, dance oper¬
ates through the body's inner tension and relief.
One can perceive the tensions that dance works with as an

analogy to the forces and tensions in water, which are defined
in the science of hydraulics. In hydraulics, gravity and pressure
,are the two external forces, which in dance correspond to gravity
and the movement of the body. The other forces, which influence
water, surface tension, viscosity and inertia, are forces that
operated in "water's inner" and correspond in the analogy to
the inner physical tension of the dancer.
The inner forces that influence water are employed in the
orchestration of water in Maya Lin's fountain group, "The
Sounding Stones" in New York. Below the surface, the water is
filled with inertia. The orchestration of the water's inner forces
contributes to attracting attention inwards, giving a sense of
the body and thus works in a meditative sense.
The outer forces that influence water, draw attention to space,
and cause water to appear expressive, which is the case in
most of Rome's fountains, such as "Fontana delle Naiadi."

Maja Nikolajew:At låse vandet. Et redskab til \analyse afvandkunst ogfontaner. Kunstakademiets Arkitektskole, 2003. 192 sider. ISBN 87-7830-087-8
Afhandlingen kan lånes på Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek, BSA
Pb.d.-forsvar blev holdt 27- juni 2003 på Kunstakademiets Arkitektskole, København
Vejleder: Professor Steen Høyer, landskabsarkitektarkitekt maa, mdl, Kunstakademiets Arkitektskole
Bedømmelseskomité: Hans Feldthusen, lektor, institutlederAAA: Kristine Jensen, lektor, landskabsarkitekt, lie.arch. AAA (find.) og
Malene Hauxner, landskabsarkitekt, lektor, dr.agro. KVL
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KONVERTERING AF LANDSKABSARKITEKTURENS

TEORI OG PRAKSIS
Om Ellen Braaes ph.d.-afhandling 'Konvertering afruinøse industrilandskaber' Niels Albertsen

Det er en imponerende trefoldig præstation, Ellen Braae
fremlægger med sin ph.d.-afhandling om konvertering
af ruinøse industrilandskaber. Hun demonstrerer for

det første en omfattende teoretisk og historisk viden,
for det andet fremlægges 12 casestudier, og for det
tredie lykkes det heraf at destillere designstrategiske
resultater, som kan støtte og inspirere fremtidig profes¬
sionel praksis. Godt systematisk arbejde i casestudier
og strategianalyser er konsistent forbundet med det
teoretisk-historiske materiale, alt i alt altså et overbe¬
visende videnskabeligt arbejde.
Afhandlingen falder i tre dele. Første del omfatter det

teoretisk-historiske stof, anden del casestudierne og

tredie del designstrategierne. Det teoretisk-historiske stof
er særdeles omfattende, men på intet tidspunkt irrele¬
vant for afhandlingens tema. Efter, indledende kapitler
om afhandlingens opbygning og metode beskrives i
to kapitler de ruinøse industrilandskaber og den op¬
blomstrende industrialismes formning af de fysiske om¬

givelser samt virkningerne af industrialismens efter¬
følgende regression.
Herefter fokuseres på planlægningens rolle, både

som forudsætning for industrialiseringen og som en

modstrategi til den. De følgende kapitler går ned i de
natur- og landskabsopfattelser fra renæssancen, som
har været aktive i industrisamfundet og har styret
landskabsarkitektur og -planlægning. Æstetik forstås i
denne sammenhæng som sanseerfaring af omverdenen,
hvilket åbner for, at principper fra landskabsarkitekturen
kan udnyttes i forbindelse med de ruinøse industri¬

landskaber. Traditionens ruiner og fragmentbegreber
fra modernisme og postmodernisme ses således i sam¬
menhæng, hvilket placerer de ruinøse industrilandska¬
ber både som historiske spor og som fænomener med
egne kvaliteter og giver dem aktuel og kulturelt per¬
spektiveret relevans.
Erindring som mentalitetshistorisk størrelse og som

bevaringsparameter bliver derfor vigtige spørgsmål i
afhandlingens sammenhæng. Her kombinerer Ellen
Braae en principiel opfattelse af erindring som percep¬
tuelt funderet proces med forholdet mellem individuel
og kollektiv erindring og deres betydning for kollek¬
tiv identitet. Dette følges op af en historisk og syste¬
matisk redegørelse for bevaringsideologier, hvor især
fortsat fornyet genanvendelse fungerer som kodeord
for en konvertering, der respekterer de ruinøse land¬
skaber som udtryk for foranderlighed.

1 afhandlingens anden del fremlægges de 12 case¬
studier af realiserede og ikke-realiserede projekter.
Der opdeles efter skala i fire regionale og 8 lokale cases.
De regionale cases omfatter to helt eller delvis reali¬
serede projekter, IBA Emscher Park i Ruhrdistriktet
og Industrielles Gartenreich ved Dessau-Bitterfeld
samt et ikke realiseret projekt, Cedric Prices Potteries
Thinkbelt i North Staffordshire fra 1964. Hertil kom¬

mer en analyse af Towards an Urban Renaissance udgi¬
vet i 1999 under Richard Rogers' ledelse. De 8 lokale
cases hidrører fra Tyskland (Witznitz Brikettfabrik
ved Leipzig, Landschaftspark Duisburg-Nord, Die
Halde Zollverein, Essen, Bremerhaven, Terra Nova,
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Cottbus), Danmark (Hedeland ved Roskilde), Spanien
(Pare dél Clot, Barcelona) og Portugal (Parque do Tejo
e Trancåo, Lissabon).
De undersøgte cases er vidt forskellige med hensyn

til landskabsopfattelse og forholdet til den landskabs¬
arkitektfaglige tradition. Det gælder synet på industria¬
lismen, natursynet, spørgsmålet om det naturskønne
skal rehabiliteres, og hvorvidt det indeholder etiske
dimensioner. Den landskabsfaglige tradition oprethol¬
des nogle tilfælde, nybrydes i andre, f.eks. i Duisburg-
Nord, hvor eksisterende strukturer bearbejdes for
derefter at blive monteret tilbage i en principielt ube¬
handlet helhed. Restaurerings- og bevaringssynspunk-
ter er generelt i projekterne underlagt genanvendelses-
synspunkter.
I afhandlingens tredie del tages designstrategierne i

de undersøgte cases op til selvstændig, tværgående be¬
handling. Analysen opdeler strategierne i tre typer:
de fysisk organiserende strategier, som relaterer sig til
forholdet orden/variation/uorden i de fysiske omgi¬
velser, de betydningstildelende strategier, som formu¬
lerer betydningskriterier for det udvælgelsesarbejde,
der foregår i designprocessen, og de procesunderstøt-
tende strategier, som sigter mod at understøtte natur¬

processers forløb. Resultatet er en beskrivelse af i alt
14 forskellige strategier. Sammenfattende fremhæves
det, at de alle kan fungere på tværs af skalaforhold, at
de alle forholder sig til centrale landskabsarkitektoni-
ske temaer, og at kun ganske få, de procesunderstøt-
tende strategier, forudsætter et bestemt natursyn. Det
pointeres afslutningsvis, at strategierne i praksis vil
kunne fungere ombrydende på de landskabsarkitekto-
niske konventioner.

Afhandlingens emne og problemområde er således
overordentlig aktuelt, interessant og relevant for såvel
arkitektfaget i almindelighed som landskabsarkitekt¬
faget i særdeleshed. Konverteringen af ruinøse industri¬
landskaber er et tema, der stiller fagområdet over for
nye og nybrydende problemstillinger af vidtrækkende

karakter. Det demonstreres her i en afhandling, som er

velskrevet, reflekteret og argumenteret på alle niveauer
og emneområder. Man mærker overalt en underliggende
dialektik mellem praktisk erfaring og teoretisk arbejde
som grundlag for selektionskriterier og konklusioner.
Afhandlingen har dog også sine svage sider. Der

savnes en præcis og eksplicit formulering af afhand¬
lingens problemstilling. Afhandlingen har endvidere
et uforholdsmæssigt stort omfang (572 sider). Skønt
velskrevet, er den for stor, tung og besværlig at læse.
Bredden i emner er relevant og prisværdig, men de be¬
handles hver for sig alt for bredt og ufokuseret, hvil¬
ket giver sig udslag i ligeledes for brede og ufokusere¬
de sammenfatninger og konklusioner.
Der ses generelt bort fra projekternes funktion og

program. Afhandlingen handler om design, opbygning
og konstruktion, ikke om brug eller indlejring i en
kultur. Spørgsmålet, hvilke kulturværdier fremtidige
brugere må have for at forstå og bruge de konvertere¬
de industrilandskaber, behandles således ikke. Dette

fravalg fremstår ikke velbegrundet. På tilsvarende vis
er også programmerne bag de analyserede projekter
underbelyst.
Når dette og en del andet, som blev påpeget ved

forsvaret af afhandlingen, er sagt, så står det dog også
klart, at svaghederne langt fra overskygger afhandlin¬
gens styrkesider. Taget som helhed leverer den et over¬
bevisende videnskabeligt bidrag til den teoretiske, em¬
piriske og strategiske forståelse af konverteringen af
ruinøse landskaber. Den bør derfor publiceres som

bog, hvilket vil yde et væsentligt bidrag til viderud-
vikling og ombrydning (konvertering) af landskabsar¬
kitekturens teoretiske og praktiske grundlag. Men det
kræver en gennemgribende redaktionsproces, så for¬
holdet mellem omfang og indhold kommer i balance.
Det vil være arbejdskrævende, men sagtens muligt.
Man må håbe, det sker inden længe.
Niels Albertsen, institutleder, cand.scient.pol. ,

Arkitektskolen i Aarhus

De otte lokale cases:

1. Witznitz Brikettfabrik ved Leipzig
2. Landschaftspark Duisburg-Nord
3. Die Halde Zollverein, Essen*
4. Bremerhaven
5. Terra Nova, Cottbus
6. Hedeland ved Roskilde
7. Pare dél Clot, Barcelona
8. Parque do Tejo e Trancao, Lissabon
• The eight local cases:
1. Witznitz Brikettfabrik in Leipzig
2. Landschaftspark Duisburg-Nord
3. Die Halde Zollverein, Essen
4. Bremerhaven
5. Terra Nova, Cottbus
6. Hedeland in Roskilde
7. Pare dél Clot, Barcelona
8. Parque do Tejo e Trancåo, Lisbon
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KONVERTERING AF RUINØSE INDUSTRILANDSKABER
Ellen Braae

Fordisme
1: G. Ullmann: Industriebrachen s. 106)
I modsætning til agerbrugets balan¬
ce mellem menneske og natur, var
industrialismens abbau- eller 'ned-
bygnings'-proces uigenkaldelig og
desuden global i sin karakter.
Med anvendelse af fordismens meto¬
der - som omfatter organiseringen
af vores fysiske omgivelser, så de
understøtter den industrielle produk¬
tion optimalt - fulgte en blindhed
for denne tilgangs biprodukter.
• Fordisme
1: G. Ullmann: Industriebrachen p. 106)
As opposed to agriculture's balance
between man and nature, industrial¬
ism's abbau - or 'stepping down'-
process was irreversible and further¬
more global in character.
By using Fordisme's methods, which
include the organization of our phys¬
ical surroundings so they provide an
optimum support of industrial pro¬
duction, one lost sight of the side
effects of this approach.

Den ødelagte natur
2: (Wasteland}
Det er nødvendigt at nedbryde det
klassiske modsætningsforhold mel¬
lem naturligt og unaturligt, mellem
kunst og teknik, Spørgsmålet er ikke
længere, hvilken natur vi kan bevare,
men hvilken natur vil vil have!
• The destruction of nature
2: (Wasteland}
It is necessary to breakdown the
classic conflict between the natural
and unnatural, between art and
technology. The question is no longer,
what nature we can preserve, but
what nature we want to have.

Forladte industrilandskaber er et dagligdags fænomen
- de findes i hver en flække og hver en metropol, på
landet såvel som i byen- Industrialisering har gennem¬
trængt alle sfærer, og på tilsvarende vis kan sporene
efter den igangværende de-industrialiseringsproces i
princippet aflæses overalt. Vi kender alle til de mange

varianter heraf— lige fra det tomme pakhus, de stille
havnekraner til det forladte fabriksområde og de øde
havne- og banearealer.

Årsagen til denne afviklingsproces skyldes udviklingen
af elektronik og senere informationsteknologien efter
2. verdenskrig. Den har dermed stået på i godt et halvt
århundrede, og alligevel er vi endnu ikke på højde med
den - hverken kvantitativt eller kvalitativt. Vi kan

ikke finde nyanvendelse for de inaktive arealer med
samme hast, som de opstår og - det er min påstand -
vi evner kun tilnærmelsesvist at udnytte den historiske
overgangssituation, som vi fortsat befinder os i.



Ellen Braae: Konverteringafruinøse industrilandskaber. Arkitektskolen iAarhus, 2003. 572 sider. Afhandlingen kan lånespå KunstakademietsArkitektskoles
bibliotek (BSA), Arkitektskolen i Aarhus' bibliotek og Statsbiblioteket i Århus. Ph.d.-forsvar blev holdt 26. juni 2003 på Arkitektskolen iAarhus
Vejleder: Professor Gert Bech-Nielsen
Bedømmelseskomité: Svend Erik Larsen, professor ved Inst, for Litteratur, Aarhus Universitet; Stig L. Andersson, landskabsarkitekt, København og

Niels Albertsen, lektor og institutleder, Arkitektskolen i Aarhus (find.)

Lnspiration til et forskningsprojekt
I midten af 1990erne så jeg i Paris' bymidte, hvordan
det ene markante industriområde efter det andet var

blevet revitaliseret. For en landskabsarkitekt var det

fornyende at se, hvordan 'parken' blev anvendt som
politisk-administrativt redskab i disse omdannelses¬
processer. Landskabsarkitektur var atter kommet på
den urbanistiske dagsorden, og de enkelte projekter
var ofte af høj kvalitet. Anderledes forstemmende var

det dog samtidig at opdage, at enhver korrespondance
med udgangspunktet var kraftigt nedtonet eller helt
fortrængt. For Citroenområdet var kun navnet bibe¬
holdt som reference. Hvordan kunne det være, at en

skelsættende byudviklingshistorisk fase med ét blev
blændet ud for eftertiden? Var forståelsen af denne type
områder generelt underudviklet, eller var det snarere
træk ved den traditionelle landskabsarkitektfaglige
arbejdsmetode, som var uhensigtsmæssige, når dette
særlige udgangspunkt skulle håndteres?

Disse overvejelser blev starten på et forskningspro¬
jekt, som foreløbig har resulteret i en ph.d.-afhandling
og snart i en bog - det blev også starten på en faglig
udviklingsproces. Mit udgangspunkt var praktikerens;
uddannet på landskabsafdelingen ved Arkitektskolen
i Aarhus fulgt af 4-5 års ansættelser på landskabsarki¬
tekttegnestuer. Her havde jeg beskæftiget mig med
projekter, som nok grænsede op til tilstødende fag¬
områder såsom planlægning, billedkunst osv., men
hvis centrum var dybt forankret i det traditionelle
landskabsarkitektfaglige arbejdsområde.

Mangelpå redskaber
Det stod hurtigt klart, at fænomenet de forladte in¬
dustriområder, hverken kunne forstås eller håndteres

fyldestgørende med de traditionelle arkitektfaglige
redskaber. Både inden for de planlægningsrelaterede
og landskabsarkitektfaglige tilgange defineres indu¬
strien og dens fysisk-rumlige tilstedeværelse negativt.
Desuden er planlægning i udgangspunktet baseret på
vækst og ikke på fornyelse inden for de eksisterende
rammer. Landskabsarkitektprofessionen har - som
navnet angiver - en nær sammenhæng med begrebet
landskab, hvis indre logikker og referencer skaber flere
problemer end de løser i mødet med en stærkt, industri-
Ælt tilvirket natur. Heller ikke den økonomisk betin¬

gede optik, som ofte ligges til grund ved genindskriv-
ning af forladte industriområder i en aktiv sammenhæng,

Moderne ruiner

(Daidalos 58, p. 132)
Det giver god mening at anskue
industrialismens efterladenskaber
som vor tids ruiner, som moderne
ruiner. Men hvor man tidligere anså
ruiner for at være statiske fænome¬
ner eller tilstande - et ekko fra en

fjern fortid - er vi i dag mere til¬
bøjelige til at forstå ruinerne som
dynamiske, processuelle fænome¬
ner. Det ruinøse betegner altså i
højere grad bevægelse, forandring,
nedbrydning, forfald, et aldrig
afsluttet projekt.
• Modern ruins
3: [Daidalos 58, p. 132)
It makes sense to view industrialism's
remains as the ruins of our time, as
modern ruins. But where one previ¬
ously considered ruins to be static
phenomena or conditions, an echo
from the past, today we are more
inclined to view ruins as dynamic,
procedural phenomena. The ruin thus
describes more a sense of move¬

ment, change, decay, in a never-
ending project.

Industrinatur
4: (Topos 26, p. 34)
I Tyskland kalder man den symbioti¬
ske og processuelle forbindelse
mellem natur og industrielle rester,
som opstår i de ruinøse industri¬
landskaber, for Industrie-Natur, en
art nyskabt og konstrueret helhed.
En blanding af artefakter, dvs. men¬
neskeskabte objekter i samspil med
naturprocesser. Men også en hel¬
hed, som vi kun formår at aflæse i
kraft af en anderledes forståelse af
det ruinøse.
• Industrial nature
4: (Topos 26, p. 34)
In Germany, one calls the symbiotic
and procedural connection between
nature and the industrial remains that
arise in the abandoned industrial

landscapes, Industrie-Natur, a kind
of new, constructed totality. A mixture
of artifacts, that are manmade objects
in an interplay with natural processes.
But also a totality, which we are able
to understand by virtue of a different
understanding of the remains.
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Terminologi
5: (Industrielles Gartenreich, p. 282)
Grundlæggende kan de mange

betegnelser, som anvendes i forbin¬
delse med ruinøse industrilandska¬
ber, nedskrives til triaden Brachen,
terrain vague og waste. De trækker
ganske vist på tre forskellige refe¬
rencesæt, men fælles for dem er, at
de stiller os i en valgsituation, både
på det praktiske og det værdimæssi¬
ge plan. Der er ingen facitlister.
• Terminology
5: (Industrielles Gartenreich, p. 282)
In general, many of the terms can
be attributed to the triad Brachen,
terrain vague and waste. They draw
from three different sets of refer¬

ences, but their common feature is
that they force us to choose, both on
the practical as well as the virtuous
level. There is no set of answers.

Dynamiske æstetikker
6: (Blueprint 130, p. 34)
I flere af de mest progressive bud
på håndtering af de dynamiske
industriområder optræder, hvad vi
kunne kalde for forfaldsæstetikker i
samspil med såkaldte kultiverings-
og successionsæstetikker. Fælles
for disse æstetikker er, at de i høje¬
re grad baserer sig på indre kvalite¬
ter end en fikseret ydre fremtræ¬
den. Man kunne tilføje, at dette
opbrud inden for den nutidige land¬
skabsarkitektur med betoningen af
dynamiske æstetikker foregår paral¬
lelt med udviklingen af nye syns¬
punkter inden for den filosofiske
æstetik.
• Dynamic aesthetics
6: (Blueprint 130, p. 34)
In several of the most progressive
proposals for the treatment of the
dynamic industrial areas, one can
find what we could call the aes¬

thetics of decay in an interplay with
the so-called aesthetics of cultivation
and succession. A common feature
of these aesthetical approaches is
that they base their ideas to a

greater degree on the inner qualities
instead of a fixed outer appearance.
One could add that this n?w direction
in contemporary landscape archi¬
tecture with emphasis on dynamic
aesthetics takes place parallel to
the development of new theories in
the area of philosophical aesthetics.

yder positive bidrag til kortlægningen af fænomenets
karakteristika og potentialer.
Hensigterne med mit arbejde har derfor været flere:

For det første har jeg måttet påvise i hvilke henseen¬
der, de to ovennævnte tilgange har vist sig utilstræk¬
kelige - og hvorfor - for det andet at opstille andre,
mere hensigtsmæssige forståelsesrammer. Disse optik¬
ker skulle dels give de ruinøse industrilandskaber en
materiel og en kulturel forankring, dels implicere mu¬

lige handlingshorisonter. Det har resulteret i en serie
temaer, som hver især tilbyder veje ind i emnet, føjer
facetter til det og bringer diskussionen om de ruinøse
industriområders konvertering videre.

Inden for og uden for en faglig diskurs
Det landskabsarkitektfagligt paradigmeskifte, som man

kan spore omkring 1990, kan aflæses i mange af de
projekter, jeg har inddraget i afhandlingen. Her er den
traditionelle skelnen mellem naturligt og unaturligt,
mellem diverse former for hierarkier — tingslige såvel
som tidslige - sat til side til fordel for en langt mere
direkte sanselig landskabsarkitektur. Den tomme meta¬

fysik, som synes at klæbe til det 'landskabsarkitekto-
niske blik' - altså den måde at forholde sig til sine
fysisk-rumlige omgivelser på i ét, sammenfattende,
kontemplativt blik — er forkastet og i stedet dyrkes
det lokale, det fragmentariske på usentimental, forny¬
ende vis. Karakteristisk er det desuden, at man evner

at håndtere dynamiske aspekter. Nogle af disse brud¬
flader med den traditionelle landskabsarkitektur kan

meget vel være opstået i arbejdet med netop de ruinøse
industrilandskaber. Det har under alle omstændigheder
givet anledning til overvejelser om, hvilke værdigrund¬
lag de enkelte projekter kan baseres på, og hvordan
disse indsigter kan realiseres.
Hvis ikke svaret skal være et tabula rasa — som i de

indledningsvist nævnte parisiske eksempler — er det
nødvendigt at udvilde passende forståelsesrammer og
redskaber, som matcher denne opgavetypes komplek¬
sitet. De findes ikke inden for den klassiske arkitekt¬

faglige Beaux-Arts tradition, som i sit udgangspunkt
bygger på en mesterlæreuddannelse, og som foregår
inden for rammerne af en faglig diskurs. Det er fint så
længe den primære hensigt er at uddanne gode form¬
givere, som kan agere på baggrund af et relativt norm-
og værdifast samfund. Men vi lever nu i et samfund
med mange parallelle værdier og normer, som nød¬
vendiggør udvikling af et substantielt sæt af velba-
serede holdninger. Holdninger, som sætter landskabs¬
arkitektfaget i dialog med andre diskurser, og som har
en samfundsmæssig forankring.
Derfor kan landskabsarkitektur ikke først og frem¬

mest betragtes som en kunstart, men omfatter i min
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Mangfoldighed, tak!
7: (Industrielles Gartenreich, p. 285)
Med fare for at homogenisere og
stivne fortolkningerne af den indu¬
strielle fortids efterladenskaber,
med fare for at gøre vores fysiske
omverden mindre kompleks og ud-
tryksrig, er det vigtigt at tilføre disse
utallige omdannelser, vi - inden for
en historisk meget kort periode -
står overfor, en høj grad af forskel¬
lighed eller heterogenitet.
• Diversity, please!
7: (Industrielles Gartenreich, p. 285)
At the risk of homogenizing and
employing stiff interpretations of
the industrial past's remains, at the
risk of making our physical surround¬
ings less complex and expressive, it
is important to give these countless
conversions that we, within an his¬
torically short time, are faced with,
a high degree of diversity or hetero-
genity.

Designrelaterede strategier
8: (Industrielles Gartenreich 2,
p. 209) #
Med udgangspunkt i eksempler på
omdannede industrilandskaber har

jeg registreret forskellige arkitekt-'
faglige fremgangsmåder, som jeg
har omsat til egentlige strategier.
Det betyder ikke, at et industriom¬
rådes designbårne transformation
med disse værktøjer i hånden giver
sig selv eller automatiseres, så
snart strategierne er valgt. Tilbage
er fortsat designprocessens abduk-
tive momenter eller det, vi kunne
kalde for 'de kvalificerede gæt' på
det rigtige svar i selve processen.
• Design related strategies
8: (Industrielles Gartenreich 2, p. 209)
Based on the examples of convert¬
ed industrial landscapes, I have
registered different architectural
procedures, which I have converted
to strategies. This does not imply
that the design transformation of
an industrial area using these tools
is a natural process or is automatic
just by choosing the right strategy.
The design process' adductive
moments or that we refer to as the

"qualified guess" are still a decisive
factor in the correct solution of the

problem.

optik den samlede tilvirkning af vores fysisk-rumlige
omverden. I forbindelse med problemstillinger som
konvertering af ruinøse industrilandskaber, er det
samtidig vigtigt at betone, at grænserne mellem land¬
skabsarkitektur, planlægning, arkitektur, skulptur og
de mere teknisk betonede virkeområder er slørede.

Nogle af de bedste resultater af en indsats i forhold til

ruinøse industriområder, jeg er stødt på, er i udpræget
grad et produkt af et samvirke mellem forskellige pro¬

fessioner. I forhold til mit faglige udgangspunkt er det
for mig ikke så meget spørgsmålet om, hvad landskabs¬
arkitektur er, eller hvad den vil, merl om hvad den kan.
Ellen Braae, ph.d., arkitekt maa
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BIDRAG TIL EN GENOPLIVNING AF DET PITTORESKE

I LANDSKABSPLANLÆGNINGEN
En kommentar tilJonna Maigaard Krarups afhandling: Vedrørende landbrugslandskabsæstetik Jette Hansen-Møller

'

Landskab er et begreb, vi anvender som udtryk for en
relation mellem kultur og natur. Derfor dækker det
over så forskellige forhold som det praktiske samspil
mellem mennesker og naturgrundlagets potentialer et
bestemt sted, juridisk eller administrative afgrænsede
områder og symbolske fremstillinger i kunst og land¬
skabsarkitektur. Landskabsbegrebet er altså meget kom¬
plekst og siges at have to oprindelser.

I 1600-tallets Holland opstod begrebet som betegnelse
for maleriske gengivelser af det åbne land med kartogra¬
fisk nøjagtighed ofte set fra kirketårne, master og lignen¬
de. I 1700-tallet blev det brugt i Preussen, som betegnel¬
se for landøkonomiske kreditforeninger skabt af bønder.
Nogenlunde samtidig, i 1735, udgav Baumgarten

sit værk Filosofiske betragtninger over digtet. De syns¬

punkter, han lancerede deri, danner i dag grundlag
for, hvad vi forstår ved æstetik. Det særligt interessante
ved Baumgartens betragtninger er hans fremhævelse
af, at der findes sansemæssige erfaringer, som er mindst
lige så betydningsfulde som videnskabernes rationelle,
logiske erkendemåder. Blandt engelske filosoffer førte
hans tanker til forsøg på udvikling af kriterier for og
distinktioner mellem henholdsvis smukke - pastorale
idyller med græssende dyr og hyrder - og sublime -
vilde naturområder - scenerier. Da sidstnævnte kate¬

gori af landskabet ikke fandtes i England, udvikledes
efterhånden et tredie ideal, det pittoreske, som bestod

af en kombination af det smukke og det sublime —

menneskeskabte scenerier, der lignede vild natur.
Med denne kategori var det ikke længere kun muligt
at bedømme kvaliteterne ved maleriske gengivelser af
det derude, men også aktivt at tilrettelægge de fysiske
omgivelser, så de kunne igangsætte tilsvarende følelser.
Dermed blev formgivningen af de riges landsteder en
kunstart på lige fod med billedkunsten.
At tilvejebringe et grundlag for at diskutere og i bed¬

ste fald geninstallere tilsvarende æstetiske vurderings¬
kriterier i dagens danske landbrugslandskab er Jonna
Maigaard Krarups prisværdige projekt. Ordet landskab
forsøges således, som afhandlingens titel antyder, re¬
stitueret som et mellemværende mellem landbrug og
æstetik. På den ene side en nyttebetonet, intentionel
agrar produktion, der med forfatterens ord har resul¬
teret i monotone, kedelige og artsfattige omgivelser
og altså ikke noget smukt. Og på den anden side
ikke-intentionelle, perceptive, nydelsesmæssige kvali¬
teter, karakteristiske for den frie kunst.

Afhandlingens gennemgående analyseramme er
landskabsarkitekturens praksis og vokabularium, her¬
under især C.Th. Sørensens definition af et landskab

som bestående af tre nøje forbundne elementer: terræn,

bevoksninger og bygværker. Desuden opfattes land¬
skabet som en komposition eller et billede. Men til
forskel fra en passiv betragterposition ønsker forfatte-

158 Landskab 7/03



ANNEMARIE LUND

ren at gå 'ind i' billederne og deres enkeltelementer
for af kunne åbne en vej mellem havekunstens frem¬
stilling af landskabet som æstetisk kategori og land¬
brugets intentionelle og funktionstunge formning af det.
Det gøres angiveligt på to måder: ved en berejsning
og ved en indgående beskrivelse af skovene, de leven¬
de hegn og markfelterne.
Berejsningen består af besigtigelse, fotogengivelse og

beskrivelse af 29 punkter langs en vest-østgående linie
på tværs afJylland. Det er imidlertid vanskeligt at forstå
denne grundige berejsning som andet end en udven¬
dig registrering. Empiri for videnskabelighedens skyld
måske? Nedslagene forbliver billeder, som kun anven¬
des i beskedent omfang i den efterfølgende historiske
redegørelse for de fysiske forandringer og mytologiske
betydninger af skove, levende hegn og markfelter.
Denne gennemgang af landskabselementerne karakteri¬

seres som en dekomposition. Hvert afsnit er dybtgående
og interessant. Her formår forfatteren at gå ind i enkelt¬
elementerne og oplevelsen af dem som rum. Imidlertid
kan det undre, at bygværkerne - landbrugets store anlæg
-som siloer, gyllebeholdere og vindmøller såvel som
motorveje, el-ledninger mv. - ikke omtales. Mere ærger¬

ligt er det, at 'forbindelsen' mellem elementerne udeluk¬
kende omtales som fragmenteret. Der gives således ikke
et egentligt bud på, hvordan vi bør forestille os, at ele¬
menterne i forening kan komme til at udgøre et sam¬

menhængende rum, som vi kan blive følelsesmæssigt
påvirket af. Det er afhandlingens største svaghed, som
dog langt opvejes af de teoretiske indledningsafsnit.
I dem behandles begreber som landskab, natur og

æstetik. Her har forfatteren tydeligvis haft sit hjerte
med, og her viser hun sine overbevisende evner til at
jonglere med store traditioner og omfattende begreber.
F.eks. modstilles Ian McHargs økologiske tænkning
med Gaston Bachellards forsøg på at forene rationalitet
og fantasi. Også læsningen af Robert Smithsons skrif¬
ter og værker er interessante. Hans nyfortolkning af
det pittoreske i form af en krystallisationsteori ses så¬
ledes som en mulighed for at bygge en bro mellem
natur og kultur gennem kunstnerisk formgivning af
landskaber på delområdeniveau. Det er godt set, og
viser forfatterens evner til at overskue og syntetisere
vanskelige problemstillinger. Om det også kan fungere
i praksis, må tiden vise. Det er derfor mit håb, at
Jonna Maigaard Krarup i sin fremtidige karriere far
mulighed for at udnytte sine kreative evner ved at
transformere sine indsigter til konkrete kndskabspro-
jekter til glæde for os alle sammen. Det har vi brug
for, ikke mindst .fordi æstetikken i den fysiske plan¬
lægning i dag spiller en minimal rolle.
Jette Hansen-Møller; fil. dr., landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Institutfor Økonomi, Skov og Landskab,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Michael Heizer:

Adjacent, Against, Upon. 1976.
Granit og beton.
En kombination af natur og arki¬
tektoniske elementer: Store

granitstykker hhv. hviler ved,
læner sig op mod og ligger
oven på betonplinte, de er tre-,
fire, og fem sidede.
Skulptur i Myrtle Edwards Park,
havnefronten i Seattle,
Washington
• Michael Heizer:

Adjacent, Against, Upon. 1976.
Granite and concrete.

A combination of nature and
architectural elements: Large
pieces of granite lying adjacent
to, leaning against and lying
upon concrete plinths, which
are three, four or five-sided.
Sculpture in Myrtle Edwards
Park, waterfront in Seattle,
Washington
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VEDRØRENDE: LANDBRUG-S-LANDSKAB-S-ÆSTETIK
Jonna Majgaard Krarup

Denne og modstående side:
56°30'N/8°12'0; sydprofil
56°30'N/8°18'0; sydprofil
56°30'N/8°24'0; østprofil
5B°30'N/8°30'0; sydprofil
56°30'N/8°48'0; vestprofil
56°30'N/8°54'0; vestprofil

56°30'N9°00'0; nordprofil
56°30'N/9°6'0; nordprofil
5B°30'N/9°12'0; østprofil
56°30'N/9°18'0; sydprofil
56°30'N/9°24'0; sydprofil
56°30'N/9°30'0; nordprofil
Alle fotos: Jonna Majgaard Krarup
• This page and opposite page
56°30'N/8°12'E; south contour
56°30'N/8°18'E; south contour
56°30'N/8°24'E; east contour
56°30'N/8°30'E; south contour
56°30'N/8°48'E; west contour
56°30'N/8°54'E; west contour

5B°30'N9°00'E: north contour

56°30'N/9°6'E; north contour
56°30'N/9°12'E; east contour
5B°30'N/9°18'E; south contour
56°30'N/9°24'E; south contour
56°30'N/9°30'E; north contourl

' Sørensen, C.Th.: Mennesket og Natu¬
ren, i: Tilegnet Mogens Koch. Arkitek¬
tens Forlag, 1968, s. 94:'...Naturen er
den verden, vi lever i, rig og forander¬
lig efter egne love, men natur er den
kun for så vidt den ikke er forandret
ved menneskelige indgreb'.
1 Op.cit., s. 93: 'Landskabet består af
tre nøje forbundne elementer: de geo¬
logiske formationer, lad os for nem¬
heds skyld bruge betegnelsen terræn.
Bevoksninger. Bygværker af mange
arter'.

Følgende er en refererende gennemgang af afhandlingen,
Vedrørende: Landbrug-s-Landskab-s-Æstetik. Afhandlingen
er resultatet afmine studier i landbrugsproduktions-
landskaber, landskab, natursyn og æstetik udfærdiget
i forbindelse med afmin forskeruddannelse ved AAA.

Projektet var del af det tværinstitutionelle forsknings¬
projekt: Landbrugets Bygninger og Landskab, under
ledelse af lektor Per Kruse, AAA.

Afhandlingens struktur
Afhandlingen er struktureret i 3 hoveddele: 1 afhand¬
lingens Del 1 findes en indledning, et afsnit om me¬

todeovervejelser og afhandlingens teoretiske studium.
Dét teoretiske studium er underinddelt i tre hovedaf¬

snit: Landskab, Natur ogÆstetik.
Del 2 indeholder Berejsningen, en 'lineær' landskabs-

registrering på tværs af Jylland. Berejsningen udgør
afhandlingens empiriske studium.
I afhandlingens Del3 behandles tre landskabselemen¬

ter: Skov, labegn og markfelt, der hver især diskuteres
ud fra forskellige historiske og forvaltningsmæssige
vinkler og ud fra æstetiske temaer og forhold frem¬
draget i afhandlingens teoretiske del (Del 1).

Dell

I afsnittene Landskab ogNatur diskuteres forskellige
definitioner af landskabsbegrebet ligesom aktuelle
og historiske naturopfattelses former fremdrages og

diskuteres.

Specifikt fokuseres der på et økologisk (naturviden¬
skabeligt) baseret natursyn over for et æstetisk syn på
natur og landskab.
Der er i afhandlingen valgt at skelne mellem natur og

landskab, hvor natur, med reference til C.Th. Sørensen1,
ses som en anderledeshed og som noget ubearbejdet
afmennesket. Landskab er dermed naturens modsæt¬

ning - den af mennesket bearbejdede natur. Landskabs-
begrebet defineres i afhandlingen2 som bestående af
forskellige forbundne elementer — naturlige og menne¬
skeskabte — men alle underlagt naturlige og kultur¬
processer.
I afsnittet Æstetik fokuseres der nærmere på den filo¬

sofiske, teoretiske æstetik, samt på landskabsæstetikken
og havekunstens teoridannelse og brug.
Der tages afsæt i et udvalg af 1700-tallets teoretiske

skrifter og essays vedrørende havekunstens rolle som
formidler og 'redskab' i udforskningen af sammen-
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hænge mellem følelser for og oplevelser af natur - og
som arkitektonisk, æstetisk gestaltning af kulturelt
bundne forestillinger om natur og landskab.
Samspillet mellem den teoretiske æstetik og den

pragmatiske, metodiske anvendelse af æstetiske kategori¬
er og koncepter i havekunsten har her en særlig inter¬
esse. Som et aktuelt eksempel diskuteres G. Bohmes
atmosfæreæstetik3 i relation til materielle naturproces¬

ser og landskabsarkitekturens aktive og metodiske brug
afmateriale, tekstur, form og pragmatiske aspekter i
den æstetiske og arkitektoniske formidling af såvel
forestillinger om som følelser for natur og landskab.
Overfor Bohmes ideer om det atmosfæriske og u-

håndgribelige ved den æstetiske oplevelse fremdrages
og diskuteres 1700-tallets æstetiske kategori, det pitto-
resque, der sættes i relation til et essay af den ameri¬
kanske land art kunstner Robert Smithson4 vedrørende

udveksling mellem materielle natur- og kulturprocesser.
Den æstetiske kategori, det pittoresque, foreslåes

reformuleret og sammentænkt med et økologisk base¬
ret natur- og kultursyn, hvor parametre som: natur¬

processer, materiale-, tekstur, form-, forvaltnings- og
artsdiversitet imødekommes, og ses som del af et
økologisk netværk bestående af udvekslingsprocesser
mellem natur og kultur som ligestillede størrelser.
Som en potentiel æstetisk strategi herfor antydes det,
at der i C.Th. Sørensens stiliseringsbegreb ligger et i
relation til økologi og æstetik anvendeligt, men uud¬
nyttet potentiale og redskab.
Generelt set undersøger og understreger afsnittet,

hvordan landskabs- og havekunsten anvender æstetik
som metode, og der argumenteres for at den æstetiske
oplevelse og fremstilling af natur og landskab inde¬
holder en værdi i sig selv - i kraft af formidlingen af
en anderledeshed ved natur og en 'nytteløs' betyd¬
ning af natur for os. Forestillinger om.natur og land¬
skab, og den æstetiske formidling heraf ligestilles såle¬
des med en mere nyttebetonet brug og forvaltning af
natur og landskab, som kendetegner såvel landbrug
som naturvidenskab.

.Del 2

Berejsningen er en landskabsregistrering tværs gennem

Jylland langs breddegraden 56°30'N. Registreringerne
består af 4 fotos og forskellige, subjektive sanseindtryk
på de 29 positioner langs berejsningslinien. Registre¬
ringerne er i afhandlingen gengivet i skematisk form

3 Bohme, Gernot: Atmosphåre.
Essays zur neuen Åsthetik.
Suhrkamp Verlag, 1995
' Smithson, Robert: Frederick Law
Olmsted and the dialectical landscape,
i: The Collected Writings, Jack Flam
(ed.), University of California Press,
1996
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og illustreret med et foto fra hver position samt et

oversigtskort i 1:500 000. Berejsningslinien gennem¬

skærer et udsnit afJylland (fra klinterne ved Trans i
vest til Gjerrild Strand i øst), der bl.a. repræsenterer

forskellige geologisk og klimatisk betingede landskabs¬
typer, hvorfor man kunne forvente en vis funktionel,
form-, materiale- og forvaltningsmæssig diversitet i
landbrugslandskaberne langs berejsningslinien.

For at understrege en 'neutral' tilgang til det registre¬
rede landskabsområde er der anvendt en kartografisk
relateret inddeling og bestemmelse af landskab. De 29
positioner er således fastlagt ved hjælp af en konstant
i form af breddegraden 56°30'N, og en konstant be¬
stående af et fast afstandsinterval mellem positionerne
bestående af 6 kartografiske minutter
Berejsningens formål er at fremskaffe eksempler på

landbrugets produktionslandskaber og at undersøge,
hvilke grønne landskabselementer, de er opbygget af,
og hvordan disse forvaltes og opleves.
Efterfølgende blev der udvalgt tre grønne landskabs¬

elementer: skov, læhegn og markfelt, som undersøges
og diskuteres i Del 3 på baggrund af æstetiske katego¬
rier og temaer uddraget i Del 1.
Berejsningen viste bl.a., at danske landbrugsland¬

skaber generelt er opbygget af ganske få landskabsele¬
menter, og at de udvalgte positioner langs berejsnings¬
linien ikke fremviser den store egnsforskel, brugs-,
materiale- og forvaltningsmæssig diversitet. Det vil sige,
at positioner i den vestlige ende af berejsningslinien
består af stort set samme landskabselementer som i

den østlige, og at der ikke er den store iøjnefaldende
forskellighed i form, materiale, plejevalg o.l. Man kan
således tale om, at danske landbrugslandskaber langs
berejsningslinien består af en række landskabsbygge-
elementer af standardiseret materiale, forvaltet og an¬
vendt på standardiserede måder.

Del 3

I Del 3 undersøges og diskuteres de tre grønne, alment
forekommende landskabselementer: skov, læhegn og
markfelt. I afhandlingens tredje del er hensigten at
diskutere såvel æstetiske som funktionelle forhold ved

de tre udvalgte grønne landskabselementer.
Forestillinger knyttet til de tre elementer fremdrages

som betydende faktorer for den æstetiske erfaring heraf.
Elementernes æstetiske fremtoning og forvaltning ses '
således ikke kun som et spørgsmål om ydre form og

fremtoning, men som et kompleks af materiale, form,
funktion samt identitets- og betydningsmæssige aspek¬

ter knyttet til såvel selve det konkrete landskabselement
som til individets identitetsdannelse.

Såvel kulturlandskabet som helhed som de enkelte

landskabselementer ses dermed som æstetiske virke¬

midler i kulturens og enkeltindividets identitetsskaben-
de handlinger og følger dermed en generel æstetise-
ringsproces, som foregår på stort set alle niveauer i
nutidens Icultur og samfund.
At landskabselementer, som tidligere primært var

definerede af landbrugsmæssige - dvs. dyrkningsmæs¬
sige - og lokalitets- og klimatiske krav og forhold i
dag i stigende grad anvendes æstetisk - som æstetiske
virkemidler, delvist løst af funktionelle krav, og lokale
forhold - underbygger to af afhandlingens antagelser:
at landbrugslandskabet og dets delelementer er un¬
derlagt en generel æstetiseringsproces, og at landbru¬
gets produktionslandskaber i dag har nået et stade,
hvor modernitetsprocessen for alvor er slået igennem.

1 afhandlingen ses modernitetsprocessen primært
som en naturfrigørelsesproces, hvori naturvilkår og
bindinger er blevet mildnet, hvorved landbruget dels
har kunnet udvikle sig til et erhverv, der udøves på
lige fod med andre industrielle erhverv, dels at land¬
brugets produktionslandskaber har kunnet udvikle
sig til en type landskaber, der sammensættes af et for¬
holdsvist fatalligt og standardiseret udvalg af landskabs-
byggeelementer, forvaltet på standardiserede måder.
Landskabselementerne: skov, læhegn og markfelt, er i
afhandlingen trukket frem som eksempler herpå.
Landskabselementernes standardisering på såvel

materiale-, type- og forvaltningsniveau står i et kon¬
fliktfyldt - og paradoksalt - forhold til en økologisk
orienteret strømning og præference, hvor netop varia¬
tion, diversitet og lokalitet er primære parametre.

Ligeledes kolliderer det standardiserede landbrugs¬
landskab også med udbredte landskabsæstetiske præ¬

ferencer.

Sammenfattende bemærkninger
Et gennemgående tema i afhandlingen er en kritik af
en ensidig kvantitativ forståelse, brug og forvaltning
af landbrugslandskabet og dets grønne elementer.
Heroverfor argumenteres der i afhandlingen for

værdien og betydningen af en æstetisk optik på land¬
skab som en ligestillet, identitetsskabende og betyd¬
ningsbærende forståelse og fremstilling af landskab, der
ikke kan standardiseres og omsættes i typer, modeller
og generelle anvisninger for, hvordan det 'pæne' land¬
skab ser ud. Afhandlingen giver således ingen anvis-
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ninger på, hvordan landbrugeren kan eller skal skabe
det 'pæne' landskab.
Derimod henvises der, med udgangspunkt i æsteti¬

ske og havekunstteorier og -studier fra begyndelsen af
1700-tallet og frem til en rig, betydningsbærende og

betydningsskabende tradition og fremstilling af land¬
skab som æstetisk objekt.
Der peges på og argumenteres for landskabets imagi¬

nations- og associationsfremniende kapacitet, og for,
hvordan den æstetiske erfaring af elementer, materialer,
stemninger, farver, forvaltning tilsammen kan danne
sammenhængende og betydende landskabsoplevelser.
Udgangspunktet for en aktuel æstetisk erfaring af

landskab tager således afsæt i 1700-tallets teoretiske
landskabsæstetiske skrifter, hvori mån undersøgte og

beskrev, hvordan oplevelser af natur- og landskabsele¬
menter gav anledning til forskelligartede æstetiske er¬

faringer, som man arbejdede bevidst og strategisk med
i den udøvende landskabsarkitektoniske praksis. Det
historiske afsæt perspektiveres via en tolkning af Smith-
sons æstetiske strategi og overvejelser om en dialek¬
tisk landskabsforståelse og brug. Den reformulerede
æstetiske kategori, det pittoresque', og et økologisk
funderet syn på natur og kultur, kædes således sam¬
men ved bevidst at anvende et skel mellem natur og

kultur æstetisk. Landskab som æstetisk objekt kan
dermed ses som et medierende led mellem menneske,

landskab, natur- og kulturprocesser.
1 sammentænkningen af den gen-tænkte æstetiske

kategori, det pittoresque, og et økologisk natur/kultur¬
syn åbnes der således for en diskussion af og en an¬

vendelse af natur- og kulturprocesser i den æstetiske
fremstilling af natur og landskab, hvor valget af mate¬
rialer og forvaltningsmetoder, kan initiere en æstetisk,
element-, materiale- og forvaltningsdiversitet på linie
med økologisk biodiversitet, og hvor anvendelsen af
landskabselementerne som æstetiske virkemidler i in¬

dividets identitetsskabende proces kan tage afsæt.
Det er en pointe i afhandlingen, at en naturviden¬

skabelig og rationel, herunder økologisk baseret optik
på og forvaltningsstrategi for landskab ikke i sig selv
kan anvendes som æstetisk normsættende.

Forestillingen om at det skulle være muligt at
opstille et æstetisk regelsæt for fremtidens landbrugs¬
landskab afvises med forsvaret for anderledesheden,

det heterogene og mangfoldige samt det æstetiske
perspektivs - landskab som æstetisk objekts - egen

værdi, ret og plads- i landbrugets landskaber.
Jonna Majgaard Krarup, ph.d., arkitekt maa

Modstående side og denne side:
5B°30'N/9°36'0; østprofil
5B°30'N/9°42'0; vestprofil
56°30'N/9°48'0; sydprofil
56°30'N/9°54'0; nordprofil
56°30'N/10°00'0; vestprofil
56°30'N/10°B'0; nordprofil

5B°30'N/10°12'0; vestprofil
56°30'N/10°18'0; østprofil
56°30'N/1 D°24'0; nordprofil
56°30'N/10°30'0; østprofil
56°30'N/10°36'0; nordprofil
56°30'N/10°42'0; østprofil
56°30'N/10°48'0; østprofil

• Opposite page and this page:
56°30'N/9°36'E; east contour
56°30'N/9°42'E; west contour
56°30'N/9°48'E; south contour
56°30'N/9°54'E; north contour
56°30'N/10°00'E; west contour
56°30'N/10°6'E; north contour

56°30'N/10°12'E; west contour
56°30'N/10°18'E; east contour
56°30'N/10°24'E; north contour
56°30'N/10°30'E; East contour
56°30'N/10°36'E; north contour
56°30'N/10°42'E; east contour
56°30'N/10°48'E; east contour

5 Der argumenteres således ikke
for en forståelse og brug af det
pittoresque som en kompositions-
formel for landskabsbilledet
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FORVALTNING AF BYENS GRØNNE OMRADER

—forskning og undervisning, status ogfremtidige perspektiverThomas Barfoed Randrup

Figur 1: Skematisk oversigt over
den urbane grønne ressource.
Modificeret fra Konijnendijk &
Randrup (2002)
• Figure 1: Schematic survey
of the urban green resources.
Modified from Konijnendijk &
Randrup (2002)

Denne artikel er et uddrag afmin tiltrædelsesforelæs¬
ning som forskningsprofessor i parkforvaltning ved Skov
& Landskab, afholdt på Den Kgl. Veterinær- og Land¬
bohøjskole 12. marts 2003. Jeg vil indledningsvis defi¬
nere faget parkforvaltning og derefter berette om mine
visioner inden for hhv. forskning og undervisning.

Byens rekreative, grønne områder er komplekse
landskaber, der bidrager til bysamfundets helhed med
en række forskellige funktioner og værdier. Mennesker
og befolkningsgrupper, der involverer sig med naturen
i byen, f.eks. planlæggere, forvaltere, forskere og bebo¬
ere, har alle forskellige indfaldsvinkler og perspektiver
for deres aktiviteter. Resultatet er, at parkforvalteren
må arbejde i forhold til videnskabelige, planlægnings¬
mæssige, administrative og politiske forudsætninger.
Sociale og politiske aspekter må således balancere med
naturvidenskabelige og planlægningsmæssige forhold
vedrørende byens rekreative områder.

Definition af parkforvaltning -
Urban Greening & Park Management
Parkforvaltning er et meget bredt favnende begreb.
Forvaltning kan defineres bredt som at 'bestyre' eller
at administrere'. 'Parker' skal ligeledes opfattes bredt,
og jeg definerer det som synonym med 'den urbane
grønne ressource'. Dermed bliver 'parkforvaltning' til
'forvaltning af den urbane grønne ressource'. Profes¬
soratet blev slået op internationalt, inden for Urban
Greening & Park-Management. 'Urbane grønne områ¬
der' eller 'The urban green ressource' vil jeg definere
ud fra den matrix, som igennem de seneste år er ud¬
viklet på Skov & Landskab, og som er en videreudvik¬
ling af en tilsvarende matrix, der omhandler Urban
Forestry (se figur 1).

The Urban Green Ressource

Individual trees,

Jinear green ele¬
ments

Parks, gardens,
cemeteries etc.

.(middle sized/-
designed green

areas)

Urban & periurban
woodlands and

nature areas (large
green areas)

Policies, planning,
form and design

Construction,
establishment and

planting, incl.
selection

Management
approaches, tools

and
methods

Matrixen for Urban Greening & Park Management
omhandler tre typer grønne elementer - store såvel
som små. Enkeltelementerne kan være træer i gader og
på pladser, samt linier som trærækker langs veje mv.

Centralt i figuren ses arealer, der er mindre, formgivne
grønne områder. Dette lean være egentlige parker, torve,
kirkegårde, friarealer omkring boliger o.l. Sidst om¬
handler den urbane grønne ressource større samlede
og mere ekstensivt plejede arealer som bynære skove,
og naturarealer i eller nær byområderne. Rekreative
vandarealer som søer, havnearealer mv. vil oftest findes
i den sidste af disse tre grupperinger.
Matrixen beskriver, at Urban Greening, eller urbane

grønne strukturer behandles på mindst tre forskellige
niveauer: a) det overordnede planlægningsmæssige, in¬
klusive design, b) det tekniske, anlægsmæssige, samt c)
det forvaltningsmæssige. Denne opdeling er i over¬
ensstemmelse med, hvordan landskabsarkitektur be¬
handles på Sektion for Landskab på KVL (KYL 2002).
Matrixen kan opfattes således, at parkforvaltning vil
beskæftige sig med det forvaltningsmæssige aspekt på
alle tre 'typer' af arealer. På trods af at den urbane
grønne ressource illustreres som en matrix, skal denne
dog opfattes som en sammenhæng. Det kan således
være vanskeligt i praksis f.eks. at skelne mellem, hvad
der er planlægning, og hvad der er forvaltning. Ma¬
trixen er velegnet til, rent forsknings- og udviklings¬
mæssigt, at forenkle og dermed at kunne sikre en vis
fokusering, men i praksis hænger tingene sammen.

I forhold til praksis er den primære forskel, at der
inden for landskabsarkitektur er en tendens til at fo¬

kusere på en lokalitet - på stedet. Inden for parkfor¬
valtning vil det forsknings-, udviklings- og undervis¬
ningsmæssigt være vigtigt at fastholde det overordnede,
ikke-stedsrelaterede niveau. Der skal således inden for

parkforvaltning udvikles metoder, redskaber og stra¬

tegier, der vil fokusere på, at forvalteren af den urba-
'

ne grønne ressource kan fastholde overblik, helhed og

sammenhæng.
Forsknings-, udviklings- og undervisningsrammen

inden for parkforvaltning bør bygges op om den urba¬
ne grønne ressource. Som beskrevet i figur 1 omfatter
den urbane grønne ressource et meget bredt emnefelt,
og der er derfor behov for at prioritere indsatsen, for
at kunne fastholde fokus. Afgrænsningen af rammen
bør ikke være mere markant, end at den løbende kan

justeres og ændres i forhold til tidens skiftende hold¬
ninger og ønsker.
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aktører

politikere
embedsmænd /

entreprenører
private
virksomheder

borgere /
brugergrupper

planlægning anlæg

forvaltning

kultur / historie miljø

aspekter

Figur 2: Parkforvaltningsmodellen
• Figure 2: The park administration's model

Figur 2 er en videreudvikling af Juul og Nuppenau
(2001). Parkforvaltningsmodellen (figur 2) tager ud¬
gangspunkt i den beskrevne urbane grønne ressource.

I denne sammenhæng er den grønne ressource place¬
ret centralt, hvilket signalerer, at det er de grønne ele¬
menter og/eller områder, der vil være i fokus for det
fremtidige arbejde. Omkring den grønne ressource

ses den traditionelle ageren i forhold til denne: Der
planlægges/projekteres, anlægges, og forvaltes, og der
er tale om en sammenhængende proces. I stedet for
planlægning kunne der således også have stået evalue¬
res', inden der nyprojekteres, anlægges, forvaltes osv.

I forhold til den grønne ressource findes to over¬

ordnede forhold, som øver indflydelse på den forsk¬
ning og udvikling, der foregår. På den ene side er der
tale om en række aktører, og på den anden side er der
tale om en række aspekter.
Aktører i relation til det grønne, findes både i det

offentlige (politiske) og i det private (erhversmæssige)
system. Inden for det offentlige system er medspillerne
dels politikere, dels administratorer (embedsmænd).
Den stigende grad af offentlige selvstændige udføren¬
de afdelinger, har betydet, at embedsmænd nu også
fungerer som erhvervsdrivende. I disse systemer arbej¬
der naturligvis både embedsmænd på det administrative
niveau, samt håndværkere på det direkte udførende ni¬
veau. Inden for det private system er medspillerne dels
private virksomheder, som inden for parkforvaltnin¬
gens område typisk er rådgivere og udførende, dels
borgere og brugergrupper.
Aspekter i relation til det grønne kan sammenlignes

med helhedsperspektivet, eller det bæredygtige aspekt.
Dog vil man med rette kunne påstå, at bæredygtigheds-
aspektet oftest betragtes som bestående af hhv. de økono¬
miske, økologiske og sociale forhold. I denne sammen¬

hæng, hvor fokus er på den urbane grønne ressource, er

det dog også væsentligt at inddrage den kulturelle og
historiske dimension. Der vil således altid være en

historie eller en særlig kulturel vinkel, som er relateret
til stedet, som også bør inddrages. Og dermed kan
man påstå, at det landskabsarkitektoniske perspektiv
er endegyldigt inddraget i parkforvaltningens over¬
ordnede model for forskning og udvikling.

Visionen for forskning
Min forskningsvision (tabel 1) er baseret på, at jeg tiltråd¬
te som forskningsprofessor 1. januar 2003 (se boks 1).
I en tidsbegrænset stilling på fem år vil en del af de ak¬
tiviteter, som jeg er med til at igangsætte, dog nød¬
vendigvis have et tidsperspektiv ud over denne periode.

Den Grønne Ressource

• Udvikling afredskaberfor udformning afhhv. parkpolitik og
grøn strukturplan, herunderfaglige og politiske redskaber/
visioner omhandlende alle grønne ogpotentieltgrønne arealer.
Redskaberne skal vare tværsektorielle og helhedsorienterede
• Udvikling afmetoder til at skabe overblik over den grønne
ressource; arealfordeling, friarealstruktur, elementstruktur og
tilstand
• Udvikling afstrategier og redskaber til brug ved markering,
styring og imagepleje afden grønne ressource
• Fortsat udvikling afstrategier og redskaber til drift ogpleje

ønne områder

Offentligt - privat samspil
• Yderligere fokus på offentligforvaltning, herunder offentlig
og privat organisationsudvikling

Borgerne - det sociale aspekt
• Fortsat udvikling afmetoder og strategier i forhold til
anvendelse, brug ogpræferencer afdet grønne
• Fortsat udvikling afredskaber til brug ved borgerinddragelse,
herunder atforetage organisations- og strategiudvikling i
forhold til interessekonflikter (konflikthåndtering)

Kulturen og det historiske aspekt
• Bevaring afden 'grønne 'faglige stolthed og respekten for det
historiske aspekt

Det økonomiske aspekt
• Fortsat udvikling afmetoder til kvantificering afden urbane
grønne ressource, herunder værdisætning afværdier og udgifter
• Fortsat belysning afog udvikling i forhold til det grønne og
sundheden — ikke mindst økonomisk
• Fortsat udvikling afmetoder til effektivisering afdriften,
herunder sammenligning afydelser — benchmarking (processer)
/ best practise, samt policy-dannebe - forståelse

Det miljømæssige aspekt
• Udvikling afredskaber til evaluering afmiljømæssige tiltag

Tabel 1: Visioner vedrørende Forsknings- og Udviklingsrammen
• Table 1: Visions of the research and development framework

Boks 1:

Forsknings- og samarbejdsprofessoratet
i Parkforvaltning (Urban Greening
& Park Management)
Forskningsprofessorater udbydes af
Sektorforskningsinstitutioner, i dette
tilfælde afForskningscentretfor Skov
& Landskab (FSL). Forsknings¬
professorater er tidsbegrænsede til 5
år, med mulighedfor forlængelse i
yderligere 3 år.
Det er Forskningsrådene, der god¬
kender et internationalt opslag og
nedsætter bedømmelsesudvalg. Der
foregår en faglig bedømmelse af
ansøgningerne tilprofessorniveau
svarende til bedømmelse ved uni¬
versitetsansættelse. Der nedsættes et

ansættelsesudvalg ,og der gennem¬
føres ansættelsessamtale. Endeligt
foretages der en indstilling til mini¬
steren, der i dette tilfælde varMil¬
jøministeren, som er den formelle
arbejdsgiver.
Dette forskningsprofessorat, der til¬
lige er et samarbejdsprofessorat, er
finansieret afKVL med 60%,
og afFSL med de resterende •.
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Parkforvaltning er som tema på KVL gået fra at være
et eksternt lektorat til at blive et forskningsprofessorat.
Dermed må der være en berettiget forventning om, at

professoratet vil skabe øget fokus inden for Forskning
& Udvikling (FoU) inden for fagområdet.
Med det nye Skov & Landskab er der skabt mulighed

for en øget sammenhæng mellem grundforskningen,
sådan som den traditionelt bedrives på universiteter,
herunder KVL, og den mere anvendte sektorforskning,
sådan som den typisk har været bedrevet på f.eks.
Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL). Der¬
udover giver Skov & Landskab mulighed for at sam¬
menkæde den såkaldte 'frie' forskning og den projekt-
styrede forskning. En fastansat forsker/underviser på
KVL har stadig mulighed for at kunne vælge og priori¬
tere forskningsområder og forskningsretning frit. Inden
for sektorforskningen er der derimod en større afhængig¬
hed af eksternt finansierede og dermed delvist eksternt
styrede projekter. Denne forskellighed er generelt min¬
dre udtalt end tidligere, men med det tætte samarbejde
inden for Skov & Landskab skabes der helt nye mulig¬
heder for at koordinere de to grundlæggende meget

forskellige indgangsvinkler til forskning.
Med beslutningen om at etablere professoratet som

et forskningsprofessorat er det ligeledes forventeligt,
at der vil ske en øget satsning på forskningsdelen.
Dette vil jeg søge at indfri ved bl.a. at inddrage kur¬
susopgaver,' specialer og ph.d.-studier i den overord¬
nede forskningsvision, der baseres på de ovennævnte

figurer 1 og 2. Det vil naturligvis være sådan, at stu¬
derende, der vælger at følge kurset Parkforvaltning,
samt specialestuderende inden for fagområdet kan
vælge opgave og fokus efter lyst og relevans for den
enkelte. Jeg vil dog afgrænse min egen aktivitet i for¬
hold til den overordnede og meget vide ramme, der
er skitseret i figur 1 og 2.
Som det ligeledes kan ses af figur 1 og 2, vil den

forsknings- og udviklingsmæssige vinkel være præget
af naturvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige
indfaldsvinkler, hvorved de mere humanistiske, her¬
under de designmæssige opgaver, ikke vil finde en

naturlig placering inden for parkforvaltningens områ¬
de. Igennem de seneste otte år har mine projekter på
FSL været præget af en meget stor anvendelighed,
dvs. relevans for praksis. Denne praksisrelevans vil jeg
fortsat prioritere meget højt, også i mit virke som

forskningsprofessor.

Visionen for undervisning
Der er nu skabt et meget stort fagligt overlap mellem

forskning og undervisning, idet der med den nye stil¬
ling, som nævnt ovenfor, er sket en bevægelse fra et
eksternt lektorat uden tilknyttet forskning til et egent¬
ligt forskningsprofessorat. Undervisningsvisionen er i
højere grad end forskningsvisionen bygget op omkring
en 5-årig ramme og skal ses som mit bud på, hvad jeg
agter at nå i løbet afmin ansættelse.
Den overordnede vision for undervisningen i Park¬

forvaltning er, at det inden for min ansættelsesperiode
udvikler sig til at udgøre rammen for en egentlig over¬

bygningsuddannelse inden for Urban Forestry/Urban
Greening. Målet er ikke nødvendigvis at udvide det
eksisterende kursus, der i omfang svarer til 40% af ét
semester, men at synliggøre og forankre parkforvalt-
ningskurset samt at koordinere det i forhold til de
øvrige kursusudbud på Sektion for Landskab, Sektion
for Skovbrug samt tilsvarende inden- og udenlandske
kursustilbud. Der skal således etableres en ramme in¬

den for hvilken der kan tilbydes kurser, der tilsammen
kan udgøre en 2-årig internationalt orienteret forvalt-
ningsuddannelse inden for fagområdet Urban Forestry/
Urban Greening.
Vi kan og vi bør tænke internationalt - også når vi

taler om parkforvaltning. World Ressource Institute
(2001) har estimeret, at antallet af borgere globalt set,
fortsat vil stige markant i de nærmeste år, men at ud¬
viklingen primært vil foregå i de urbane områder. Den
mest udprægede vækst vil foregå i udviklingslandenes
byområder. Dermed bliver det generelle billede af, at
udviklingslandene primært består af landbefolkninger,
ændret til bybefolkninger. Grønne områder i udvik¬
lingslandenes byer bliver altså stadigt vigtigere, og de
værdier og udfordringer, vi i den vestlige verden foku¬
serer på vedrørende byens grønne områder, far plud¬
selig endnu en dimension, når den urbane grønne
ressource også skal generere brænde og føde.

Ser vi på udvildingen i forhold til kontinenterne,
er der ingen tvivl om, at den vestlige verden (Europa
og USA) vil stå for en meget stor del af den samlede
befolkningstilvækst, men også at verdens befolkning
samlet set vil have over 50% boende i byområder. Vi
har i Danmark en forpligtigelse til at relatere os til
andre verdensdele og specielt til lande, der ikke besid¬
der den samme mængde ressourcer, inkl. know-how,
som vi gør.
Inden for det 2-årige undervisningstilbud skal der

derfor ske en væsentlig inddragelse af internationale
aspekter, der baseres på et eksisterende og meget stærkt
netværk i hhv. Europa og USA. Skov & Landskab har
stået i spidsen for en række analyser af universitetsud-
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dannelser inden for europæisk Urban Forestry. Disse
analyser har bl.a. konkluderet, at der er et stigende
behov for nye internationale uddannelsestilbud inden
for forvaltning af urbane grønne områder (Randrup
et al. 2001). Ydermere har analyser vist, at det faglige
miljø inden for landskabsarkitektur og skovbrug i
både Danmark og Sverige vil kunne udgøre et godt
grundlag for iværksættelsen af en ny internationalt
orienteret overbygningsuddannelse inden for Urban
Forestry/Urban Greening (Andersen et al. 2001). Inden
for de seneste år har Skov &C Landskab desuden været

involveret i internationalt udviklingsarbejde, dels i
Østeuropa og Afrika, og senest nu også i Asien. Sam¬
men med FN's fødevareorganisation, FAO, har Skov
& Landskab udarbejdet en strategi for Urban & Peri-
Urban Forestry (Randrup et al. 2002). Samarbejdet
med FAO giver forhåbninger om at den internationale
parkforvaltningsuddannelse også kan relateres til ud¬
viklingslandene.
Inden for Skov & Landskab findes der en vision

om at kunne levere uddannelser 'fra EUD til Ph.D.'

(Skov & Landskab 2002). Dette betyder i praksis, at
det skal være muligt at uddanne håndværkere, tekni¬
kere, akademiske kandidater samt forskningsuddan- .

nende ph.d'ere inden for det samme fagfelt, inden for
den samme administrative ramme. Jeg vil stræbe efter
at parkforvaltning bliver det første fagområde, hvor
denne vision lykkes.

Finansiering
Der er grundlæggende to måder at opnå finansiering
til nye forsknings- og udviklingsprojekter på: a) Vi
kan som forskere selv definere et problem og derefter
forsøge at finde finansiering til at belyse problemet.
Dette vil oftest være projekter, vi vil søge finansieret
via forskningsansøgninger til forskningsråd og lignende,
b) Vi bliver af praksis bedt om at løse et konkret pro¬
blem for et forudbestemt honorar. Dette vil ofte være

rådgivnings- og konsulentopgaver, bestilt og overord¬
net defineret fra en offentlig forvaltning. Disse opgaver

har oftest mindre direkte forskningsmæssig tyngde -
med mindre vi som forskere formår at få lavet en sam¬

menhæng mellem de enkelte opgaver - efter princip¬
pet 'mange bække små'.

Begge typer af forskningsfinansiering er nødvendi¬
ge for at kunne opfylde visionerne. Jeg har her skitse¬
ret en række rammer (figur 1 og 2), som hver især vil
kunne danne grundlaget for en mere detaljeret beskri¬
velse af et problemfelt, som vi også kan placere konsu¬
lent-, og rådgivningsopgaver ind under. Dermed kan

der opnås sammenhæng mellem forskning, udvikling,
rådgivning og undervisning.
Københavns Kommune delfinansierede et ph.d.-

studie inden for parkforvaltning for et par år siden,
og i Helsinki, Finland medfinansierer kommunen pt.
fem 'urbane' professorater, heraf ét i Urban Forestry.
Med ekstern finansiering af ansættelser sikres der en
praksisnærhed, men også en mulighed for fordybelse,
der ikke mindst inden for parkforvaltningens områder
kan være tiltrængt. Andre fagområder kender til denne
form for ansættelser, men det er endnu ikke så ud¬

bredt, at offentlige og private organisationer med re¬

lation til parkforvaltning indgår i denne form for med¬
finansiering af forskning og udvikling. Jeg vil med disse
modeller som inspiration arbejde for at skabe ekstern
finansiering til ansættelse af ph.d.-studerende samt
forskere.

Generalisten

Jeg er uddannet landskabsarkitekt. Men jeg er ikke
den landskabsarkitekt, man traditionelt har set som
underviser på KVL - eller som professor på Sektion for
Landskab. Jeg har ingen baggrund som praktiserende
landskabsarkitekt, hvilket vel udgør den primære for¬
skel på mig og de tidligere professorer på sektionen.
Min baggrund er som forsker. Og det er som for¬

sker at jeg skal vejes og bedømmes. Når dette er slået
fast, skal det dog nævnes at mit forskningsmæssige
virke har været og fortsat vil være tæt knyttet til land¬
skabsarkitektfaget. Min baggrund som landskabsarki¬
tekt har været meget betydningsfuld for mit hidtidige
virke, og jeg har i mange sammenhænge arbejdet tæt
sammen med praktiserende landskabsarkitekter. Mit
hidtidige arbejde har været alsidigt, med mange for¬
skellige emner og samarbejdspartnere, og tværfaglig¬
hed har været afgørende for resultatet. Jeg betragter
mig selv som faglig generalist, og min røde tråd har
hidtil været 'det grønne i byen'.
Med min tiltræden vil jeg rette en tak til KVL og

FSL (Skov & Landskab), for at de har valgt at opprio¬
ritere det væsentlige fagområde Parkforvaltning. Jeg
stiller mig hermed til rådighed og opfordrer alle inden
for, eller med tilknytning til den grønne sektor, til
•samarbejde med Skov & Landskab. Kun ved et frodigt
samarbejde inden for forskning, udvikling, undervis¬
ning og i praksis, kan visionerne indfries.
Thomas Barfoed Randrup, forskningsprofessor i Parkfor¬
valtning, ph.d., landskabsarkitekt _mdl
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Landscape and science, resume of a professor
retirement lecture at KVL October 2003,
p. 145
Ib Asger Olsen
One of the profession's most important functi¬
ons the generalist ability to synthesize para¬
meters from the natural and social sciences,
and the humanities in an expressive physical
whole. One cannot analyze or synthesize a

complex problem without a knowledge of
the individual parts. Thus one must acquire
a greater knowledge of the soil, plants, parks,
urban spaces, people and other life forms,
which are almost always part of the problem.

Reading water, p. 147
Kristine Jensen
Reading the language ofwater is a theoretical
discipline that must be learned, and is espe¬
cially necessary with modern fountains. Maja
Nikolajew taught herself this discipline and
offers it to others. The "language" ofwater
consists ofmovements, sounds and reflections
and can be studied in the classic and mod¬
ern fountains. One of the purposes for this
is to increase reflective thinking by incorpo¬
rating analyses based on the notion that the
sensual experience increases. Another purpose
is to expand the architect's consciousness
and ability to master this language. A third
goal is to describe the language ofwater
and its changes throughout the historical
periods and thus offer an understanding in
a greater culture-historical context.

Reading water. A tool for the analysis of
fountains, p. 148
Maja Nikolajew
In literature about fountains, the orchestra¬
tion of the expression ofwater has never
Been systematically described and analyzed
from an aesthetic point of view, focusing on
the way one experiences water. Existing lit¬
erature about fountains describes the subject
in a sculptural and architectural context,
despite the fact that it is often water's many
nuances and sensuous effects that attract us,
and that sculpture has practically disappeared
in the modern fountains being replaced by
the water itself as the sculptural element. This
development has accelerated during the last
twenty years due to new advances in hydraulics
and the use of computers and laser technol¬
ogy, which have made it possible to work
with a greater precision and diversity in creat¬
ing effects with water. In the artistic process,
this demands a correspondingly greater
consciousness in the orchestration ofwater
as an architectural expression.
The purpose of this thesis was to demon¬

strate how the orchestration ofwater's dif¬
ferent expressions in fountains has develop"edi
through history, and to investigate how the
expression of water relates to the different
periods of historical styles. The hypothesis
i$ that the lack of descriptions of the
orchestration ofwater is because there has
not been an adequate language to describe
water's chaotic structure. An important part
of the thesis thus deals with the development
of a language.that allows the comparison of

water's great variety of expressions through
a simplification, which still marks the char¬
acteristic nuances of the water.

The conversion of landscape architectures
theory and praxis. About Ellen Braae's Ph.D.
thesis "The conversion of abandoned
industrial landscapes," p. 152
Niels Albertsen
Ellen Braae presents an impressive, threefold
presentation in her Ph.D. thesis on the con¬
version ofabandoned industrial landscapes.
She demonstrates an extensive theoretical and
historical knowledge, presents twelve case
studies and succeeds in distilling design strate¬
gic results from this material that can support
and inspire the future professional praxis.
Good systematic work in the case studies and
the strategic analyses are consistendy connected
with the theoretical-historical material, all in
all an extremely convincing scientific work.

The conversion of abandoned industry
landscapes, p. 154
Ellen Braae
In the middle of the 1990s, in central Paris,
I noticed how one distinctive industrial area
after another had been revitalized. As a

landscape architect, it was exciting to see
how "the park" had been used as a political/
administrative tool in these conversion

processes. Landscape architecture had once
again been placed on the urban agenda, and
these projects often possessed a high quality.
On the other hand, it was depressing to see
that often, all relationships with the former
activities there had been strongly dampened
or completely repressed. How is it possible
that an epoch-making historical period like
this, could, with a single stroke, be practically
obliterated for the future? Was there a general
lack of understanding of the significance of
this type of area, or was it a characteristic
feature of the traditional, landscape archi¬
tecture work method, which was inexpedi¬
ent when applied to this type of situation?
These considerations formed the basis for
this research project.

On reviving the picturesque in landscape
planning. A comment to Jonna Maigaard
Krarups thesis: The aesthetics of the agri¬
cultural landscape, p. 158
Jette Hansen-Møller
Landscape is a term we use to express the
relation between culture and nature. Thus
it covers a number of different conditions
such as the practical interplay between man
and the potential of the nature, judicially or
administratively defined areas and symbolic
presentations in art and landscape architecture.
The basic framework of analysis in the thesis

is landscape architecture's praxis and vocab¬
ulary, especially C.Th. Sørensens definition
of landscape as consisting of three intimately
connected elements: terrain, vegetation and
buildings. In addition, the landscape is seen as
a composition or image. However, as opposed
to a passive spectator's point'of view, the
author "enters" the images and their individual
elements in order to open a path between

garden art's representation of the landscape
as an aesthetic category, and agriculture's
intentional and functional forming of it.
The author demonstrates a convincing abil¬
ity to juggle with the grand traditions and
extensive concepts, such as in her compari¬
son of Ian McHarg's ecological thoughts
with Gaston Bachellard's effort to unite

rationality and fantasy. The reading of
Robert Smithson's writings and works is
also interesting. His new interpretation of
the picturesque in terms of a theory of crys¬
tallization can be thus viewed as an oppor¬
tunity to bridge the gap between nature
and culture through the artistic design of
landscapes on the level of partial areas.

< The aesthetics of the agricultural landscape,
p. 160
Jonna Majgaard Krarup
This thesis is structured in three main parts.
The first part with a section about method
considerations and the thesis' theoretic studies,
which are subdivided in three main sections:

Landscape, Nature and Aesthetics. Different
definitions of the term landscape, and con¬
temporary and historical forms of percep¬
tions of nature, are forwarded and discussed.
Special focus is placed on an ecological (natural
science) based perception of nature as opposed
to an aesthetic view of nature and landscape.
In the section on Aesthetics, focus is placed on
philosophical, theoretical aesthetics, as well
as landscape aesthetics and the theories and
uses of garden art. The second part contains the
"Journey," a "linear" landscape registration
running across Jutland. The "Journey" con¬
tains the thesis' empirical studies. In the third
part of the thesis, three landscape elements
are treated: Forest, windbreak and field,
which each are discussed from different his¬
torical and administrative points of view,
and from aesthetic themes and conditions
deduced in the thesis' theoretical section.

The management of the city's green areas
- research and teaching, status and future
perspectives, p. 164
Thomas Barfoed Randrup
This article is an extract from an installation
lecture by a research professor in park
administration at Skov 8^ Landskab, at KVL.
It starts by defining the profession of park
administration, and then describes visions
in the area of research and teaching. Park
administration embraces a broad area, and
administration can be basically defined as
"to manage" or to "administer." Parks can
similarly be defined as being synonymous
with "the urban green resource." Thus "park
administration" becomes "management of
the urban green resources". The matrix states
that Urban Greening, or urban green struc¬
tures are treated on at least three different
levels: a) the overall planning including design,
b) the technical establishment, and c) the
management. The overall goal for teaching
Park administration is, to develop a frame¬
work to serve as the basis for the actual special
studies in Urban Forestry/Urban Greening.
PeteAvondoglio
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HAVEKULTURFONDENS
HÆDERSPRIS 2003
På bytræseminaret i oktober på Kold-
kærgård Landboskole ved Århus
blev Havekulturfondens Hæderspris
2003 overrakt til Niels Hvass.
Niels Hvass har gennem mange år
arbejdet utrætteligt med træerne på
byens torve, gade- og vejtræer og
indførte ny trækirurgi.
Niels Hvass var tillige med til at
introducere store størrelser af allé¬
træer i danske planteskoler og blev
det første danske firma, der kunne
tilbyde hjælp til beskæring af store
træer med et hold af træklatrere.
Endvidere har Niels Hvass med

eksempler fra sit trælaboratorium
vist resultaterne af 'rigtig og forkert'
beskæring af træer.
Gennem foredrag og artikler i dan¬
ske og internationale forsamlinger
har Niels Hvas øvet indflydelse på
forståelsen af, at pleje skal ske i
samspil med træets biologi.
Havekulturfondens Hæderspris 2003
består af billedhuggeren Helen Skovs
skitsemodel til skulpturen De kurti¬
serende traner samt 10.000 kr.

Yderligere information:
Stadsgartner Lars Østerby,
Parkafdelingen, Herning
Tel. 96 28 28 28

3RD EUROPEAN BIENNIAL ON
LANDSCAPE OF BARCELONA

The European Biennial on Landscape
has become a reference point for
landscape design in Europe. After
Remaking Landscapes (1999) and
Gardens in Arms (2001) as their
respective themes the 3rd European
Biennial on Landscape of Barcelona
has the theme Only with Nature.
Selected projects will be exposed
from 20 November till 11 December
2003. The symposium takes place
on 27 28 and 29 November 2003.

Co-ordination and contacts:

3rd EUROPEAN BIENNIAL
ON LANDSCAPE OF BARCELONA
Piaza Nrva 5
08002 Barcelona Spain
Tel.+34 93 30145 72
biennal@coac.net

http//www coac net/landscape

DANSK BYPLANLABORATORIUM
19. og 20. november i Århus
Nye muligheder i planlægningen
med elektroniske redskaber

27. og 28. rfovember i Randers
Byidentitet, branding, boligpolitik
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36.1165 K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

KONFERENCE I PORTO:
LANDSCAPE AND MODERNISM
The Serralves Foundation is a cultural
institution based in Porto, Portugal,
in an estate formerly owned by the
Count of Vizela, comprising a house
by Charles Siclis and Marques da
Silva, a park by Jacques Gréber,
both designed and built between
1930 and 1940, and the Serralves
Museum of Contemporary Art,
designed by Ålvaro Siza, and
inaugurated in 1999.
In 2002 Claudia Taborda, former park
director, organized an international
conference on the theme 'Landscape:
Time and Memory', with which the
Serralves Park wishes to establish a

yearly cycle of discussions on land¬
scape.
In 2003 the proposed theme is
'Landscape and Modernism: Space
and Ideology', and the conference
will take place November 21st and
22nd. The aim of the conference is
to address the issues of landscape
and modernism, two concepts with
a significance that overflows the
strict limits in which they are usually
inscribed, under the light of land¬
scape architecture, architecture, art,
sociology and anthropology, as
areas that participate in the formu¬
lation and construction of space.
Speakers: Anne Cauquelin (Fr),
Filomena Silvano (Pt), Charles T.
Harrison (Uk), Tereza Siza (Pt), Sam
Rohdie (Au), Allen S. Weiss (USA),
Marc Treib (USA), Dorothée Imbert
(Fr/USA), Teresa Andresen (Pt), Udo
Weilacher (De), Thornbjorn Anders-
son (Se), Shunsaku Miyagi (Jp), Hugo
Segawa (Br), Aurora Carapinha (Pt).

Contact: Victor Beiramar Diniz

Direcgåo do Parque
Fundagao Serralves
Rua D. Joao de Castro, 210
4150-417 Porto, Portugal
Tel:+351 226 175 124
Fax: +351 226 102 450

HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
Af efterårsprogrammet resterer et
fo.redrag på KVL, Rolighedsvej 23.
Allerede afholdt er
Musik i haven - fantasi og virkelighed
v. Mette Muller, tidligere direktør for
Musikhistorisk Museum

Tirsdag2. decemberkl. 19.30
Jane Schul fortæller om den tysk¬
brasilianske landskabsarkitekt, maler
og botaniker Roberto Burle-Marx,
der af mange anses for at være den
egentlige skaber af moderne have¬
kunst.

Herhjemme kendes han nok mest
som en af ophavsmændene bag Bra¬
siliens moderne hovedstad Brasilia,

men han har desuden skabt en ræk¬
ke væsentlige både brasilianske,
amerikanske som europæiske parker
og haveanlæg med såvel meget
spændende formgivning som plante¬
anvendelse.
Jane Schul har besøgt en række af
Burle-Marx's anlæg i Brasilien. .

Havebrugshistorisk Selskab
Dokumentationsafdelingen, DVJB
Dyrlægevej 10. 1870 Frederiksberg C

MODTAGNE PUBLIKATIONER

Geografisk Have 2002. Jubilæums¬
skrift udgivet af Geografisk leaves
Venner, 2003. 120 s., ill.
Fra Kvangård til Humlekule.
Meddelser fra Havebrugshistorisk
Selskab nr. 32. 2002. 46 s., ill.
Architectura 25. Arkitekturhistorisk
årskrift. Selskabet for Arkitekturhi¬

storie, 2003.144 s., ill.
Foreningen for kirkegårdskultur:
Kirkegårdsultur 2002. E s., ill.
Niels Jørgen Poulsen: Den romanti¬
ske landskabshave ved Vejlø
Præstegård. Særtryk af Arvesølvet.
Studier fra Nationalmuseet tilegnet
Fritze Lindahl 2003. 8 s., ill.
Philip von Piaten: Overblik. Kunsten
og den nye by. Produceret som led i
kunstplan Trekroner, et kunstprojekt
om integrereing af ny kunst i nye
byrum. 2003. 64 s., ill.
Akademiet for de tekniske videnska¬
ber: Den gode by - hvor ofte går det
galt? 12 essays om vanskeligheder¬
ne med byens udvikling og planlæg¬
ning. ATV, 2003. 38 s., ill.
Gert Lynge Sørensen: Det begyndte
på Kongenshus. Nyt Nordisk Forlag,
Arnold Busck, 2003.136 s„ ill. 249 kr.
Københavns Kommune: Det grønne
København. Forslag til parkpolitik.
2003. 32 s„ ill.
Paul Cooper: Griine Raiime. Garten-
archirectur fur den Innenraum. Atri-
en, Gartenhofe, Wintergarten, Wad-
begriinung. Callwey, 2003. Oversat
fra engelsk. 176 s., ill. 56 Euro.
Miljøministeriet: Debatoplæg om
fremtidens byrum. Miljøministeriet,
2003. 36 s„ ill. 55 kr. fra Miljømini¬
steriet, www.frontlinien.dk
Nicolai Carlberg og Søren Møller
Christensen (red.): Kulturmiljø -
mellem forskning og politisk praksis.
Museum Tusculanums Forlag, 2003.
180 s., ill. ISBN 87 728981.2
Henrik Vilsbøll: Børns uderum.

Pædagogisk Centrum, 2003. 68 s.,
ill. 298 kr.
Hans Loidl og Stefan Bernard: Ope¬
ning Spaces. Design as Landscape
Architecture. Birkhåuser, 2003.200 s.,

ill. 45 Euro. ISBN 3 7643 7013 0
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino. 14. ed. Fondazione
Benetton Studi Richerche, Treviso,
2003. 76 s., ill.

Michel Conan (red.): Landscape
Design and the Experience of Motion.
Dumbarton Oaks Publications, 2003.
Dumbarton Oaks Colloquium on the
History of Landscape Architecture,
.24. 328 s„ ill. $35.00.
ISN 0 88402 293 5

Anthony Littlewood, Henry Maguire
og Joachim Wolschke-Bulmahn
(red.): Byzantine Garden Culture.
Dumbarton Oaks Publications, 2002.
300 s„ ill. $30.00.
Michel Conan (red.): Bourgeois and
Aristocratic Cultural Encounters in
Garden Art, 1550-1850. Dumbarton
Oaks Publications, 2002. Dumbarton
Oaks Colloquium on the History of
Landscape Architecture, 23. 300 s.,
ill. $35.00. publications@doaks.org
Marc Treib, Ron Herman: A Guide to
The Gardens of Kyoto. Kodansha
Int., 2003. Rev. udg. 202 s. ill.
ISBN 4 7700 2953 5.

www.thejapanpage.com
Robert Holden: New Landscape
Design. Lawrence King, 2003. 92 s.,
ill. ISBN 1 85669 290 6. 35 £.
Ib Asger Olsen (red.): Landskab og
landskabsarkitektur - tanker i tiden.

Antologi med bidrag af Dorthe Jør¬
gensen, Steen Høyer, Ian Jørgensen,
Jette Hansen Møller, Thomas Ran¬
drup, Christine Waage Rasmussen,
Torben Dam, Sven-lngvar Andersson,
Per Stahlschmidt, Anders Busse
Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Ib
Asger Olsen. Forlaget Biofolia, 2003.
?14 s., ill. Anmeldes i Landskab 8-
2003
Tim Richardson: The Garden Book.

Phaidon, reprint 2003 i miniformat.
250 s., ill. 6,95 £.
www.phaidon.com
Annemarie Lund: Guide to Danish
Architecture 1000-2003. 2. rev. og
opdaterede udgave. Arkitektens For¬
lag, 2003. 320 s., ill. og med kort.
348 kr., 47 Euro. ISBN 87 7407 276 5
Malene Hauxner: Open to the Sky.
Arkitektens Forlag, 20Q3. Engelsk
udgave af Med himlen som loft.
392 s., ill. 450 kr., 61 Euro.
ISBN 87-7407-257-9
Mette Winge og Bo Tao Michaélis:
Forfatternes Danmark. Politikens

håndbøger, 2003. 234 s., ill.
Læsere, der vil anmelde en eller flere
af ovenstående bøger, opfordres til
at kontakte redaktionen.

THE GARDEN BOOK
The Garden Book, der i 2000 udkom
i stort format, foreligger nu i en
miniformatudgave, men med tilsva¬
rende en-sides præsentation af 500
haveanlæg fra A til Z. Der er eksem¬
pler på have- og landskabsarkitektur
fra hele verden. Bogen spænder over
haver i det gamle Kina og Japan; re¬
næssancehaver i Italien, 1700-tals



»Vi bøjer hovedet i respekt for Ejlers informative, faktuelt uangri¬
belige og behageligt sobre tekst, mens vores tanker går til denne
Biilmann, for hvem enhver opgave fordrede, at han ydede sit yp¬
perste, hvad enten det gjaldt en gravsten, et ur, et bogværk, et
avislogo, en cirkusplakat eller etiketten til en kirsebærvin. They just
don't make 'em like that anymore. Too bad.«
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GUNNAR BIILMANN PETERSEN

1 897-1968

24 x 29 cm cm

244 sider. Indbundet,
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Charles Jencks: 1991, UK

haver i Frankrig og Holland; 1800-
tals haver i England til anlæg i USA,
Australien m.m. i 1900-tallet.

Eksemplerne er ordnet alfabetisk
efter ophavsmandens efternavn.
Velkendte navne i havekunsten
såsom Kendte navne som Capability
Brown, Andre le Notre eller Gertru¬
de Jekyll blandes med navne som
Allah, Thutmosis III og Wang Xian
Chou. Af danske navne nævnes

Johan Cornelius Krieger, Preben Ja¬
kobsen, Jens Jensen, C.Th. Søren¬
sen og G.N. Brandt.
Til hvert eksempel gives en kort be¬
skrivelse og henvisninger til beslæg¬
tede værker.
Desuden indeholder bogen, en geo¬

grafisk ordnet liste med adresser og
evt. åbningstider samt ordforkla-
ringsliste. Førsteudgaven er anmeldt
i Landskab 3-2001.

The Garden Book. Phaidon Press,
2003. Regents Wharf, All Saints
Street. London NI 9PA. ISBN O 7148
4355 5. 520 s.
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OPSLAGSVÆRK OM NATUR¬
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Det tyske forlag Callwey har udgivet
opslagsværket Naturstein Lexikon i
5. reviderede og udvidede udgave.
Værket er en guldgruppe af viden
om stenhuggeri, geologi, mineralogi,
stenbrydning og stentyper ti] brug for
stenindustrien og stenhuggerfaget.
Værket rummer en gennemgang af
5.000 begreber, udtryk, værktøjer og
metoder, der kan tænke? at have be¬
tydning for stenindustrien.
De i alt 480 tætskrevne sider giver
uddybende beskrivelser af betydning
og baggrund, der suppleret med
mere end 500 skitser og fotos, hvil¬

ninger og mure i terræn, der kun
omtales perifert. Værket er skrevet
med tysk grundighed (og på tysk)
med primær sigte på den tyske sten¬
industri. Men alligevel rummer op¬
slagsværket en indføring i mange
aspekter ved valg af naturstenstyper
fra det globale marked og den kunnen,
der knytter til bearbejdning heraf.

Giinther Mehling, Albrecht Germann
og Ralf Kownatzky: Naturstein Lexi¬
kon, Verlag Georg D. W. Callwey,
Miinchen, 5. udg. 2003, 480 s., med
CD-ROM for Windows PC. SFr 120.
ISBN 3766715550
Jens Balsby Nielsen og Torben Dam

OPEN TO THE SKY ,

'Med himlen som loft' er nu oversat

til engelsk og udgivet under titlen
'Open to the Sky'. Bogen omhandler
efterkrigstidens modernistiske land¬
skaber, og værker af bl.a. Barragån,
Le Corbusier og Mies van der Rohe
ses i sammenhæng med arbejder af
nordiske arkitekter og landskabsarki¬
tekter som Arne Jacobsen, Jørn Utzon,
Jørgen Bo, C.Th. Sørensen, J. Palle
Schmidt, Sven-lngvar Andersson,
Sigurd Lewerentz og Gunnar Mar-
tinsson. Anne Whiston Spirn, pro¬
fessor ved MIT har skrevet forordet.

Malene Hauxner: Open to the Sky
Arkitektens Forlag, 2003. Engelsk
udgave af Med himlen som loft..
392 s., ill. 450 kr„ 61 Euro.
ISBN 87-7407-257-9

GUIDE TO DANISH LANDSCAPE
ARCHITECTURE 2003

Guide to Danish Landscape Archi¬
tecture, der udkom første gang i
1997, foreligger nu i en revideret
udgave, der er opdateret med ek¬
sempler indtil 2003, dvs. tre år mere
end den reviderede guide på dansk
fra 2000 og med Glostrup Rådhus¬
park, Rødovre Rådhusplads, Utters¬
lev Torv, Thorvaldsens Plads, Jemte-
lands Plads, Otto Krabbes Plads og
gårdanlæg ved Dannebrogskarréen,
plads ved Nykredits hovedsæde og
på Amerikakaj samt Frederikssund
havneplads.
Udgaven er således blevet revideret
og ajourført med i alt 25 nye anlæg i
forhold til 1997-udgaven, dvs. at der
i alt beskrives 225 eksempler med
tekst, planer og fotos. Ligeledes er
listen bag i bogen udvidet til nu ca.
310 anlæg.

Annemarie Lund: Guide to Danish
Architecture 1000-2003. 2. rev. og
opdaterede udgave. Arkitektens
Forlag, 2003. 320 s., ill. og med kort.
348 kr„ 47 Euro. ISBN 87 7407 276 5

ket giver læseren et svar på de fle¬
ste spørgsmål inden for emnet.
Værket er vedlagt CD, hvor samtlige
5.000 stikord er indlagt med fuld
søgbarhed på ord og temaer. Her fås
samme forklaringer som i bogen,
men med søgefunktionen fås flere
tematiske indgange, og gennem
hyperlink føres man hurtigt videre til
nye informationer.

Udover bogens søgeord rummer
CD'en en beskrivelse af 4.000 for¬

skellige stentyper fra hele verden.
Hver stentype er opdelt efter farver
og geologisk oprindelse med angi¬
velse af handelsnavn og synonyme
handelsnavne.

Oversigten over stentyper giver mu¬
lighed for at søge efter ord, farve mv.
Desværre er kun ganske få stentyper
illustreret med farvefoto, og ved de,
som er, er fotoet ganske lille og
gengivet i lav opløsning. Disse op¬
lysninger fås bedre i materialet fra
STEN nr. 2/2003 og bøgerne: Natur-
steine aus aller Welt fra Al Iway og
Natural Stone-A Guide to Selection
fra Studio Marmo
Som opslagsværk.kan bogen være
et rigtig godt supplement til de øv¬
rige bøger om belægning med natur¬
sten. Værket rummer dog en lang
række informationer, der kun kan
have de mest entusiastiske land¬
skabsarkitekters interesse.

Bogen giver dyb indsigt i,både rele¬
vante tysksprogede fagtermer og en
fornemmelse for det høje faglige ni¬
veau, der ligger i arbejdet med na¬
tursten i Tyskland. Kombinationen af
viden om håndværksmæssig og in¬
dustriel! forarbejdning af natursten
til kunst og byggeri med dyb indsigt
i den naturvidenskabelige viden så¬
som geologi og mineralogi er fasci¬
nerende.
Men værkets primære sigte er na¬
tursten for byggeri og ikke belæg¬

Jakob Inox Line
W Christmasvej 20
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F« +45 75 94 12 58
www.inoxline.dk
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LEGEPLADSREDSKABER
Danske standarder er også for børn
- samt for voksne med ansvar for

legepladserne. Alt for mange danske
legepladser er grundet manglende
eller forkert vedligeholdelse decide¬
ret farlige for børn.
Derfor denne nye samlede udgave
med alle standarder og tillæg over¬
sat til dansk.
Den nye udgave af håndbog om lege¬
pladser er uundværlig for alle, der
har brug for at kende til de fælles
europæiske sikkerhedskrav til lege¬
pladsredskaber.
Som noget nyt indgår standarden for
naturlegepladser DS 1500 også i
håndbogen.
Standarderne for legepladsredskaber
omhandler sikkerhedskrav for gynger,
rutschebaner, svævebaner, karusel-
ler og vipper. Desuden gennemgås
generelle sikkerhedskrav samt vej¬
ledning i installation, inspektion,
vedligeholdelse og drift af lege¬
pladsredskaber.
Siden håndbogen udkom i 2000, er
der kommet mange tillæg til lege¬
pladsstandarderne i EN 1176-serien
samt EN 1177.
I denne håndbog er alt samlet på
dansk.

DS-Håndbog 121:2003. 2. udgave.
Dansk Standard. 2003. 389 sider.
895,00 kr. ekskl. moms + porto
fra Byggecentrum Boghandel
Lau trupvang IB, 2750 Ballerup
Tel. 70 120600
Fax 7012 08 OO

lnfo@byggecentrum. dk
www byggecentrum, dk

PRIS TIL ENKOPING KOMMUN

Enkoping kommun vann den prestige-
fyllda tåvlingen 'Nations in bloom',
den enda tåvlingen i vårlden som
riktar sig till lokala samhållen och
fokuserar på god miljovård och ska-
pandet av levande samhallen.
Syftet år att uppmuntra till båttre
arbetssått, uppfinningsrikedom och
ledarskap for att kunna skapa ett
dynamiskt och ekologiskt hållbart
samhalle med okad livskvalitet.

Enkoping var en av sex finalister i
klass B, som riktar sig till samhållen
med mellan 20 000 och 75 000 invå-
nare. Den 6 oktober stod det klart
att Enkoping var segrare i klassen,
fåre The Woodlands i USA och

Playford, Australien.
Kilde: Movium Direkt 6-2003

EUROPAS VACKRASTE PARKER
Från en tavling om att utse de vack-
raste offentliga parkerna och tråd-
gårdarna i Europa presenteras vin-
narna i några andra lander:

Tysklands vackraste park 2003 år
Burgerpark Theresienstein i Hof,
Bayern. Viktiga beslutsfaktorer var
att parken var mycket vålvårdad och
valbesokt av allmånheten. Det var
andra året for tåvlingen, och tio
parker utsågs till de vackraste bland
totalt 73 anmålda.
www.schoenste-parks. de

Italien: II parco piu bello d'ltalia
Juryn valde Giardino Barbarigo-
Pizzoni Ardemani iValsanzibio nåra
Padua i Veneto-regionen till Italiens
vackraste park. Valet baserades på
parkens underhåll, dess historia,
infrastruktur och det djupa engage-
manget bland den unga trådgård-
spersonalen. Den historiska delen
med en labyrint, fontåner, fiskdamm
och skulpturer ritades av den kånde
arkitekten Luigi Bernini.
Totalt hade fyrtio parker anmålt sig
till tåvlingen.
www. ilparcopiubello. it

Frankrike: Le Top des Pares
Vinnare var Pare Floral de la Source
i Orleans. Parken som grundades
1967 overtygade juryn med sin origi¬
nalitet och mångsidighet inom
design, dess arkitektoniska element,
samt dess hortikulturella rikedom
och placeringen av trådgårdarna.
www. letopdesparcs.com

Storbritannien: Britain's Best Parks
Blackmore Gardens i Sidmouth-i

sydvåstra England utsågs till den
basta parken. 'Fred the Peacock', ett
påfågelliknande blomsterarrange-
mang, fick speciell uppmårksamhet.
Kilde: Movium Direkt 6-2003

KONKURRENCE OM TAGHAVER
I April udskrev tidsskriftet Garten +
Landschaft sammen med firmaet
Bauder i Stuttgart en konkurrence,
hvori man efterlyste forslag til 'tag¬
projekter'. Studerende som praktise¬
rende blev bedt om at give visioner
og udvikle forslag til ekstensiv grøn
beplantning på tage.
Der indkom 67 forslag fra 9 lande.
Juryen med Karl H.C. Ludwig, Niir-
tingen, som formand valgte ikke at
uddele en 1. pæmie, da juryen ikke
mente, at noget forslag fuldt ud
levede op til forventningerne.
Derfor uddeltes 2. og 3. præmie
samt fire indkøb, et særligt indkøb
og tre hædrende omtaler.
2. præmien tildeltes arkitekt Sabine
Horlitz med arkitektstuderende
Andréa Borner, Berlin, for forslaget
'Topographie in der Kiste'.
3. præmien gik til forslaget 'Iles des
Fieurs' fra landskabsarkitekt Sabine
Reichmuth, Wollerau i Schweiz.

Forslag tildelt 2. præmie ved arkitekt
Sabine Horlitz og arkitektstuderende
Andrea Borner, Berlin

Forslagene præsenteres i
Garten + Landschaft 10-2003
Se også www.garten-landschaft.de
www.ga-la-net.de,www.bauder.de

HAVE & LANDSKAB 2004

Næste Have & Landskab afholdes i

august/september 2004 i Slagelse.
Arrangørerne ser helst to års inter¬
valler mellem udstillingerne, men
med valget af august/september
2004, bliver der godt et år mellem
de to HL-udstillinger, og det er en
optimal løsning efter EGA's skift af
udstiHingsår.
Arrangørerne har allerede igangsat
arbejdet med forberedelserne til
afholdelse af Have & Landskab '04.
De 156 udstillere på Have & Land¬
skab 2003 gav udstillingen topkarak¬
terer. Det viser den analyse, der blev
foretaget lige efter udstillingen.
Kilde: Have & Landskab 2003

NORSKE LANDSKAPSARKITEKTER
Norske Landskapsarkitekters fore¬
ning, NLA, har fået ny adresse:
Marit Hovi, fagsekretær NLA
Josefines gate 34
0351 Oslo. Norge
Tel. +47 23 33 24 60
Fax +47 23 33 24 70
Mobil +47 91 85 31 06
nla@mnla.no
Iandskap@c2i.net
www.mnla.no

www.landskapsarkitektur.no

MODTAGNE KATALOGER OG
BROCHURER
Sortimentskata log 2003/2004.
P. Kortegaards Planteskole A/S. 290 s.
Velillustreret plantekatalog med kor¬
te, instruktive plantebeskrivelser.
Indledning med fotografier af steder,
hvortil der er leveret bytræer m.m.
Inkl. dansk-latinsk indeks.

Øvej 10, Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56. Fax 65 97 30 84.

pkp@kortegaard.dk

Plantekatalog 2003/2004.
Vejenbrød Planteskole A/S.
134 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne, rhododendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77, fax 48 28 01 96.
vejenbroed-planteskole@mail.dk

Birkholm plantekatalog 2003/2004.
Birkholm Planteskole A/S.
Farremosen 4. 3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26. Fax 48 14 09 86.
birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk
338 siders nyt og større plantekata¬
log med korte, instruktive plantebe¬
skrivelser, fotos, dansk og latinsk
indeks. 100 kr.

Hunsballe Frø
Brochurer om plænegræs til villaha¬
ver, parker, sportspladser, golfbaner,
vejrabatter, naturarealer m.m. fra
Hunsballe Frø.
Hunsballe Frø A/S. Postboks 1080
Energivej 3. 7500 Holstebro
Tel. 97 42 05 33
www.hunsballe.dk

Nykilde 2003
Brochure med frøblandinger, planter
og måtter, drænsystemer og sub¬
strat til grønne tage, jordforbed¬
ringsmidler etc.
Nykilde' f.m.b.a.
Lundbæksvej, Slots Bjergby
DK-4200 Slagelse
Tel: 58 58 40 72
Fax 58 58 50 48

info@nykilde.dk
www.nykilde.dk

Veg Tech
Brochure om tagvegetation, herun¬
der Sedumtage, opbygning, anlæg,
dræning, eksempler. 12 s.
Veg Tech
Høyrups Allé 7
2900 Hellerup
Tel. 39 62 68 69
Fax 39 62 68 65

info@vegtech.dk
www.vegtech.se



Hans Helge Madsens bog om
arkitekten og missionæren
Prip-Møller er skildringen af
et usædvanligt og dedikeret
liv og værk, der i dag berøm¬
mes alle steder, hvor man
beskæftiger sig med Kinas
arkitekturhistorie.

Bogen beretter om en pioner¬
indsats inden for studiet af

buddhistisk klosterarkitektur

og livet i klostrene i tiden op
til 2. verdenskrig. Prip-Møller
var en sensitiv fotograf, og
bogen bringer et udvalg af
hidtil upublicerede fotografi¬
er fra hans rejser, som viser
Kina i 1920rne og 30rne.
Bogen bidrager tillige til histo¬
rien om dansk-norsk kristen

missionsvirksomhed i Kina

med Prip-Møller som arkitekt.

Hans Helge Madsen 23 x 22 cm
216 sider, hæftet

PRIP-MØLLERS KINA Rigt illustreret

-Arkitekt, missionær og fotograf i 1920rne og 30rne Pris: 375 kr
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