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Konference om
landskabsarkitektuddannelsen

Den 6. juni 1986 blev der på Landbohøj¬
skolen afholdt konference om landskabs-

arkitektuddannelsen, arrangeret af DL,
DH og de studerende ved de tre skoler.

I dette nummer redegøres for forløbet
hovedsagelig som referat af de enkelte ind¬
læg, da det har været svært at uddrage en
samlet konklusion. Et indlæg bringes dog i
sin helhed.
Den oprindelige årsag til afholdelse af

konferencen var den store arbejdsløshed,
der havde været stigende de sidste 10 år. De
berørte var næsten udelukkende nydimmi-
terede kandidater med lille eller ingen er¬

hvervserfaring.
Denne situation foranledigede DH til at

igangsætte initiativer med henblik på en
ændring af uddannelsen, således at land¬
skabsarkitekter lettere kunne finde be¬

skæftigelse i tilgrænsende eller utraditio¬
nelle erhverv.

Landbohøjskolens Institut for Have og
Landskab indbød en række nyuddannede
kandidater i sådanne dele af erhvervet til
ved en høring at informere kommende kan¬
didater om deres erhvervserfaringer. Den¬
ne høring gav indtryk af et vidtspændende
fag og temmelig stor tilfredshed med ud¬
dannelsen - synspunkter, der måske kunne
skyldes høringens intime karakter.
Da DH i begyndelsen af 1985 opfordrede

DL til at iværksætte en høring om uddan¬
nelsen, mente vi bestemt, at der var brug
for en sådan, dels for at høre synspunkter
fra en bredere del af erhvervet, dels for at
inddrage alle uddannelsssteder og endelig
for, at give et større forum lejlighed til at
drøfte problemerne.
For at få så mange synspunkter frem som

muligt blev der først afholdt en indledende
høring. Her fremkom der så mange vægtige
indlæg, at vi i stor udstrækning benyttede
de samme personer ved deri egentlige kon¬
ference.
Under forberedelsen af konferencen

bedrede arbejdssituationen sig, og konfe¬
rencen fik et lidt andet indhold end oprin¬

delig tænkt. Vi fandt det værdifuldt - også i
en evt. situation uden arbejdsløshed - at
afholde konferencen for at etablere kon¬
takt mellem erhverv og skoler med håb om,
at der til stadighed kunne foregå en dialog
parterne imellem.
Konferencen kom ikke så meget til at

omhandle tilgrænsende og utraditionelle
grene af faget, men viste, at det i forvejen
er bredt, og at det i høj grad drejer sig om at
befæste de områder, vi i forvejen beher¬
sker. Konferencen kom ikke i detaljer til at
handle om ændring af fag på skolerne, hvad
studerende måske her og nu følte skuffen¬
de, men kom i højere grad til at handle om
faglig identitet, specialisering eller ikke,
fornyelse og initiativ. Indlæggene, der alle
var givende, kom uheldigvis til at stå meget
alene - der opstod ingen nævneværdig dis¬
kussion.
En skuffelse var det, at så få udøvende

landskabsarkitekter deltog i konferencen.
Vi håber, at dette referat af konferencen

kan danne baggrund for en dialog mellem
parterne og inspirere til en løbende udvik¬
ling af uddannelsen. Ma!ene Hauxner
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Forårets arrangementer på Fyn.
Design - også på Fyn? Arkitekt MAA
Charlotte Weile og arkitekt MAA Gert-
Garmund. Onsdag den 14. januar 1987 kl.
19.30 på OF, Jernbanegade 20.
Kan kollektiv trafik planlægges? Direk¬

tør Leif Marcussen, Århus sporveje, og
trafikchef Jørgen Hammer, Bornholm
amts trafikselskab (BAT) vil lægge op til
debat om disse spørgsmål med udgangs¬
punkt i to velfungerende trafiksystemer.
Torsdag den 12. februar 1987 kl. 19.30 på
Odense Teknikum, Niels Bohrs Allé.
Satellitteknologi og planlægning. Lektor

Sten Folvig, Roskilde Universitetscenter.
Torsdag den 12. marts 1987 kl. 19.30 på
OF, Jernbanegade 20.
Pressens rolle i planlægningen. Jour¬

nalist Lise Lyngbye, Fyens Stiftstidende og
journalist Finn Bønnelykke, Radio Fyn
lægger op til debat. Tirsdag den 7. april
1987 kl. 19.30 på OF, Jernbanegade 20.
Besøg på Romsø. Forårets ekskursion

går til den lille-, men meget smukke Romsø
- perlen i Storebælt. Fyrpasser Leif Hansen
og kone er værter og fuldmægtig Jan Kofod
Winther, fredningsstyrelsen vil supplere
med centraladministrationens nyeste tan¬
ker og ideer for Danmarks mindste øer.
Tilmelding og betaling senest den 1. maj på
tlf. 09 13 13 72, lokal 2115. Lørdag den 23.
maj 1987 kl. 10.00 på havnen i Kerteminde.

SKALA udstillingskalender.
6. februar-28. februar 1987. »Stadel-
schule« - Frankfurt. Elevarbejder. 6. fe¬
bruar: Forelæsning ved Peter Cook.
6. marts- 11.april »Bernard Tschumi -

des transcripts a la Villette«. 6. marts: Fo¬
relæsning ved Bernard Tschumi.
23. april—12. maj. Paolo Portoghesi. 12.

maj: Forelæsning ved Paolo Portoghesi.
19. maj-13. juni. N.Y. architects.
18. juni-31. juli. Peter Cook.
Yderligere oplysninger Henning Larsens
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Betonvarer
DS/R 400.0, oversigtsbladet over de dan¬
ske rekommendationer for be tonvarer,
blev udgivet i november 1983. Bladet siger,
at »DS/R 400 serien udgives som en række
rekommendationer, som efterhånden vil
blive godkendt som Dansk Standard«. Det
sker nu 3 år senere, som det skal iflg. DS'
vedtægter. Rekommendationerne har gen¬
nemgået en gennemgribende revision og er
suppleret med et Informationsblad, som
samler anneks-stof og stof af generelt oply¬
sende karakter.
De forslag til standard, som nu udsendes

til offentlig kritik er Betonvarer: DS F 86/
212 (DS 400.0) Oversigtsblad. DS F 86/213
(DS 400.1) Formål og anvendelsesområde.
DS F 86/214 (DS 400.2) Generelle krav og
prøvningsmetoder samt vurdrering af kva¬
litet. DS F 86/215 (DS 400.4.0) Fliser, be-
lægningssten og kantsten. Prøvningsmeto¬
der. DS F 86/216 (DS 400.4.1) Fliser, Krav.
DS F 86/217 (DS 400.4.2) Belægningssten.
Krav. DS F 86/218 (DS 400.4.3) Kantsten.
Krav. DS F 86/219 (DS 400.5.0) Udstøb-
ningsblokke. Prøvningsmetoder. DS F 86/
220 (DS 400.5.1) Udstøbningsblokke.
Krav.

Forslagene, der har reference SF F 86/
212-220, var offentliggjort indtil 31. januar
1987. De kan - så længe oplag haves -
rekvireres hos Dansk Standard, ekspedi¬
tion for danske publikationer, tlf. 01 62 J2
00.
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1. Bjerget - skibakke ved Reerslev. ■ 1. The mountain - ski-slopes at Reerslev.

Hedeland - et landskab under forvandling
Af Edith Nørgård og Erik Juhl

Hedeland

I forrige nummer af landskab, nr. 8, gen¬
nemgår Jørgen Vesterholt forholdene om¬
kring Hedeland samt forskellige projekter
i det vestlige område, bl.a. de plantefor¬
søg, der indgår i arboretet,
Hovedtemaet i denne artikel er arbejdet

med terrænformerne i den østlige og sydli¬
ge del af Hedeland samt nogle af de for¬
skellige aktiviteter, der foregår i dette om¬
råde. Hertil knytter sig en række plantefor¬
søg, der har til formål at fremskaffe et
erfaringsmateriale om egnet grusgravbe¬
plantning.

Landskabets forvandling
Historien om Hedeland er historien om et

landskabs forvandling fra istidens aflejrin¬
ger til nutidens og fremtidens fritids-
landskab.
Isen efterlod tykke lag af grus og sten og

øverst et frugtbart morænelag, som tidligt
blev opdyrket. I slutningen af forrige år¬
hundrede og især i 60'erne og 70'erne af
dette århundrede gjorde man store indhug
i de rige grus- og stenforekomster.
Grusindvindingen efterlod overjorden i

vidt forskellige formationer, som f.eks. det
store overjordsdepot i Reerslev Vest og de

parallelle, roekulelignende depoter i Stær¬
kende Vest. Andre steder finder man stejle
bakker, dybe kløfter, vandhuller og
sletter.
Disse golde, fremmedartede former har

vi bevidst bearbejdet til et tilgængeligt og
frugtbart fritidslandskab.
De første skridt på vejen til fremtidens

Hedeland blev taget med Idéskitsen fra
1977. Derefter udarbejdedes som omtalt
Strukturplanen i 1979. I løbet af 1980-81
projekteredes delområderne Reerslev
Nord og Vest, Stærkende Vest, Tune Nord
og Hedehusene Vest. Der blev udarbejdet

LANDSKAB 1 - 1987 1



Luftfotokort over Hedeland. Foto Scankort. ■ Air photo map of Hedeland.
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2. Luftfotokort over Hedeland med eksisterende
og Jcommende lokaliteter og anvendelsesformål.

1. Ridebaner/Veteranbanestation.
2. Spejderområde.
3. Kolonihaver.
4. Fiskesø.
5. Ski- og kælkebakke.
6. Brandhøj/modelbanelveteranbanestation.
7. Knallertbane.
8. Skovområde.
9. Baunehøj.
10. Reerslevslettenlkanal.
11. Skibakke/sø.
12. Lergraven.
12. Tranemosen.
14. Præstehøj.
15. Golfområde.
16. Maglehøj.
17. Maglehøjmølle.
18. Hvilshøj.
19. Vinterrasser.
20. Ridebaner/knallertbane.
21. Grusgravarboretlpomet.
22. Herredsfogedengen.
23. Motocrosscenter.
24. Biogasanlæg.
25. KARA's bjerge.
26. Køreteknisk anlæg.
27. Ride/spejderområde.
LANDSKAB 1 - 1987

3. Udsigt fra skibakken over Reerslevsletten med
den nyanlagte kanal.

■ Air photo map of Hedeland showing existing
and future localities and uses.
I. Riding grounds/Veteran railway station.
2 Scouting area.
3. Allotment gardens.
4. Fishing lake.
5. Skiing and tobogganing hill.
6. Brandhøj/model railway lay-out/veteran rail¬

way station.
7. Moped track.
8. Forest area.
9. Baunehøj.
10. Reerslev plain/canal.
II. Ski-slopeslcanal.
12. The clay pit.
13. Tranemosen.
14. Præstehøj.
15. Golf area.
16. Maglehøj.
17. Maglehøj Mill.
18. Hvilshøj.
19. Wine terraces.

20. Riding grounds/moped track.
21. The gravel mine arboretum/the pometum.
22. Herredsfogedengen.
23. Motor-cross center.

24. Biogas lay-out
25. KARA's hill. '
26. Driving test area.
27. Riding!scouting area.

■ 3. View from the ski hill over the Reerslevplain
with the newly built canal. (

rapporter, der skal fungere som styrings-
og arbejdsredskaber til gennemførelse af
planerne i de enkelte områder.

»Bjerget«
Som eksempel på arbejdet med jordfor¬
merne kan nævnes omdannelsen af det sto¬
re overjordsdepot syd for Hedehusene.
Jorden stammer fra entreprenørens første
råjordsafrømniqg. Det har på dette sted
været vort ønske at skabe en stærk formali¬
stisk jordform, som kan ses vidt omkring,
en slags samlingspunkt. Fra toppen af bjer¬
get er der en vid udsigt over egnen. Man
kan herfra studere de forskellige stadier af
grusgravning, følge omdannelsen af land¬
skabet og se ned i den store, dybe grav,
hvor den 12 ha store sø er ved at tage form.
Når området er færdigudgravet, vil jord¬
formationen skyde sig op fra sø- og slette¬
bund. Her er anlagt kanaler, som forbinder
søen med de nordlige og vestlige søområ¬
der. Til opbygning af bakken, som har en
højde på 50 m, er der anvendt 3,5 mill, m3
råjord, i det væsentlige overjord, afgravet
fra det fremtidige søområde. Bakken tages
i brug denne vinter som slalombakke.
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4. Bjerget - overjordsdepot før bearbejdning.
5. Bjerget - modelfoto.
6. + 7. Den færdige skibakke.

■ 4. The hill - earth depot before grading.
5. The hill - model photo.
6. + 7. The compreted skiing slope.

Der etableres dobbelt skilift samt sneka¬
noner til fremstilling af kunstig sne.
Den her omtalte bakke er dog kun første

skridt på vejen mod et stort skisportscen¬
ter. Der er planlagt endnu to bakker, én
syd for og én vest for den store bakke. Den
sydlige vil blive ca. 30 m høj og tænkes
anvendt som kælkebakke, den vestlige
bakke vil blive omkring 70 m høj.
Der vil dog nok gå 15 år, før denne

bakke kan tages i brug, idet der endnu ikke
er gravet grus på området. Færdiggørelse¬
stidspunktet vil være meget afhængigt af
efterspørgslen på grus- og stenmaterialer
samt af modtagélse af fyldjord, tilkørt ude¬
fra. Selv ved anvendelse af hele områdets

råjord vil der stadig mangle ca. 4 mill, m3
jord. Bakkens rumfang vil blive på ca. 8
mill, m3 eller 1 mill, vognlæs.

Knallertbane og spejderområde
I den nordlige del af Hedeland, hvor et
eksisterende vådområde med selvsået pil
er bevaret, har vi indrettet en knallertbane
med indkørsel fra Brandhøjgårdsvej, om¬
kranset af græsklædte volde. På sydskrå¬
ningerne er der en plantning af træer og
buske, som indgår i en række planteforsøg i
denne del af Hedeland.
Mod øst ligger Brandhøjgårdsvej, som

er selve hovedindkørslen til Hedeland.
Herfra fører stier ind i området. En hoved¬
sti passerer Hedehusenegårds hestefolde,
krydser veteranbanens spor og fører sydpå
langs med fiskesøen, slynger sig op ad bak-

LANDSKAB 1 ■ 1987



9. Golflandskabet set fra kanalen. Til højre i
billedet ses Maglehøj.
■ 9. Golf landscape seen from the canal. Magle¬
høj can be been on the right in the picture.

10. Golfbane. *10. Golf course.

kerne, gennem et pas og derfra ned mod
knallertbanen. Brandhøjgårdsvejs forløb
kan følges mod syd forbi et spejderområ¬
de, kolonihaverne og de tre bronzealder¬
høje ned til de gamle landsbyer, Reerslev
og Stærkende.

Golfbane

Nord for bronzealderhøjen Maglehøj, det
højeste punkt i dette område, havde grus¬
gravningen efterladt et- dybt krater, som
var under opfyldning. Vest herfor lå over¬
jorden i roekulelignende bunker. Her er en
golfbane under udførelse; af 18 huller er de
9 udført, og resten ventes anlagt i 1987.

De stejle skrænter er blevet reguleret til
en hældning på 1:2, og graven delvis op¬
fyldt, således at golfbanens fairways kom
til at ligge forsænket i forhold til det omgi¬
vende terræn. Under det transportbånd,
der dengang førte materialer fra grusgrav
til grusgrav, lå et tykt lag grus. Da det blev
udgravet, fremkom en kanal. En bro bin¬
der golflandskaberne på begge sider af ka¬
nalen sammen. Kanal og bro giver et vær¬
difuldt tilskud til oplevelsen af golflandska¬
bet. Randplantningerne i og omkring golf¬
landskabet danner en række landskabs-
rum. Disse plantninger indgår i områdets
planteforsøg.

LANDSKAB 1 1987 5



11. Vinterrasser, plan. ■ 11. Plan of wine terraces in the Tune area.

Vinterrasser

Syd for golfbanen, ved Vindingevej i Tune,
oprindeligt et areal fuldt afmindre grusgra¬
ve og et tæt net af veje der førte fra gård til
gård, er en af grusgravene fuldt udgravet
og sydskråningerne udnyttet til vindyrk¬
ningsforsøg.
I Danmark har vindyrkning på friland

ikke været praktiseret i større målestok
siden 1930, hvor et vinfirma lod tilplante en
sydvendt skråning ved Furesøen i Nord¬
sjælland med henblik på produktion af
mousserende vin. Høsten var ringe, og vi¬
nen af dårlig kvalitet, så det blev ikke
nogen udbredt succes. Fremkomsten af
nye druesorter har muliggjort dyrkning af
vin på friland, selv på vore breddegrader.
For at skabe de bedst mulige betingelser

for dyrkningen på dette sted, er skråningen
terrasseret. Terrasseringen er udført direk¬
te i råjord, efg skråningerne mellem terras¬
serne har en hældning på 1:1,5. For at
forhindre erosion af skråningerne er der
udført singelsfaskiner. Faskinerne har for¬
bindelse med hinanden fra øverste til ne-

6

derste terrasse, men er. forskudt i forhold
til hinanden. Forskydningen er udført for
at nedsætte gennemstrømningshastighe-
den. Drænvand opsamles i en sø, udgravet
i grusbunden neden for terrasserne.
Vinstokkene er plantet i render, udgra¬

vet 40x 40 cm i råjorden. Renderne er fyldt
med muldjord, og afstanden mellem plan¬
terne er 1,5 m. Opbindingen er foretaget til
tre stramt udspændte tråde. Opbindingssy-
stemet er hentet fra et hegnssystem, der
anvendes omkring fåre- og kvægfolde.
Til en begyndelse er der plantet 1000

planter af sorten Marchal Foch. Sorten
bærer blå druer til vinfremstilling. Marchal
Foch er fremkommet ved en krydsning
mellem en kaukasisk vildstamme, Vitis vi-
nifera og en nordamerikansk, Vitis riparia.
Druen er at sammenligne med Pinot Noir.
Sorten har vist sig at være meget hårdfør.

Selv efter strenge vintre 1984-85 og 85-86
med ned til 20° frost har der kun været en

plantedød på 2%. 1 betragtning af de dårli¬
ge læ- og jordbundsforhold må det siges at
være bemærkelsesværdigt.

Nu tre år efter plantning af de første
vinstokke er der frugtsætning på de kraftig¬
ste planter. Vi forventer, at der i løbet af et
par år kan høstes op til 2 kg druer pr.
plante. Det bliver spændende at følge ud¬
viklingen i denne, så vidt vides, nordligst
beliggende vingård i verden.

Spejder- og ridecenter
Et areal i Tune, der for længst er udgravet
og opfyldt, og som tidligere har været be¬
nyttet til ridefolde, er reserveret til spej¬
der- og ridecenter. Spejderne har allerede
taget området i brug.

Planteforsøgene i Hedeland
I 1980 påbegyndte man en række plante¬
forsøg. Formålet med forsøgene har været
at afprøve egnede buske, buskagtige
vækster samt skovtræer under de for Hede¬
land karakteristiske jordbunds- og terræn¬
forhold.
I forsøget er indgået registrering af an¬

lægstekniske fremgangsmåder, forskellige
beplantningsformer, jordbundsundersø-
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■ 12. Wine terraces in the Tune area. Graded and
planted in the foreground, under establishment in
the background.

12. Vinterrasserne i Tuneområdet. 1 forgrunden
regulerede og tilplantede, i baggrunden under
anlæg.

gelser og -forbedringsmetoder samt ende¬
lig sammensætningen af vildfloraen og
dens indflydelse på forsøgsplantningerne.
Forsøgene foregik på tre forskellige for-

søgsfelter:
- På knallertbanens sydskråning er udført
en skovplantning med 50% Quercus ro-
bur, stilkeg, og 50% Alnus glutinosa, rø¬
del, med en mellemplantning af egnede
buske og mindre træer. Forsøget er udført
dels på udlagt uafdreven kloakslam, dels
på ubehandlet råjord. Plantningen er
håndplantet.
- På vådområderne i golfbaneterrænet i
Stærkende Vest er forsøgsplantningen ud¬
ført på ubehandlet grund. Forsøget er op¬
delt i flg. beplantningsformer: såning af
Querqus robur (med agern), plantning
med plantemaskine af buske og mindre
træer på fugtig bund samt stikning af lave,
mellemhøje og højere pil med 2 stk. pr.
lbm.
- Det kuperede terræn i golfbaneland¬
skabet er først grubbet på kryds og tværs,
og derefter er plantningen foregået på ube¬

handlet jordbund, på jordbund dækket af 5
cm afdrevet slam og jordbund dækket med
25 cm muldjord. Plantningen er foretaget
med maskine.

Konklusion

Nu efter fem års registrering af plantefor¬
søgene tegner der sig et nmeligt klart bille¬
de med hensyn til muligheder for valg af
plantesammensætning og etableringsform.
Det vil blive for omfattende at skrive en

total konklusion, hvor alle forhold belyses,
men det kan konkluderes, at Alnus gluti¬
nosa, rødel, i alle plantninger har klaret sig
godt. Tilvæksten har været god, i gennem¬
snit 30-50 cm pr. år. For at sikre egene
gode vækstbetingelser skal udtynding af el
påbegyndes efter 4-5 vækstår.
Plantet eg har i mange områder klaret sig

dårligt. Tilvæksten har vSeret ringe og man¬
ge planter toptørrede første år efter plan¬
tningen, hvilket kan skyldes den store
plantestørrejse, 50/80 cm, samt egens ringe
rodnet. Planterne vegeterer og bryder ned¬
efra med mange svage skud. Det skal dog

bemærkes, at egen i flere områder nu har
en rimelig tilvækst fra 5-40 cm pr. år.
Forsøg med såning af eg på blivestedet

viser lovende resultater. Ca. 30% af egene
har efter 5 år en højde på 30-50 cm. Det
lyder måske ikke af så meget, men i be¬
tragtning af, at forsøgssåningen ikke er
renset eller gødsket, kan tilvæksten siges at
være tilfredsstillende.

Ukomposteret slam har været en negativ
faktor i forsøgene. En masse uønsket plan¬
tevegetation er blevet spredt over områ¬
det. Vildfloraen er mere dominerende her
end på de ubehandlede arealer og har en
stærkt væksthæmmende indflydelse på for¬
søgsplanterne. På de muldbelagte felter
har den hvide stenkløver bredt sig, så her
har de store planter svækket forsøgsplant¬
ningen. Det har vist sig, at egen klarer sig
bedst på de ubehandlede områder, hvor
vildfloraen ikke er så kraftig.

Fremtidsbilleder
Om nogle år vil skovbryn kranse de store
sletter. Allerede nu har flora og fauna fun-
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det deres niche. Fra et vandhul på sletten
kom der i sommeren 1986 tolv nye vibeun¬
ger på vingerne samt en mængde præste¬
kraver. Vandhullet skulle ifølge planen ha¬
ve været opfyldt, men en sneppes ophold
her ændrede planen og gjorde stedet beva¬
ringsværdigt.
På denne måde indgår naturen selv i

planlægningen.
Mange af Hedelands vådområder er go¬

de fouragerings- og ynglepladser. Hvert år
kommer grågås, hejre, lappedykker og
mange andre fugle hertil. Sletter, skove og
busketter giver et tiltrængt fristed for ager¬
høne, fasan og hare - et område uden
sprøjtegifte og jagt. I den blå horisont står
de stolte rovfugle, musvåge, tårnfalk og
høg musene på udbredte vinger.
I store dele af området foretages kun en

meget extensiv pleje og vedligeholdelse.
Flora og fauna får lov til at udvikle sig på
egne og naturbestemte betingelser.
Arbejdet med planlægning og udførelse

af et så stort og indholdsrigt projekt som
Hedeland, beliggende i tre kommuner og

to amter, kan kun komme i stand i et
snævert, tværkommunalt/amtsligt samar¬
bejde.
I/S Hedelands eksempel har vist, at det

er muligt at opnå store resultater på tværs
af kommune- og amtsgrænser. I/S Hede¬
lands bestyrelse og sekretariat har vist vilje
og fremsyn langt ud over de sikre fireårs
perioder. Det er ikke alene politiske og
økonomiske beslutninger, der giver resul¬
tater. Uden dyb forståelse og velvilje fra
grusgravfirmaerne og deres medarbejdere
ville det ikke være muligt at gennemføre
disse store, til tider næsten uoverskuelige
projekter og jordarbejder. Det er, som alt
organisk, en proces, som kun kan holdes
progressiv ved kontinuitet mellem alle
implicerede parter.

Edith Nørgård, landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l.
Erik Juhl, landskabsarkitekt.
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Folkets natur, rekreation og parklandskabet
Af Kenneth R. Olwig

1. Denne tegning af Claude Lorrains maleri fra
ca. 1660, Landscape with Mercury and Argus,
viser en idealnatur inspireret af oldtidens digtere.
■ 1. This drawing of Claude Lorrain's painting
from ca. 1660, Landscape with Mercury and
Argus, shows an ideal nature inspired by the
ancient poets.

Der har efterhånden udviklet sig en lang
tradition i Anglo-Amerika for at beskæfti¬
ge sig med naturens og landskabsbegrebets
historie. Denne tradition er opstået i et
tværfagligt miljø, som inkluderer geogra¬
fer, arkitekter, kunst- og litteraturforskere
og historikere.1
Gennem dette tværfaglige samarbejde

er der ved at danne sig et billede af, hvor¬
dan vores samfund har lært at opfatte natu¬
ren som landskab, og hvilke konsekvenser
dette har for vores landskabspolitik. Det
følgende er et udtryk for mine egne over¬
vejelser over disse spørgsmål og deres be¬
tydning for nutidens landskabsarkitektur.

Naturen og nationen
En tings natur er dens inderste medfødte
væsen. Ordene natur og nation har den
samme rod i det latinske ord natura, hvil¬
ket betyder at blive født. Nationen er såle¬
des det indfødte folk, dem med en naturlig
indfødsret til at være med i et naturgroet
fællesskab et bestemt sted. Naturen er den

fødende, kreative kraft, der skaber og gen¬
skaber folkets liv - eller »kreerer« og »re¬
kreerer« folkets liv - gennem det menne¬
skelige fællesskab og dette fællesskabs for¬
hold til dets omgivelser. Omgivelserne
kommer således i landskabets form til at

afspejle nationens natur. I dag er det al¬

mindeligt at opfatte først og fremmest
selve landskabet som »natur«, og nationen
ikke så meget som folket, men som et
afgrænset landområde. Men sådan har det
ikke altid været.

Oprindeligt blev denne natur opfattet
primært som den fødende, skabende pro¬
ces, der ligger bag livets opståen og udvik¬
ling. Man dyrkede naturens skabende
frugtbarhed på de årstider, hvor naturens
kræfter var mest markante ved at lave kar-

nevalsoptog, majfester m.v. Disse festlig¬
heder indeholdt en del af de livs- og fælles-
skabsskabende aktiviteter, som vi idag kal¬
der »rekreation«. Festerne afholdtes som
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i numus Kjuirisuuruugris rriuitri uj ivir. ana
, Mrs. Andrews fra 1751-52 viser herskabet omgi¬
vet af deres marker og naturpark.
■ 2. Thomas Gainsborough's painting of Mr.
and Mrs. Andrews from 1751-52 illustrates the
nobility surrounded by their fields and nature
park.

regel i de enge og fælleder, som fællesska¬
bet rådede over, og som man forbandt med
frugtbarhed. De var med deres åbne græs¬
marker, spredte træer og nærhed til vand
velegnede til rekreative formål.
Retten til at lede fællesskabet kunne kun

retfærdiggøres ved at påvise, at man havde
en »naturgiven« ret dertil - dvs. at magten
udsprang af nedarvede retsforhold. Det
var således magtpåliggende for den feudale
adel at påvise, at den havde sådanne natur¬
lige rettigheder til at herske over den ind¬
fødte befolkning i et bestemt område.
Denne medfødte ret kunne strengt taget
hverken bortsælges eller købes, da den
handlede om et medfødt forhold til et
bestemt indfødt folk. Med retten fulgte
en række naturgivne forpligtelser overfor

fællesskabet. Man måtte f.eks. respektere
dettes nedarvede rettigheder til fællederne
m.v., og man måtte sørge for befolknin¬
gens velfærd, når dens medlemmer ikke
kunne klare sig selv. Naturen var således
forbundet med fællesskabets grundliggen¬
de værdier, idealer og magtforhold. Selv¬
følgelig overholdt folk dengang som nu
ikke altid deres idealer, men adfærd, der
forbrød sig mod disse idealer, blev regnet
for at være unaturlig.
Da pengeøkonomien begyndte at for¬

trænge feudalismens gensidige forpligtel¬
ser, fortsatte magthaverne med at retfær¬
diggøre sig ved at henvise til det naturgiv¬
ne. Det blev f.eks. almindeligt, at de købte
sig til adelige titler, som de lod som om var
naturligt nedarvede. Det blev ligeledes

magtpåliggende for det nye aristokrati at
købe sig til de gamle adelsfamiliers slægts¬
gårde. For at have et sted i samfundets
hierarki måtte man have et landsted;
»propriety« krævede »property«. Man be¬
varede således et skin af naturlighed over
forholdet, men i virkeligheden fortrængte
den pengekøbte private ejendomsret de
nedarvede privilegier med gensidige for¬
pligtelser overfor de indfødte. Disse blev
også hurtigt glemt, fællederne blev indheg¬
net og affolket, hvis det passede de nye
ejere, mens forpligtelserne over for de fat¬
tige ofte blev ignoreret.
Det var under denne forandringsproces,

at det først blev almindeligt at opfatte natu¬
ren ikke som en skabende og genskabende
proces, men som et landskab. Det begynd-
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3. Den engelske bankmand, Henry Hoare,
skabte parken Stourhead i midten af det 18. årh.
på en ejendom, der, før hans familie købte den,
havde været Stourton slægtens ældgamle sæde.
Stedet er ikke længere udtryk for nedarvede na¬
turrettigheder, men et landskabeligt sindbillede
af et klassisk naturideal tydeligvis inspireret af
Claude. Foto K. Olwig.

I

■ 3. The English banker, Henry Hoare, created
the park Stourhead in the middle of the 18th
century on the estate which previously had been
the family seat of the Stourton family. It is no
longer an expression of inherited nature-given
rights but a landscape symbol of a classic nature
ideal clearly inspired by Claude. Photo K. Olwig.

te i grunden med maler- og digtekunsten.
Inspireret af den klassiske digtekunst ma¬
lede renaissancens kunstnere idealbilleder
af de miljøer, digterne forbandt med den
skabende natur - dvs. engen og fællederne
- som naturens sindbillede. Herved blev
naturen til et idealiseret landskabsbillede,
man købte og investerede i - omend kun i
symbolform. Men det varede ikke længe,
før disse billeder blev en inspirationskilde
for storstilede forsøg på at omgive godser¬
ne med natur-landskabshaver, der efterlig¬
nede disse billeder. Nu kunne nådigherren
og fruen selv blive malet og hængt på væg¬
gen i et billede, der fremstillede deres eget
gods som en del af naturens orden.
Gennem landskabsmalerierne, »topo¬

grafiske digte«, der priste de naturlige om-
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givelser, som kunne ses omkring en rig¬
mands herregård, og gennem naturhaver,
der omkransede herregården, formåede de
nye magthavere at skabe omgivelser om¬
kring deres sæder, der i hvert fald for øjet
gav indtryk af at høre til i naturens orden.
Man gjorde alle mulige krumspring for at
skabe en illusion om, at haven var en natur¬
given fælled, der var ét med den omgiven¬
de verden. Hegnene blev således lagt i
grøfter, hvor den gående først fik øje på
dem i sidste øjeblik og derfor udbrød »ah
ha« - hvorfor man også kaldte dem »ah
ha's«. At denne kunstige natur skulle ple¬
jes blev skjult ved, at arbejderne fik ordre
om at holde sig gemt bag hegn o.l., når
herskabet var i nærheden, om at arbejde i
nattetimerne eller klæde sig ud som hyr-

*

der. Det var stadig almindeligt at betragte
sådant et landskab som »sceneri« - dvs.
som noget, der kan sammenlignes med
teater-kulisser. Naturen var dog stærkt på
vej til at blive lig med et stykke jord, der
kunne købes for penge.
Denne kontrast mellem to tiders natu¬

ropfattelse blev for meget for mange af
dem, der oplevede den. Oliver Goldsmith
skrev i 1770 et af det engelske sprogs mest
kendte og mest indignerede digte om føl¬
gerne af sådan en naturparks skabelse,
hvor landsbyen Auburns befolkning blev
sendt i landflygtighed. Digtet hedder »The
deserted village«, den forladte landsby.
Det begynder med en indledende beskri¬
velse af landsbyfællesskabets lege på grøn¬
ningens fælled:
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Sweet Auburn! loveliest village of the
plain,

How often have I loiter'd o'er thy
green,

When toil remitting lent its turn to
play,
And all the village train, from labour
free,
Led up their sports beneath the
spreading tree.

Derefter fortæller Goldsmith om, hvor¬
dan alt dette bliver ødelagt, da byen bliver
nedlagt for at skabe plads til en rigmands
naturpark:

The man of wealth and pride,
Takes up a space that many poor supp¬
lied;
Space for his lake, his park's extended
bounds,

His seat, where solitary sports are
seen,

Indignant spurns the cottage from the
green.

Thus fares the land, by luxury betray'd
In nature's simplest charms at first
arrayed,
But verging to decline, its splendours
rise,
Its vistas strike, its palaces surprise;
While scourged by famine from the
smiling land,
The mournful peasant leads his humb¬
le band.
And while he sinks, without one arm
to save,
The country blooms - a garden and a
grave.2

Skæbnens ironi kan næsten ikke blive
større, end når indbegrebet af fællesska¬
bets natur, dets rekreation på fælleden,
bliver lavet om til én mands mark, hvor der
ikke er plads til de indfødte.

Fra landskabshavetil nationens park
Først blev malerens sindbillede af naturen
omformet af arkitekten til et symbollands¬
kab, som individet kunne eje og bevæge sig
i. Efterhånden forsvinder statuerne med
inskriptioner, de kunstige bygningsværker
og andre rekvisitter, hvis funktion var at
henlede opmærksomheden på haveanlæg¬
gets kunstneriske forbilleder. Det bliver
sværere og sværere at skelne kunstværket
fra omgivelserne - hvilket også var menin¬
gen. Det sidste skridt i denne proces skete,
da amerikanerne i Guds eget land opdage¬
de »gudskabte« landskaber, der i mangt og
meget lignede de engelske landskabspar-
ker. Men i det demokratiske Amerika var

det svært at acceptere, at folkets natur
skulle komme i private hænder. Det var
bl.a. derfor, at der, selv om man ellers
lagde stor vægt på den private ejendoms¬
ret, var en positiv stemning for, at store
arealer af natur blev sat til side som »natio¬
nale« parker for folket. »Folket« var dog
vel at mærke de hvide kolonister, og disse
skulle i starten beskyttes af militæret, når
de besøgte parkerne, fordi indianerne ikke
mente, at det var den hvide mand og hans
gud, men dem selv og deres guder, der
havde den indfødtes naturlige ret til områ¬
det. Sådan blev indianernes naturgivne
jord til amerikanernes naturparker. Sådan
blev renaissancens sindbilleder tingslig¬
gjort som vor tids naturlandskab.

Et andet perspektiv
Der er dog en anden, mere positiv side ved
denne historie. Man kan godt argumentere
for, at kunstnerne og arkitekterne skabte
landskabelige idealbilleder af en friere og
mere naturlig form for samfund, der stod i
kontrast både til feudalismens og enevæl¬
dens magtpyramide og til den menneskeli¬
ge undertrykkelse (slaveri, udskiftning
m.v.), som skabte grundlaget for borger¬
skabets magt. Den engelske landskabsha-
ve erstattede således barokhavens retli¬
njede hierarkiske opbygning med et park¬
landskab, hvor træerne fik lov til at vokse
frit, og mennesker kunne bevæge sig, som
de lystede. Det kan også bevises, at de
frihedsidealer, der blev forbundet med dis¬
se naturhaver, øvede indflydelse på de
mennesker, der banede vejen for mere
demokratiske samfundsformer i Amerika
og Europa. Ved at omforme naturen fra et
abstrakt ideal til et konkret landskab styr¬
kede kunstnerne troen på, at en bedre
samfundsform kunne realiseres. Selv om

parkerne fungerede som en naturaliseren¬
de kulisse for en unaturlig magtudøvelse,
var modsætningen så stor, at den til sidst
blev afsløret.

Nutidige perspektiver
Når moderne landskabsarkitekter skaber

naturlige kulisser omkring forekomster,
hvjs naturlighed er højst diskutabel - losse¬
pladser, grusgrave, motorveje - handler de
ligesom de fortidige arkitekter, der forsøg¬
te at gøre en unaturlig magt naturlig gen¬
nem deres haveanlæg. Genbrug og bedre
kollektiv trafik er økologisk set at fore¬
trække for former for jordanvendelser, der
bliver pyntet, således at de kunne kaldes »a
garden and a grave« - eller på dansk, »et
sminket lig«. Det samme gælder, når arki¬
tekter, geografer og andre reducerer na¬
turlandskabsæstetikken til et spørgsmål
om f.eks. kvantitative variationer i terræ¬

nets udformning. Så er de med til at lægge
et røgslør over den symbolladede værdi,
som befolkningen tillægger naturen.
På den anden side har arkitekter den

modsatte virkning, når de skaber land¬
skaber, der fremkalder visioner om en bed¬
re samfundsorden. Når de f.eks. skaber
parker, hvori folk får mulighed for at ud¬
folde sig ved aktiviteter, der skaber sam¬
menhold og fællesskab, kan de være med til
at skabe modstand mod det unaturlige i
hverdagen. Men det kan kun ske, hvis de er
klar over, at naturlandskabet skal afspejle
de naturlige sociale og økologiske proces¬
ser, der skaber liv og potentiale for udvik¬
ling. Arkitekter skal ikke lave skinbilleder
af naturen, men naturbilleder for vores
sind.

Noter
1 De vigtigste bidrag til denne forskning refere¬
res der til i dansk oversættelse i K. Olwig,
Hedens natur: om natursyn og naturanvendelse
gennem tiderne (Teknisk forlag, 1986).
2 Dejlige Auburn, smukkeste landsby på

sletten.

Hvor ofte har jeg fordrevet tiden på din
grønning.

Da slid ophørte og overgik til leg,
Og alle i landsbyen, fra arbejde fri,
Begyndte deres sport under det bredt krone¬
de træ.

Den rige, stolte mand,
Optager et rum afgivet af mange fattige;
Rum for hans sø, for hans parks udvidede
grænser

Hans sæde, hvor ensom sport kan ses,
Forviser vredt hver hytte fra grønningen.

Vellevned luksus har forrådt det land,
der fra naturens hånd var ordnet fint.
Ved afgrundens rand, dets pomp og pragt
tager til,
Dets slottes glans forbløffer,
Mens pisket af sult, fra det milde land
den sørgmodige bonde leder sin ydmyge
flok;
Og mens han synker, uden en arm til at frelse
ham,
Blomstrer landet - en have og en grav.
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4. Yellowstone, den første ametrikanske natio¬
nale naturpark fra 1872, ligner den engelske
park, men den tilhører ikke adelen, men folket
(det hvide, ikke det røde). Foto T. Vale.

■ 4. Yellowstone, the first American national
park from 1872, resembles the English parks but
belongs to the people and not the nobility (the
white not the red). Photo T. Vale.

Kenneth Olwig, lektor i geografi ved Lærerhøjskolen,
har en M.A. grad i skandinavisk litteratur og en Ph.D. i
geografi fra University of Minnesota.

Kenneth Olwig har udgivet bl.a. Herfra
hvor vi bor (Gyldendal 1985) om børns
opfattelse af lokalmiljøet gennem bl.a. digt¬
ning (med Thorkild Borup Jensen og Peter
Poulsen) og Hedens natur: Om natursyn
og naturanvendelse gennem tiderne (Tek¬
nisk,forlag 1986).
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Konference om
landskabsarkitektuddannelsen
Af Vibeke Nellemann

Nogle af de landskabsarkitekter, der har under¬
vist ved de 3 uddannelsessteder:
■ Some of the landscapearchitects who have
taught at the 3 schools oflandscape architecture in
Denmark:

En konference om landskabsarkitektud¬
dannelsen blev afholdt på Landbohøjsko¬
len den 6. juni 1986. I lederen fortæller
Malene Hauxner om baggrunden for afhol¬
delse af forudgående høringer og selve
konferencen.

Paneldeltagerne var repræsentanter fra
de tre uddannelsessteder, et repræsentativt
udpluk af det traditionelle landskabsarki¬
tekterhverv, af landskabsarkitekter be¬
skæftiget med nye arbejdsfelter inden for
faget samt af typiske samarbejdspartnere i
projekterings- og udførelsesfasen. I konfe¬
rencen deltog desuden en mindre skare af
udøvende landskabsarkitekter, studeren¬
de og lærere samt repræsentanter fra mini¬
sterier, amter og hovedstadsråd samt kom¬
muner. De faste indlæg blev fulgt af korte
indlæg fra salen - men nogen egentlig de¬
bat opstod ikke.
En samlet konklusion kan ikke drages af

konferencen. - Det skulle da netop være,
at der er meget stor bredde i faget og dets
udøvere - at den enkelte landskabsarkitekt
typisk efter uddannelsen og på baggrund af
egne evner og lyster samt afgangstidspunk¬
tets, jobmuligheder, i selve erhvervssitua¬
tionen udbygger sin faglige identitet, sådan
at nogle udvikler sig til »syntesemagere« -
andre til en slags specialister. Et gennem¬
gående indtryk af indlæggene var da også,
at det er særdeles ønskeligt at bevare de tre
uddannelsessteder med deres ret forskelli¬

ge tilbud og uddannelsesmiljøer - og at det
er nødvendigt med en løbende, tæt kontakt
mellem skolerne og hele erhvervet.
I det følgende vil jeg lade paneldeltager¬

nes indlæg tale for sig selv. Et enkelt ind¬
læg, der taler på de studerendes vegne, er
medtaget i sin helhed - de øvrige i resumé
med vægten lagt på behov for personlige
kvalifikationer, ønsker til uddannelsen
samt forestillinger om landskabsarkitek¬
tens rolle i samfundet. Selve beskrivelsen
af uddannelsesstederne og arbejdsområ¬
derne har jeg nedprioriteret og henviser i
stedet til de forudgående artikler i Uge¬
skrift for Jordbrug nr. 21 og 22, 1986, samt
en pjece fornylig udarbejdet af DL's infor¬
mationsudvalg, som beskriver de forskelli¬
ge beskæftigelsesområders konkrete
indhold.
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Indledning
Chr. Mørup, formand for DL's styrelse,
indledte konferencen med en kort gen¬
nemgang af landskabsarkitektfaget og ud¬
dannelsesstedernes udvikling igennem de
sidste 50 år. Han pegede på den kraftige
udvikling og udvidelse af landskabsarki¬
tekternes arbejdsområde, der aktualiserer
en debat om uddannelsen:
- Efter 60'ernes og 70'ernes voldsomme

vækst, der især medførte store friarealplan¬
lægningsopgaver, er der i dag behov for at
sætte ind på nye områder, såsom byforbe-
dring, planlægning af det åbne land m.m.
Hvilke krav stiller denne udvikling til ud¬
dannelserne?

Uddannelsesstederne
Folke Rasmussen, rektor for Landbohøj¬
skolen, fortalte om den store interesse for
landskabsarkitektuddannelsen på KVL,
hvor kun V3 af ansøgerne blev optaget i år,
heraf betydeligt flere piger end drenge.
Han bakkede kraftigt op om uddannelses-
konferencen som et nødvendigt møde mel¬
lem kandidater, udøvere, læreanstalter og
erhverv til diskussion om behov for æn¬

dringer af uddannelsen.
Efter hans mening skal uddannelsen

frem for alt sætte kandidaterne i stand til i
årene fremover at analysere og løse proble¬
mer. Uddannelserne har et meget langt
tidsperspektiv og må derfor kombineres
med forskning og efteruddannelse.
Jørgen Sestoft, prorektor på Arkitekt¬

skolen i København, orienterede om land-
skabsafdelingens placering på Arkitekt¬
skolen og fremhævede det arkitektoniske
helhedssyn, der præger skolen og dens tra¬
dition for at behandle sammenhængen
mellem bygninger og deres omgivelser.
Landskabsafdelingen skal uddanne kandi¬
dater inden for specialet landskabsarki¬
tekt, men som en integreret del af skolen er
det en meget væsentlig funktion for land¬
skabsafdelingen at støtte den generelle ar¬
kitektuddannelse gennem en omfattende
kursus- og konsulentvirksomhed.
Mogens Brandt Poulsen, rektor på Arki¬

tektskolen i Aarhus, omtalte den aktuelle
debat om uddannelsen ved de to arkitekt¬
skoler. 1 en nylig udarbejdet rapport om

G. N. Brandt

arkitektuddannelsen, der nu er under be¬
handling i folketingets kulturudvalg, slås
det fast, at arkitektskolerne først og frem¬
mest skal uddanne arkitekter, dog også
inden for specialer såsom landskabs- og
havekunst. At uddannelsen her først og
fremmest er en grunduddannelse for arki¬
tekter, og at specialiseringen delvis må fo¬
regå efter endt kandidatuddannelse under
udøvelse af landskabsarkitektfaget, og i
form af videre- og efteruddannelse.
Birgit Møller studerende ved Landbo¬

højskolen, talte på de landskabsarkitekt¬
studerendes vegne. Hendes indlæg bringes
her i sin helhed:
»Det her er en uddannelseskonference,

og den skal bruges til at debattere forhol¬
det mellem uddannelse og erhverv, noget
vi ofte savner her på skolen. Vi skal gen¬
nem konferencen passe på, at vi ikke for¬
dyber os i en diskussion af selve undervis¬
ningen eller af forholdet mellem de 3 ud¬
dannelsessteder, men benytter os af de
kræfter, der er tilstede, og koncentrerer os
om at diskutere uddannelsen og erhvervet.
Uddannelsen her på Landbohøjskolen

har landskabsplanlægning som hovedfag.
Der undervises i et emne et semester ad

gangen, og undervisningen foregår pri¬
mært som gruppearbejde. Derudover føl¬
ger vi en række enkeltstående kurser, som
er tilknyttet skolens øvrige valgsystem.
Det er kurser der løber over 1-2 semestre,
og som afsluttes enten af en skriftlig opga¬
ve eller af en eksamen, der ofte er karak-
tergivende.
Gennem hele studiet er vi konstant un¬

derlagt et stort tidspres. Om ugen har vi 35-
40 skematimer, og vi må ofte bruge aftener
og weekender. Det medfører, at der ikke
er tid til at fordybe sig i specielle emner,
læse supplerende litteratur eller bare at
tænke sig om. Vores uddannelse bliver et
skoleforløb fremfor et studieforløb.
Som studerende ønsker vi en bred ud¬

dannelse, fordi de eksisterende erhvervs¬
områder for landskabsarkitekter er utro¬

ligt vidtspændende. Men vi ønsker også en
bred uddannelse for at kunne besætte stil¬

linger inden for helt nye fagområder.
Landskabsarkitektuddannelsen er rela¬

tiv ny. På KVL har vi lige fejret 25 års
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jubilæum, og der er derfor stadig en række
potentielle erhvervsområder for land¬
skabsarkitekterne.
Man kan nævne områder som: Fredning,

naturformidling, plejeopgaver eller arbej¬
de inden for anlægsgartner- eller entrepre¬
nørvirksomhed.
Med en bred uddannelse er vi i stand til

at indgå i team, sammen med andre fag¬
grupper, og til at varetage arbejdsopgaver
inden for nye fagområder.
F.eks. er vi en af de få faggrupper, der er

landskabsbilledæstetikere og derudover
beskæftiger vi os med områder som: plan¬
lægning, biologi, teknik og rekreation.
De forskellige erhvervsområder giver i

debatten ofte udtryk for specielle områder
eller kvalifikationer, de ønsker inddraget i
uddannelsen. Men der er ofte tale om kort¬

sigtede krav, der i realiteten kan løses ved
ændringer i de eksistrende undervisnings¬
tilbud.
Vi må erstatte de kortsigtede krav til

undervisningen med langsigtede perspekti¬
ver, hvis uddannelsen også i fremtiden skal
kunne anvendes i erhvervslivet.
For at finde de langsigtede mål, er der

behov for en debat, der sammenholder det
vi lærer, med det, der foregår ude i sam¬
fundet.
Et eksempel på de kortsigtede krav er

ønsket om EDB-kundskaber hos kandida¬
terne. Nogle mener, det bør indlægges i
uddannelsen, men problemet kan også kla¬
res med et kort efteruddannelseskursus.
Om 10 år vil problemet være løst, fordi alle
folkeskoler i dag underviser i EDB.
Skal nye udviklingstendser som EDB

indkorporeres i uddannelsen, må det ind¬
bygges og relateres til den allerede eksiste¬
rende undervisning.
Arbejdsløsheden mærkes også inden for

landskabsarkitektfaget, selv om vi ikke er
de hårdest ramte. Der er kamp om
jobbene.
Allerede nu ses tendenser til, at stude¬

rende tager kortsigtede erhvervsrettede
kurser, frem for at sikre sig en bred bag¬
grundsviden.
Det er derfor vigtigt, at uddannelsen

bliver bred. Hvis forskellige erhvervs¬
områder stiller specielle krav til kandida¬

ternes fagsammensætning, vil det medføre
en generel forringelse af uddannelsen.
Som nyuddannede kandidater har vi

svært ved at få vores første job. Dette er

paradoksalt, når der samtidig er opslået
flere studenterjob på skolen, job der tilby¬
der næsten færdige studerende 3-4-5 måne¬
ders arbejdsopgaver.
Det er ikke fordi, vi som studerende er

principielt imod, at man får erhvervserfa¬
ring i sin studietid, men den bør ligge i
praktikåret, som så til gengæld bør styrkes
fagligt.
De korte erhvervsperioder bør tilbydes

nye kandidater, der har behov for at få
afprøvet deres viden og behov for de 3
mdr.s arbejde, der giver høj understøt¬
telse.
Når der skal ansættes nye kandidater,

hvad er det så erhvervslivet ser på? Er det
faglige kvalifikationer, emnevalg for ho¬
vedopgave? Eller er det påklædningen ved
ansættelsessamtalen?
Ser man på mængden af anvendelsesori¬

enterede kurser? Eller ser man på, om
kandidaten har en generel faglig bag¬
grundsviden, som sammen med de menne¬
skelige kvalifikationer giver en basis til at
løse fagområdets forskelligartede pro¬
blemstillinger?
Som studerende ønsker vi den brede

uddannelse med mange fagudbud. Men
nedskæringerne rammer også uddannel¬
sesinstitutionerne, og skolen har ikke mu¬
lighed for at tilbyde den undervisning, vi
kunne ønske os.

De sidste år er der optaget 30% flere
studerende, uden bevillingerne er tilsva¬
rende øget, og uden at der er sket en
opnormering af lærertimerne.

På visse kurser er der indført adgangsbe¬
grænsning, og skal der oprettes nye kurser,
skal det ske uden merudgifter. Dvs. enten
skal eksisterende kurser nedlægges, eller
også skal lærerne pålægges en større under-
visningsbyrde.
Da det er uddannelsesstederne, der skal

være toneangivende inden for forskning og
udvikling, vil det generelt svække fagets
udviklingsmuligheder, hvis lærerne pålæg¬
ges yderligere undervisningsopgaver. Al¬
lerede i dag er arbejdet med forskning og

og udvikling meget begrænset. På Institut
for Have og Landskab ligger undervis-
ningsbyrden på omkring 80%.
Ifølge normen burde kun 50% af tiden

anvendes til undervisning, 10% til admini¬
stration og 40% til forskning og udvikling.
For at sikre fagets udvikling må forud¬

sætningen være, at der uddannes gode kan¬
didater, dvs. at vi fremover må satse på:
- at arbejde mod langsigtede mål, frem
for at løse problemer her og nu,
- at prioritere bredden i uddannelsen
højt for at sikre en solid baggrunds¬
viden,
- at sikre forskning og udvikling, så det
faglige niveau hæves,
- at der udvises en større velvilje til at
hjælpe nye kandidater igang,
- at landskabsarkitekter i deres hverdag
bliver mere udadvendte, så deres erfa¬
ringer kan anvendes på uddannelses¬
stederne,
- at være åbne overfor nye erhvervs¬
områder.«

Birgitte Kortegård er en af de få stude¬
rende ved Arkitektskolen i København,
der har valgt at tage afgang fra landskabs-
afdelingen, idet størstedelen kun følger un¬
dervisningen her et år, som led i deres
uddannelse til arkitekt. Hun føjede følgen¬
de til ovenstående indlæg:
- Der er blandt de studerende ønske om

at få oprettet praktikpladser, at få bedre
pladsforhold, og at bevillingerne til vejled¬
ning øges, uden at det sker på bekostning
af forskningen.
Hun betonede, at uddannelsen bør være

en kunstnerisk uddannelse med en række

praktiske fag, til formidling mellem sam¬
fundets forskellige grupper. De studeren¬
des forhåbninger til erhvervet er i høj grad
afhængige af den enkeltes faginteresser,
der understøttes af det selvvalgte stu¬
dieforløb på skolen. Hun understregede,
at den nyuddannede kandidat ikke bør be¬
tragtes som et færdigt produkt, og efterly¬
ste derfor flere ansættelsesmuligheder for
de nyuddannede.
Helle Nebelong, studerende ved Arki¬

tektskolen i Aarhus, fokuserede på den
aktuelle situation på Afdelingen for Land-
skabs- og Havekunst. Afdelingen har siden
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sidste år ingen leder haft, ogmed IV2 under¬
visningsassistent og ønsker om konsulen¬
tassistance fra resten af skolen, er afdelin¬
gens undervisningskapacitet stærkt pres¬
set, hvilket går ud over vejledning og kom¬
munikation mellem lærere og studerende
på afdelingen. Hun appellerede kraftigt til
styrkelse af den ellers meget velfungerende
afdeling ved oprettelse af et nyt lektorat.
J. Palle Schmidt, professor på Institut for

Have og Landskab, KVL, understregede
vigtigheden at af bevare de 3 uddannelses¬
steder for landskabsarkitekter.
Uddannelsen skal fremfor alt lære at

lytte, at forholde sig analytisk og indgive
mod til at deltage i samfundsdebatten og
åbent tage stilling til løsning af komplekse
samfundsproblemer. - Vi kan ikke være
alvidende, men må lære at arbejde med
sammenfatning af sektorerne som gene¬
ralister. De studerende må uddanne sig til
at kunne finde helhedsløsninger, der kan
skabe rimelige levevilkår for befolkningen
og sikre økologiske og ressourcemæssige
hensyn. Uddannelsesstederne bør styrkes,
og samvirket mellem lærere og studerende
bør gives gode vilkår. Han gjorde endelig
opmærksom på de herlighedsværdier, også
arbejdsmæssigt, vi beskæftiger os med.
Jesper Hårdt, lærer på Afd. for Land¬

skabs- og Havekunst, Arkitektskolen i
Aarhus, startede med at fortælle om det
centrale mål for uddannelsen på land-
skabsafdelingen, nemlig at bibringe de stu¬
derende kreativitet, effektivitet, initiativ
og gåpåmod. Metoden er at arbejde med
projektstudier, der indeholder en pro¬
blemløsning. Og at de studerende ved gen¬
tagelse bliver dygtige til denne proces, læ¬
rer at arbejde med de nødvendige redska¬
ber og bliver sikre på sig selv.
Et højt mål for den 2-årige uddannelse,

som afdelingen prøver at nå ved at introdu¬
cere hele fagområdet gennem opgaver
samt kurser såsom landskabsanalyse, land¬
måling og plantekendskab. Derefter op¬
fordres de studerende til at specialisere sig
inden for et selvvalgt område. Resultatet
er ikke all-round-kandidater eller færdige
medarbejdere til tegnestuerne. Derfor er
der brug for en »praktik« efter uddannel¬
sen. Det faglige miljø på den lille afdeling
vil Jesper Hårdt gerne gøre mere udad¬

Åge NicolaisenMorgen Klint
vendt og aktivt. Man ønsker at skabe et
kontaktsted for erhvervet med tilbud i
form af forskning, efteruddannelse, biblio¬
tek m.m., men har ikke overskud hertil
idag, hvor selve gennemførelsen af stu¬
dierne kræver mere end nok af lærerne.

Sven-Ingvar Andersson, professor på
Landskabslaboratoriet, Arkitektskolen i
København, indledte sit indlæg med en
prioritering. Landskabslaboratoriet opfat¬
ter som sin vigtigste rolle at orientere arki¬
tektskolens 1000 studerende om land¬
skabsarkitektens fagområde. Derudover
kommer så selve uddannelsen af land¬
skabsarkitekter. Disse skal, ligesom sko¬
lens øvrige studerende, trænes i at kunne
arbejde med interdisciplinær sammenfat¬
ning. Sammenfatning af disciplinerne
form, biologi og sociologi er landskabs¬
arkitekternes vigtigste funktion. Hertil
kræves en bred uddannelse, der sigter mod
at afprøve metoder til at skabe synteser.
Afdelingens mål er ikke at meddele viden,
men at støtte den studerende i at træne sig i
at kunne kombinere viden - kunnen - for¬
ståelse inden for enhver type opgave, der
skal ende med en syntese i fysisk form.
Afdelingen vil gerne uddanne syntesema¬
gere med en kritisk holdning, der ligger i
forståelsen.
S.I.A. afrundede sit indlæg med følgen¬

de betragtning: - Viden er det, man får
brug for i en given situation, og ellers ikke
bruger store kræfter på at tilegne sig. Det
er træningen til at kunne, som er væsentlig i
vores undervisning.

Det traditionelle

landskabsarkitekterhverv
Andreas Bruun, Praktiserende Landskabs¬
arkitekters Råd, fremtrak som hovedsyns¬
punkt på konferencen problematikken
omkring ressourcer og bemanding på de 3
Uddannelsessteder. En beslutning om at
fremme bevillinger til én nødstedt lærean¬
stalt vil måske ske på bekostning af en
læreanstalt, som har det rimelig godt.
Hvad angår kravene-til kandidaterne, er

de principielt ens fra den offentlige forvalt¬
nings som fra den private tegnestues side.
Det faglige stade er selvfølgelig af stor
betydning, men de menneskelige kvalifika¬
tioner spiller en lige så stor rolle. Rekrutte¬

Henning Rasmussen J. Palle Schmidt

ringen til de private tegnestuer er ikke det
store problem. Der bliver uddannet rige¬
ligt med kandidater hertil, og de sidste 10-
15 års tid har uddannelserne resulteret i

meget kvalificerede kandidater - med de
forskelle der er mellem de 3 typer nyud¬
dannede.

Fagets problem er det meget store gab
mellem projekternes visioner og de prakti¬
ske muligheder for at få visionerne omsat
til virkelighed. Problemet er dels en følge
af den ringe forståelse hos bygherrerne,
d.v.s. politikere og private klienter, for
projekternes intentioner, og i særdeles høj
grad manglen på faglærte gartnere til at
realisere tankerne. Uddannelsesproble¬
met ligger således især i anlægsgartnerstan¬
den. A.B. sluttede op bag tanken om en
praktikperiode (»mesterlære«) i forlængel¬
se af uddannelsen på skolerne, dog under
forudsætning af at det høje uddannelsesni¬
veau bevares: - Det er vist et misforhold
under kandidatens første år ude i erhvervet
mellem den indtjening, samfundet har sagt
den nyuddannede skal have, og det ved¬
kommende kan præstere.
Mogens Ellekvist, stadsgartner i Herlev,

startede med at beskrive vilkår og målsæt¬
ninger for kommunale grønne områder.
- På baggrund af målsætningerne for de

fysiske rammers udformning, for admini¬
strationen og plejen heraf, er forventnin¬
gerne til os som landskabsarkitekter, fra
den helt nyuddannede til den ældre
erfarne:

1) Vi må have overblik over det væsent¬
ligste, der har med vort årbejds- og an¬
svarsområde at gøre.
2) Vi må være gode til at skabe tegninger

og tekster ud fra vores fantasi.
3) Vi må gennemarbejde tingene så

godt, at de bliver éntydige og realistiske,
uden ubesvarede spørgsmål.
I disse punkter lægges grunden til kva¬

litet.

4) Vi må kunne samarbejde med andre,
fordi ingen af os kan beherske alt - uden at
vi bliver så imødekommende, at vi af den
grund kommer til at sælge ud af rimelige
faglige krav.
5) Vi må være lydhøre overfor andre.

Det handler mere om forståelse end om

afstemning.
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6) Vi må være troværdige, så andre kan

have tillid til de aftaler, vi indgår.
7) Vi må have et grundigt kendskab til

jorden, planterne og de vilkår, de udvikler
sig bedst ved.
8) Vi må beherske alle tidsfaser af et

grønt område, fra den spæde idé, til den
oldgamle lund af kongeege.
9) Vi må fortsat udvikle plejeplanlæg¬

ning og plejegartneri.
10) Vi må meget gerne kunne li' vores

arbejde.
M.E. opfatter haver og grønne områder

som menneskers kærtegn til jorden. Men
det er ikke altid, vi er kærlige nok. Gør vi
os umage, bliver vi bedre og bedre, store
egetræer kommer af små agern.
Kirsten Bahnsen, stadsgartner i Randers

kommune, er uddannet på Arkitektskolen
i Aarhus. Hendes målsætning for det fagli¬
ge virke er baseret på Sven Hansens ofte
gentagne sætning: »Landskabet med dets
råstoffer, dyrkningsmuligheder og lokale
miljøværdier er baggrunden for al menne¬
skelig virksomhed, uanset hvilken filosofi
eller politisk opfattelse man har, og hvad
man lægger til grund for opbygningen af et
samfund«. K.B. mener, at vi som land¬
skabsarkitekter bør kæmpe for at have ind¬
flydelse på den planlægning, der sker i
naturen, og på de menneskeskabte ele¬
menter, der bliver placeret i den. Hendes
valg af job i en kommune hænger sammen
med ønsket om at beskæftige sig med at
præge en enhed, et velafgrænset område.
- Vores uddannelse skal være et middel

til at binde de mindre enheder sammen.

Vores budskab til politikere, boligforenin¬
ger, virksomheder og andre faggrupper
skal være, at havekunst og friarealplanlæg¬
ning er noget helt væsentligt, som folk
opfatter som en nødvendighed i deres til¬
værelse.
K.B. synes i den forbindelse, at hendes

uddannelse med en kombination af byg¬
ningskunst og havekunst/landskabsplan¬
lægning har været af meget stor værdi i det
senere arbejde.
Hendes ønsker til landskabsarkitektud¬

dannelsen er et uddannelsesforløb, der gi¬
ver de studerende en tro på, at de som
landskabsarkitekter har en opgave i sam¬
fundet:

Sven-Ingvar Andersson lb Asger Olsen
- Man skal ofte kæmpe for at få indfly¬

delse. Selvtilliden hos de studerende ska¬
bes bedst ved markante og inspirerende
lærere. Samarbejdsevnen er meget vigtig,
især for ansatte i den offentlige sektor,
hvor man i fællesskab med andre faggrup¬
per skal finde problemløsninger.
At vi har 3 forskellige uddannelsessteder

mener K.B. er en styrke, og at samarbejdet
skolerne og kandidaterne imellem er vig¬
tigt og inspirerende.
Under uddannelsen bør der bruges tid

på at arbejde med opgaver af byplanmæs¬
sig karakter og på at kunne udtrykke løs¬
ninger i tegning og tekst, idet landskabs¬
arkitekternes deltagelse i udarbejdelse af
bebyggelsesplaner, byudvidelsesplaner
m.m. er vigtig. Hun opfordrer til en højere
grad af kontakt mellem uddannelsesste¬
derne og erhvervet, f.eks. kommunerne,
der kan stille konkrete opgaver til de stude¬
rende.

Søren Ryge Petersen er redaktør i De
danske Haveselskaber, hvor 30-35 land¬
skabsarkitekter/hortonomer arbejder som
konsulenter. Arbejdsområdet omfatter
haveplanlægning og rådgivning for private,
oplysningsvirksomhed samt deltagelse i
udvalgsarbejde. Ønskerne til kommende
kandidaters kvalifikationer opridsede
S.R.P. i al sin enkelthed som følger:
- Vedkommende skal vide alt (helst) om

planter, om planteanvendelse, om alt ved¬
rørende planters kulturforhold af enhver
art. Og da det drejer sig om havebrug, så er
der utrolig mange planter, der er både
træer og buske, stauder og sommerblom¬
ster, løg og knolde plus alle nyttevæksterne
og græs. Der går under alle omstændighe¬
der både 3, 5 og 10 år, før en konsulent må
siges at være helt hjemme i det stof, vel og
mærke efter man er kommet ud i marken.
Desuden skulle vedkommende selvfølgelig
gerne kunne tegne haver af enhver art,
store og små haveanlæg, ordinære, origina¬
le, og det skal kunne gøres rimelig hurtigt.
Desuden skal man være åben og udadvendt
og overbevisende og gerne charmerende,
og man skal både være kontant og kreativ
på samme tid. Ja, det er ikke for at være
morsom, at jeg siger det. Så skal man
beherske skrivekunsten og talekunsten og
ikke mindst overtalelseskunsten, og man

Andreas Bruun Jette Abel

skal også gerne beherske de til enhver tid,
skal vi sige anvendte og mere eller mindre
populære medier, med den hensigt at kun¬
ne bringe et budskab ud til de mange.
Konsulenten beskæftiger sig med den

grønne fritid. Målet er, gennem den store
kontaktflade, at forsøge at give den størst
mulige del af befolkningen et fundamentalt
forhold til det, der foregår udenfor og imel¬
lem husene, det som har med dyr, planter,
jord og klima at gøre. Haveselskaberne
ønsker også at kunne komme til at bibringe
folkeskolens elever viden om jord, planter
og klima - denne formidlingsopgave kan
også blive landskabsarkitektens arbejde.
Morten Falmer Nielsen, kirkegårdsin-

spektør, Mariebjerg Kirkegård, blev ud¬
dannet på Landbohøjskolens første egent¬
lige landskabsarkitekthold og stilede den¬
gang målrettet mod en embedsgartnerud-
dannelse. Han sagde: - Kirkegårdslede¬
rens arbejde præges i høj grad af admini¬
strative opgaver i form af ledelse, organisa¬
tion og økonomi, som landskabsarkitekten
ikke uddannes til. Opgaver som kan fore¬
komme kedsommelige sammenholdt med
landskabsarkitektens visioner om en daglig
arbejdsdag - men som absolut bør vareta¬
ges af vores faggruppe, for at sikre den
medindflydelse som er en betingelse for at
realisere den grønne virkelighed, som er
vores mål.

Kirkegårdsvæsenet er fremfor alt en kul¬
turel institution, der til alle tider har afspej¬
let samfundets sociale og kulturelle stade.
Netop i disse år er der brug for kreative
ledere med stor faglig viden, der kan tage
diskussioner om fremtidens kirkegård op
med andre teknikere og politikere, for el¬
lers frygter M.F.N., at de aktuelle kirke-
gårdsfunktioner vil kunne rummes i én
funktion, renovation.
M.F.N. sagde videre:
- Landskabsarkitektens rolle i kirke-

gårdssammenhæng er meget alsidig. Kir¬
kegårdslederen varetager den samlede
virksomhed. Arbejdsfunktionerne kan op¬
deles i:
- begravelsesfunktionen - at brænde og
begrave døde mennesker - et område,
der kræver takt og forståelse.
- den anlægsgartneriske funktion - gart¬
neriske ydelser der tilbydes gravsteds-
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ejeren, og som drejer sig om kunde¬
betjening og forretningsmæssig drift.

- parkfunktionen - der omfatter hele
kirkegårdsanlægget og planlægningen
deraf - bliver en stadig større opgave i
takt med kirkegårdsanlæggenes om¬
lægninger. Her kræves overblik, visio¬
ner og langtidsplanlægning.
- bygningsfunktionen og den tekniske
funktion, der omfatter alle bygnings¬
mæssige forhold, herunder også kre¬
matorieanlæg, kræver indsigt i teknik
og miljølovgivning.
- administration/økonomi/ledelse - kir¬
kegårdslederen er normalt fuldt bud¬
get- og regnskabsansvarlig.

Fagområdet efterspørger en landskabs¬
arkitektuddannelse, der skaber kreative
kandidater med en gennemslagskraft base¬
ret på en sagligt og fagligt underbygget
dokumentation, d.v.s. jordbrugsmæssig
basis, kendskab til fagets materialer og god
orientering om organisation og ledelse.
Kandidaten må kunne planlægge og have
kulturel forståelse, og fremfor alt må ud¬
dannelsesforløbet styrke landskabsarki¬
tektens selvtillid. Kandidaterne skal ikke
være specialister - specialviden kan tileg¬
nes enten gennem erhvervet eller efterud¬
dannelsen.

Nye arbejdsfelter
Ulla Larsen, landskabsarkitekt, Forenin¬
gen Socialt Boligbyggeri (FSB), tog afgang
fra Landbohøjskolen i 1979. Hun gjorde
opmærksom på, at der ligger nye arbejds¬
pladser og arbejdsområder i boligselska¬
berne. Idag har kun 2 af disse fastansatte
landskabsarkitekter, men har så, meget
betegnende, henholdsvis 2 og 3 af slagsen.
FSB er eneste boligselskab med selv¬

stændig gartnerskab. D.v.s. at landskabs¬
arkitekterne her fungerer som overgartne¬
re med arbejdsgiverfunktion over for de 30
ansatte gartnere - foruden de øvrige admi¬
nistrative opgaver, samt »landskabsarki-
tektarbejdet«. Arbejdsområdet minder en
del om det kommunale og kirkegårdsvæse-
net, men drejer sig hovedsagelig om vedli¬
geholdelse og pleje af bolignære friarealer.
Jobbet indebærer meget administrativt ar-
18

bejde, man er meget tæt på såvel beboere
som gårdmænd/varmemestre, hvoraf der i
FSB er 120.
Den vigtigste personlige evne i jobbet er

at være af »helikopter-typen«, der formår
at hæve sig op over de tusindvis af små
dagligdags problemer, gennemskue sam¬

menhængen, skære igennem og finde en
løsning uden at træde for mange over
tæerne.

Ulla Larsens synspunkter omkring ud¬
dannelsens indhold, på baggrund af erfa¬
ringerne i erhvervet, afviger en del fra
nogle af de tidligere bud på samme. Og
hendes nuværende ønsker til den uddan¬
nelsesmæssige ballast svarer på en række
punkter ikke til hendes interesser som stu¬
derende - af samme grund er hun glad for
ikke at have skullet vælge én gren af faget
fremfor en anden under studiet.

1 modsætning til fortalerne for genera¬
listuddannelsen mener U.L., at hendes
daglige ballast ligger i grundfagene - at
kendskabet til planter, klima og andre
vækstbetingelser skal være rygradsviden,
som skal være vor faggruppes styrke - el¬
lers bliver fagbegrebet diffust. Den anden
del af den faglige ballast bør ligge i over¬
blikket, i muligheden for at opfatte sam¬
menhænge, skabe løsninger på baggrund af
brugernes krav og ønsker.
Administration og økonomi er for U.L.

emner, som derimod ikke bør indeholdes i
uddannelsen, men hellere indhentes i er¬
hvervet, hvor behovet for administrative
systemer kan knyttes til konkrete pro¬
blemer.
Hun mener videre:
- Kontakten udadtil er vigtig under stu¬

dietiden. Erfaringer i samarbejde med bru¬
gergrupper kan lære én at finde et niveau
for afvejningen mellem brugerønsker (ofte
modstridende) og den fagligt rigtige løs¬
ning. Beboerdemokrati kan der nemlig
ikke undervises i! Også samarbejdet med
andre faggrupper, såsom teknikere, hånd¬
værkere (incl. efg-elever), leverandører
m.m. under studieforløbet er vigtigt for at
lære at respektere hinanden, drage nytte af
hinandens specielle viden og kunnen.
Erfaringerne bliver man nødt til at ind¬

hente efter studietiden - som færdig kandi¬

dat kan man en masse og ingenting. Derfor
er det positivt, at praktiserende landskabs¬
arkitekter og kommuner ansætter nye kan¬
didater, der får lov til at udvikle deres
erfaringer.
Gert Johansen, arkitekt i Fredningssty¬

relsen, er uddannet byplanlægger, men har
de sidste 10 år kun beskæftiget sig med
landskaber - det åbne land. Det er sket i
forbindelse med sektorinteressen råsto¬

findvinding.
Planlægning af råstofindvinding er en

forholdsvis ny foreteelse. Iflg. G.J. har
indtil videre kun 2 landskabsarkitektfirma¬
er i Danmark beskæftiget sig med dette
arbejdsområde, nemlig i Hedeland, lan¬
dets største graveområde.
G.J. gennemgik den planlægnings- og

projekteringsindsats, der er behov for i
forbindelse med råstofindvinding, med
særlig vægt lagt på de dele af arbejdsområ¬
det, hvor landskabsarkitekten oplagt kan
medvirke. Konsekvenserne for studiets
indhold overlader han til os at bedømme.
I landets regionplaner er der ialt udlagt

150 graveområder, hvis placering er forelø¬
bigt planlagt under hensyn til 3 sæt fakto¬
rer, nemlig geologien, landskabets eller
biotopens bæreevne samt markedsforhol¬
dene. G.J. mener, at denne planlægning er
en landskabsarkitekt-opgave, men i virke¬
ligheden er det byplanlæggeren, region¬
planlæggeren, økonomen eller geografen,
der har medvirket. .

Et andet aspekt i råstofindvindingen er
planlægningen af, hvordan der skal graves,
samt til hvad og hvordan der skal efterbe¬
handles. Indtil videre er der ikke udarbej¬
det mange graveplaner, men fra juli 1988
skal enhver råstofgravning foregå efter en
grave- og efterbehandlingsplan.
G.J. mener endvidere:
- Bynære graveområder efterbehandles

ofte til intensiv rekreativ udnyttelse som en
art parkdannelser. Denne arealtype er
landskabsarkitekterne fortrolige med.
Ikke-bynære graveområder er en anden
sag. Her har man til dato efterbehandlet til
jordbrugsformål. Resultatet er ofte blevet
utilfredsstillende ud fra et landskabsarki-

tekturmæssigt synspunkt. Idag er der ten¬
dens til, at efterbehandlingskravene går i
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retning af efterbehandling til naturformål.
Når der skal efterbehandles til naturfor¬
mål, skal der ikke skabes en vedligeholdel-
seskrævende park, men et terræn, hvor en
biotop kan opstå ved naturlig indvandring
og derefter passe sig selv. D.v.s. at jordar¬
bejdet og terrænformen er det, der opere¬
res med.

Indvindingsplanerne skal være så flek¬
sible, at der tages højde for uforudsete
forhold. Planlæggeren/landskabsarkitek¬
ten må være åben overfor at skulle foran¬
dre sin plan i overensstemmelse med de
praktiske forhold. Den gode landskabs¬
arkitekt ser på helheden og hænger sig ikke
i sin plans detaljer.
G.J. afsluttede:
- Planlægning af råstofindvinding er et

aspekt i landskabsarkitekturen, som ikke
har så meget at gøre med parker og plan¬
ter, men som handler om, hvordan vi be¬
handler det åbne land. Skal det være by¬
planlæggerens eller landskabsarkitektens
rolle?

Landskabsarkitekten som

samarbejdspartner
Flemming Jacobsen, Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre, havde en
række ønsker til, hvad den nyuddannede
landskabsarkitekt burde kende mere til.
Blandt disse blev følgende ønsker især
betonet:
- Landskabsarkitekten i rollen som pro¬

jekterende og tilsynsførende på praktise¬
rende landskabsarkitekttegnestuer bør
kende mere til den anlægsgartnertekniske
projektbeskrivelse og projektbehandling.
- Hvad nytter det, at man har planer og
ideer, hvis man ikke kan gøre rede for
metoder og materialer samt sikre, at pla¬
nerne bliver realiseret i 1:1? Det er yderst
vigtigt for anlægsgartnerne i landskabs¬
arkitekten at have en samarbejdspartner
med stor teknisk indsigt i opgaverne.
- For de landskabsarkitekter, som bliver

ansat i anlægsgartnerfirmaer til projekte¬
ring og byggesagsopgaver, er det ønskeligt
med en større viden om byggejura, ar¬
bejdsmarkedsforhold, arbejdspsykologi,
afsætnings- og virksomhedsøkonomi. løv¬

rigt mener F.J., at det er helt nødvendigt
og naturligt, at landskabsarkitekterne sø¬
ger ansættelse i anlægsgartnerfirmaer som
konsulenter, rådgivere og sælgere.
F.J. udtrykte også ønsker til samarbejde

med landskabsarkitekterne:
- Det er vigtigt, at vi i fællesskab kan

fortælle omverdenen om de eksisterende

muligheder og de fejlgreb, som gøres. Det
svenske MOVIUM er et forbilledligt ek¬
sempel på en slagkraftig organisation, som
kan påpege og fremhæve det grønne i sam¬
fundsdebatten.
- Landskabsarkitekterne bør aktivt mar¬

kedsføre det grønne og sammen med de
øvrige faggrupper inden for det grønne
fagområde markere og profilere faget. Ak¬
tuelle udviklingstendenser i retning af to¬
talentreprisemodeller, andre tekniker¬
gruppers overtagelse af traditionelle land¬
skabsarkitektopgaver såsom projektering
og renovering af sportsarealer, gør det
nødvendigt, at landskabsarkitektfaget ar¬
bejder aktivt på at være med til at påvirke
udviklingen.
F.J. sluttede af med at sige, at de mange

forskellige beskæftigelsesmuligheder be¬
virker, at landskabsarkitektuddannelsen
bør betragtes som en grundlæggende all¬
round uddannelse, hvor den nødvendige
specialviden tilegnes i de respektive ansæt¬
telsesforhold.
Hanne Marcussen, arkitekt m.a.a., op¬

fatter ikke landskabsarkitekterne som ad¬
skilt fra arkitekterne iøvrigt. Hun mener,
at de to gruppers fag og professionelle
forpligtelser er de samme:
- Den fælles grundstamme i erhvervs¬

udøvelsen er at skabe fysiske omgivelser og
give dem rumlige, funktionelle og tekniske
kvaliteter. Karakteristisk for landskabs¬
arkitekterne er spændvidden i deres fag,
fra urtepotte til de største anlæg overhove¬
det inden for arkitektfaget.
H.M. udtalte videre:
- Samarbejde mellem arkitekter og

landskabsarkitekter kan ske i den indbyr¬
des fælles skala, nemlig by og bebyggelses-
skalaen. Der kan være tale om et direkte
samarbejde - en opgaves tilblivelsespro¬
ces. Her er det afgørende, at samarbejdet
mellem arkitekt og landskabsarkitekt

kommer til at handle om at forstærke et

projekts idé. Som hovedregel vil det være
arkitekten, der har produceret projektets
idé. Her må arkitekten og landskabsarki¬
tekten vælge hinanden med omhu, de må
bringe sig i et forståelsesforhold til hinan¬
den ved hjælp af fælles referencerammer.
Tillidsforholdet er meget vigtigt, fordi re¬
sultaterne af landskabsarkitektens arbejde
ofte først kan aflæses i sin fulde effekt efter
10-15 år.
- Det indirekte samarbejde drejer sig om

ændringer af gamle haveanlæg, der har
dannet stilistiske og ideologiske helheder
sammen med bygningskroppene. Her kan
landskabsarkitekten, suverænt i forhold til
sine samtidige arkitekter, »samarbejde«
med en bebyggelses hedengangne arkitekt
ved en omformning, således at man gen¬
nem ændring af haveanlægget løfter nye og
tidssvarende livsopfattelser ind i have¬
rummet.

H.M. sluttede af med at beskrive, hvor¬
dan landskabsarkitektens arbejde på me¬
get direkte måde griber ind i vort begrebs-
og adfærdsmønster:
- Landskabsarkitektens arbejdsaktivite-

ter udfolder sig næsten altid i sociale rum,
som vi alle er utroligt afhængige af - og da
er det selvfølgelig meget afgørende, at dis¬
se rum behandles, så at brugerne føler, om
man er velkommen eller ej. Resultatet af
landskabsarkitektens virksomhed prøves
på gennemslaget af de kærlighedsværdier,
der er lagt i arbejdet.
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PortraitofMme de
Prangins in her Park.
Jens Juel 1777.
Skandinavisk eksem¬

pelpå havekunstens
ogmalerkunstens ind¬
byrdes inspiration i
Romantikken.

■ Portrait ofMme de
Prangins in her Park.
Jens Juel 1777. Scan¬
dinavian example of
how the arts ofgarde¬
ning andpainting we¬
re inspired in the Ro¬
mantic era.

Danmarks ældste re¬

næssancehave Lunde¬
haven.
Landsk.ark. Hans

Raszmussøn Block.
■ Denmark's oldest
renaissance garden,
Lundehaven.

LandscapeArch.
Hans Raszmussøn
Block.

Dansk Barokanlæg.
Frederiksborg Slots¬
have 1726.
Landsk.ark. J. C.

Krieger 1726.
■ Danish Baroque
lay-out. Frederiks¬
borg Castle garden,
1726.

LandscapeArch. J.
C. Krieger, 1726.

Internationalt uddannelsestilbud
Af Anna Søgaard Nielsen
Et enestående program for engelsksprogede landskabsarkitektstu¬
derende.

I foråret 1985 startede som noget nyt et landskabsarkitekturpro¬
gram på DIS Study Program i København.
Arkitekturstuderende fra engelsktalende lande har siden 1959

fået arkitekturundervisning i 1 eller 2 semestre i Danmark. Som en
naturlig følge af dette skandinaviske arkitektur-program er der
opstået et ønske fra USA om, at også landskabsarkitektstuderen¬
de kunne blive indført i skandinavisk design inden for netop deres
interesseområde.

Og det er altså lykkedes!
Skandinavien er et skatkammer for moderne landskabsarkitek¬

tur. Takket være de kulturelle boom i Europa siden 1550 og nogle
nordiske landskabspersonligheder (landskabsarkitekterne G. N.
Brandt, Erik Biilow Hiibe og C. Th. Sørensen) har landskabsarki¬
tektur, som kunstart, fået en høj central placering i Norden. Som
følge heraf er der opstået et specielt skandinavisk formsprog: let,
klart og spændingsfyldt.
Programmet for landskabsstuderende har været udbudt i forårs¬

semestret 85 og 86.
Programmet består af forelæsninger, tegnebordsundervisning

(med fuld mulighed for samarbejde med arkitektstuderende),
studieture og ekskursioner.
Forelæsningsrækken startermed en gennemgang af den europæ¬

iske havekunsthistorie - set i kulturhistorisk sammenhæng - og
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med referencer til skandinaviske eksempler. Derefter følger en
beskrivelse af det danske landskabs opståen og den teoretiske
baggrund for den specielle brugerdeltagende danske planlægning.
Med denne baggrundsviden er grundstammen lagt for gennemgan¬
gen af de mange delemner i det 20. århundredes skandinaviske
landskabsarkitektur. Delemnerne er: boligområders udearealer,
urbane rum, parker, legepladser, lege- og stillegader, motorveje,
landeveje og stier, kirkegårde, rekreative områder, kolonihaver
og forlystelsesparker.
For at konkretisere teorien er der lagt en hel række »fieldtrips«

parallelt med forelæsningsrækken foruden en studietur til det
vestlige Danmark samt til Sverige og Finland.
Behovet for undervisning i skandinavisk landskabsarkitektur er

imidlertid ikke blevet tilfredsstillet med dette program. Kort efter
afslutningen af det allerførste semester fremkom et ønske fra
amerikanske universiteter om en udvidelse til også at omfatte et
helårsprogram. Det blev foreslået, at det oprindelige program
skulle gentages forår og efterår, og at der i andet semester (forår)
skulle udbydes et kursus, der gik grundigere ind i landskabsarki¬
tektens virkeområde i Skandinavien. Vi har taget imod udfordrin¬
gen med glæde. Programmet er lavet og skulle efter planerne
begynde i efteråret 1987.
Udvidelsen af det eksisterende program ligger hovedsageligt i

»studio« (dvs. tegnebordsundervisningen), dels i et nyt teorikur¬
sus, Case Studies in Contemporary Landscape Architecture. I
både forårs- og efterårssemestret vil der blive stillet større obliga¬
toriske eller selvvalgte designopgaver, mens der i forårets forelæs¬
ningsrække er lagt op til en række »case studies«. Emnerne tages
dels fra efterårets kursus »Landscape Architecture in Scandina¬
via«, men plejeprogrammer for kulturhistoriske mindesmærker,
overvågning og rehabilitering af sårbare biotoper såvel som be¬
handling af friarealer ved byfornyelse tages op som »cases«. Der
vil blive indkaldt specialister til at bistå ved seminartimer og
forskningsopgaver. I forbindelse med helårsprogrammet er der
studieture til Berlin og Frankrig.
Foruden de obligatoriske landskabs-fag kan de studerende væl¬

ge fag fra Arkitekt programmet og fra Liberal Arts programmet.
Undervisningen er sammenlignelig med skoler i USA, Canada

og Australien og de i DIS Study Program optjente »credits« og
karakterer kan overføres direkte til hjemmeuniversitetet. DIS
Study Program har aftaler med (er akkrediteret på) en lang række
universiteter i de nævnte lande.

Program ved landskabskurserne kan rekvireres ved henvendel¬
se til: »Denmark's International Study Program at the University
of Copenhagen«, Kattesundet 3, DK-1458 Copenhagen K, Den¬
mark. (+451) 11 01 44.

Fodnote:

DIS, founded in 1946, conducts Denmark's International Study
Program on behalf of the University of Copenhagen, Denmark,
acting as its international division in regard to instruction ofEnglish
speaking foreigners.

The Rektor (President) of the University of Copenhagen chairs
the DIS Committee (Board of Regents). Denmark's International
Study Program offers a variety ofcourses within three different lines
of study: General Studies (Liberal Arts); International Business
Studies; and Architecture and Design Studies.
In the academic year 1984/85, 559 students from 130 different

universities studied at DIS for one semester or full academic year.

Anna Søgaard Nielsen, arkitekt m.a.a.,m.d.l.,- praktiserende landskabsarkitekt og
lektor på DIS Study Program.

Enperle blandt ro¬
mantiske haver, Lise¬
lund 1792.
Ark. Andreas Johan¬
nes Kirkeby.
■ A pearl amongst ro¬
manticgardens, Lise¬
lund, 1792.
Arch. Andreas Jo¬
hannes Kirkeby.

Kolonihaver. Nærum

Vænge 1948-49.
Landsk.ark. C. Th.

Sørensen.
■ AllotmentGar¬
dens. Nærum Vænge,
1948-49.

Landscape Arch. C.
Th. Sørensen.

Skjoldhøj Kollegiet.
Moderne dansk have¬
kunst 1975.
Landsk.ark. Sven
Hansen.

■ Skjoldhøj Kolle¬
giet. Modem Danish
garden art, 1975.
LandscapeArch.
Sven Hansen.

Tivoli, forlystelsesha-
veni København
1843.

Opr. ark. H. C. Stil¬
ling.
■ Tivoli, amusement
gardens in Copenha¬
gen, 1843.
OriginalArch. H. C.
Stilling.

■
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Bogomtale

Naturforvaltning i hovedstadsregionen
Naturforvaltning i hovedstadsregionen.
Program for planperioden 1896-1989.
Planlægningsrapport nr. 45 fra Hoved¬
stadsrådet. Februar 1986. 47 sider. Kan kø¬
bes hos Hovedstadsrådet, Toftegårds Plads.
Tlf 01 44 11 22. Pris 30 kr.

Professionelle naturelskere, der lister
rundt i nattemørket med et fjernt udtryk i
øjnene, ørerne på stilke og notesblok i
hånden, bliver et fast indslag i regionens
landskaber, ifølge den seneste planlæg¬
ningsrapport fra Hovedstadsrådet. De skal
holde øje med naturen, for at der kan
gribes ind, før den helt forsvinder. Det
fremgår af en oversigtlig og instruktiv rap¬
port om naturforvaltning, hvor der redegø¬
res for tilsyn med fredede arealer, natur¬
overvågning, plejeopgaver, fredningspro-
gram, arealerhvervelser til friluftsformål
og naturformidling. Afsnittene er bygget
op over en ensartet model, suppleret med
et geografisk kort og et oversigtsskema for
samtlige lokaliteter. Beskrivelsen omfatter
opgavernes formål, lovgrundlaget, de fore¬
tagne registreringer samt programmet for
det fremtidige arbejde. Endvidere vurde¬
res de generelle pespektiver og de foreløbi¬
ge resultater.
Generelt fremgår det, at naturens til¬

stand overalt i regionen er i tilbagegang
siden 1979, hvor registreringerne begynd¬
te. Det sker på trods af, at naturfrednings¬
lovens beskyttelsesbestemmelser er blevet
udvidet, og det skyldes landbrugets intensi¬
vering, dræning, vandindvinding og for¬
urening. Også i de fredede områder gør
dette sig gældende, samtidig med at tilgro¬
ning generelt er et problem, hvor tidligere
tiders driftformer er opgivet, eks. græsning
af enge og overdrev.
Hovedstadsrådet koncentrerer sig stort

set om de fredede og opkøbte arealer. En
fugletælling i agerlandet er dog en undta¬
gelse, der bekræfter reglen. Registrerin¬
gerne viser et stort behov for at restaurere
og opretholde kontinuerlig pleje af områ¬
derne, for at fredningerne skal svare til
deres oprindelige formål. Da der imidlertid
er stærkt begrænsede ressourcer til rådig¬
hed, må der foretages en prioritering af
indsatsen. Kriterierne for udvælgelsen af
områder er først og fremmest truede eller
sjældne arter og dernæst, at flest mulige
fredningsmæssige interesser kan varetages
samtidigt. Afslutningsvis nævnes en syste¬
matisk naturformidling som måske den vig-
22

tigste langsigtede indsats i Redningsar¬
bejdet.
Rapporten er den første af sin art, der

systematisk redegør for fredningsarbejdets
indhold og prioritering i hele regionen. Det
omfattende naturovervågningsprogram vil
gøre det muligt at diskutere den fremtidige
frednings- og opkøbsstrageti på et langt
bedre grundlag end hidtil. Det burde imid¬
lertid også bruges til at diskutere hele den
generelle udvikling i det åbne land. I et
langsigtet perspektiv er naturovervågning
og pleje af fredede områder nemlig helt
utilstrækkeligt i forhold til den accelereren¬
de udryddelse af natur i de ikke fredede
områder. Man kan ikke undgå at ønske sig,
at naturovervågningen omfattede alle area¬
ler, og i stedet for blev brugt til at indrette
den erhvervsmæssige udnyttelse af landet
på en måde, så naturen derigennem plejes
og gøres tilgængelig, og at der var lov¬
grundlag for at lægge en »naturpligt« på al
udnyttelse af naturressourcer i det åbne
land, som alle erhverv var bundet til at
opfylde for at få tilladelse til at producere.
»Naturpligten« burde så rettere kaldes
»Kulturpligt« fordi det grundlæggende
handler om brugen af naturen.
Dette bringer klart endnu en diskussion

frem, som allerede ligger i Hovedstadsrå¬
dets restaurering af landskaber: Hvad er
det egentlig for en landskabsideologi vi
forfølger? Hvad er det, vi restaurerer?
Hvad er natursynet bag det?
Rapporten er en fin illustration af de

aktuelle muligheder for naturforvaltning,
og samtidig en provokation til eftertanke.
En sidste eftertanke går på, at hvis vi kunne
få et lige så grundigt program for overvåg¬
ning og forvaltning af naturen i byerne,
hvor de fleste af os får vores daglige ople¬
velser, kunne en del naturformidling er¬
stattes af vores egne erfaringer, som i det
lange løb er det, der betyder mest for vores
forhold til naturen. Annelise Bramsnæs

Hedens natur
Kenneth Olwig: Hedens natur. 1986. Tek¬
nisk forlag. 164 s. ill. Pris 188 kr.

Bogen skildrer den jyske hedes historie
som en funktionel/social virkelighed, der
afspejler danskernes naturopfattelse, in¬
spireret af herskende ideologier i den vest¬
lige verden.
Gennem litterære tekster føres vi fra den

antikke opfattelse af naturen som en proces
gennem 1700-tallets opfattelse af det fysi¬
ske miljø, som kilde til alle sociale værdier,
og videre til vore dages folketingsdebat om
marginaljorderne som objekter for økono¬
misk spekulation.

Heden som natur/kulturlandskab og som

naturideologi får indblæst liv.
En væsentlig pointe i bogen er en nytolk¬

ning af Blichers forhold til heden.
Kenneth Olwig gør op med litteraturhis¬

toriens skildring af ham som den ensomme
vandrer og jæger, der flygtede ud i den
vilde natur. Han viser, hvorledes Blicher
også følte social indignation for hedens be¬
folkning og som præst var afhængig af deres
udkomme, og derfor støttede opdyrknin¬
gen. Blichers forfatterskab, Himmel-
bjergsfesterne, der blev en torn i øjet på
statsmagten, og hans geografiske skildrin¬
ger af Viborgegnen blev et væsentligt bi¬
drag til at styrke identitetsfølelsen i Jylland
og give Danmark et nationalt landskabs-
symbol. Blichers eget indre opgør mellem
den ensomme vandrer i pagt med alnaturen
og den, der ønskede opdyrkningen frem¬
met for at forbedre levevilkårene for he¬
dens bønder, er to modsatrettede holdnin¬
ger, der endnu i dag afspejles i vores mod¬
stridende landskabsforvaltning.
Med Kenneth Olwigs bog i hånden er der

en hel del af ens skolepenge, man kunne
ønske sig tilbage, fordi den giver en et nyt
indblik i mange af de ting, vi sædvanligvis
tager for givne om os selv og vores land¬
skab.
Vi har lært at skråle med på »Jylland

mellem tvende have« ikke mindst linien

»Skynd dig, kom! om føje år heden som en
kornmark står« med tanke på det sørgelige
i, at dette romantiske landskab næsten var
forsvundet. Men egentlig er denne sang
H.C. Andersens bidrag til drømmen om
den tilstundende guldalder, der gennem
opdyrkning af heden skulle fremmane de
skjulte nationale dyder.
Hedeselskabets motto: »Hvad udad ta¬

bes, det maa indad vindes« fra samme tid,
var dog stadig god latin i et vestjysk gymna¬
sium i 1950-erne, men er sidenhen blevet
det onde dyr i åbenbaringen.
Som opfattelsen af hedens natur er skif¬

tet, er synet på dens beboere. Gotisisterne
antog, at nedbrydningen af hedebeboernes
naturlige samfund var årsag til hedens
ufrugtbare tilstand, og statsmagten mente,
at indførsel af ædle hvededyrkere fra en
tætbefolket region i Tyskland kunne gen¬
skabe heden som et frugtbart agerland.
Den vilde hyrde, tateren og sigøjneren blev
med romantikken forherliget, men levede
som udstødte, marginale eksistenser i sam¬
fundets periferi. Også dette aspekt skildrer
Kenneth Olwig, og han påviser sidst i bo¬
gen, hvordan disse livsformer rummer vig¬
tige potentialer for fornyelse af samfundet,
ligesom han skildrer, hvordan disse grup¬
per i marginaljordsdebatten naturligt nok
finder deres støtte hos fremskridtspartiet.
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Hedens Natur udkom på engelsk i 1984,
beregnet for et internationalt publikum.
Den danske udgave har fået tilføjet afsnit
om »marginale« jorder, »marginale« men¬
nesker. Med den udvikling, der er sket
inden for miljø- og landbrugsdebatten det
allersidste år, er bogen blevet meget mere
end en historisk afdækning af sammenhæn¬
gen mellem produktion og ideologi inden
for en bestemt landskabstype. Den er ble¬
vet et absolut vægtigt indlæg i debatten om
de marginale agres skæbne og ikke mindst
et forsvar for de marginale skæbners livs¬
form. Jette Hansen-Møller

Kunstnere har ofte fattet interesse for samfundets
»marginale« mennesker. Maleriet af Christian
Dalsgaardfra 1866 viser St. St. Blicherpå heden i
samtale med tatere. (Det nationalhistoriskemuse¬
um på Frederiksborg).
■ Artists have often shown an interest in people
on the 'fringe' of society. This painting by Chri¬
stian Dalsgaard from 1866 portrays St. St. Bli¬
cher on the heath in conversation with gipsies.
(The National Historic Museum at Frederiks¬
borg).

European Garden Flora
S. M. Walters m.fl.: The European Garden
Flora. Vol. I. Pteridophyta, Gymnosper-
mae, Angiospermae - Monocotyledons
(Parti). Cambridge University Press. 1986.
S. 1-430. Pris ca. kr. 990,-.
Det 1. bind i et planlagt 6-binds værk om
europæiske prydplanter foreligger nu 2 år
efter at bind 2 udkom! Den dybere årsag til
denne ombytning af bindenes rækkefølge
er ikke anmelderen bekendt.

Værket, der er sponsoreret af The Royal
Horticultural Society i London, redigeres
af en gruppe prominente fagbotanikere
med tilknytning til førende universiteter og
botanisk^ haver i Storbritannien. Som bi¬
dragydere til værket er knyttet specialister

inden for de enkelte familier og slægter,
primært for Storbritannien, men også fra
andre dele af Europa er specielt sagkyndige
trukket ind i arbejdet.
Som lærer i Havebrugsbotanik får jeg

ofte stillet spørgsmålet: Hvad bestemmer
man dyrkede planter efter? Svaret bliver
ofte noget udflydende, for der har faktisk
hidtil manglet et bestemt, altdækkende be¬
stemmelsesværk. Vore prydplanter er hen¬
tet ind fra alle dele af kloden ogmedmindre
man kender plantens oprindelse kan de
regionale floraer ikke bruges. Samtidig er
vore prydplanter ofte resultat af en lang
kulturpåvirkning med krydsning, forædling
og udvalg, således at deres aktuelle udseen¬
de har fjernet sig væsentligt fra det, som
botanikere almindeligvis beskriver i flora¬
erne. Prydplanterne bør nok have deres
egne nøgler, der er åbne overfor disse æn¬
dringer.

Sålænge det drejer sig om vedplanter er
man dog rimeligt dækket ind med bestem¬
melsesværker. Når det gælder urteagtige
planter har standardbestemmelsesværket
vel især været Parey: Blumengårtnerei,
men her går nøglerne normalt kun til slægt,
resten må klares ved gennemlæsning af be¬
skrivelser.

European Garden Flora må ses som et
godt svar på det overfor stillede spørgsmål.
Man tilsigter, at alt hvad der dyrkes som
prydplanter i Europa, bortset fra egentlige
botaniske samlinger og fra de mest avance¬
rede specialistsamlinger, skal kunne be¬
stemmes til art. For at være sikker på at
komme hele spektret rundt, er der brugt
ganske megen tid på at gennemgå, hvad der
har kunnet stykkes sammen af producent¬
kataloger fra det aktuelle område, ligesom
man naturligvis har gennemgået de mere
betydningsfulde havebrugshåndbøger for
at få et så fyldigt udvalg som muligt.
Hvad kan vi så bruge værket til? Først og

fremmest er der tale om et bestemmelses¬
værk i traditionel forstand, dvs. at man

kan, gennem iagttagelse af morfologiske
egenskaber ved planterne, ved hjælp af
nøgler bestemme planterne til familie,
slægt og art. Blomsterkarakterer er nor¬
malt de sikreste egenskaber ved en syste¬
matisk inddeling af planter, derfor spiller
de også hovedrollen i denne floras nøgler.
Men mange prydplanter kommer kun sjæl¬
dent i blomst. Det tages der højde for i en
række slægter. F.eks. er slægten Agave
repræsenteret med 27 arter, der kun sjæl¬
dent ses blomstre under dyrkning, derfor er
artsnøglen alene opbygget på roset- og
bladkarakterer. Tilsvarende gælder for nå¬
letræerne, her er det også vegetative karak¬
terer, der anvendés, men vel at mærke
karakterer, der gælder for de voksne indivi¬

der; de ungdomsformer, der dyrkes som
potteplanter, f.eks. Cupressus macrocarpa
el. Araucaria heterophylla (Araucaria ex-
celsa) kan ikke bestemmes efter nøglerne.
Foruden nøglerne indeholder bogen fyl¬

dige omtaler af de enkelte familier, slægter
og arter. Her kommer det stærkt frem, at
floraen er et botanisk værk og ikke et have¬
brugsleksikon. Man tager sig bl.a. plads til
at diskutere problemer om de systematiske
afgrænsninger af de medtagne familier. I
European Garden Flora vælger man f.eks.
at opfatte Liljefamilien på traditionel vis
som en meget stor familie, hvilket er i strid
med opfattelsen hos mange moderne syste¬
matikere, der opdeler den i en lang række
mindre familier.
Det botaniske præg sættes også gennem

en fyldig henvisning til originallitteratur,
specielt på slægtsniveau og til originalillu¬
strationer, når det gælder arter. I det dagli¬
ge er disse oplysninger måske nok lidt over¬
flødige, men vil man arbejde grundigt med
sit plantemateriale er billedhenvisninger
særdeles nyttige, specielt fordi European
Garden Flora selv næsten ingen illustratio¬
ner rummer. I Bd. I er der, bortset fra en
række bladsilhouetter af bregner, kun gan¬
ske få stregtegninger af vigtige detailler hos
særlig vanskelige slægter.
Da det er specialister, der har behandlet

de enkelte slægter, er navngivningen søgt
ført helt up to date (med fyldig synonyman¬
givelse). Hermed bliver værket også et vig¬
tigt led i det arbejde, der i øjeblikket på 1
officielt plan gøres gennem Landbrugsmi¬
nisteriets Artsnavneudvalg, med at fastlæg¬
ge så korrekte navne som muligt på det
plantemateriale, der produceres og for¬
handles i Danmark.
Nok er European Garden Flora et bota¬

nisk værk, men der er dog også værdifulde
oplysninger at hente for den praktiske
planteproducent og planteforbruger. Der
gives f.eks. i omtalen af de enkelte slægter,
korte generelle oplysninger om dyrknings¬
metoder og vigtigste foryngelsesmåder.
Under de enkelte arter gives der oplysnin¬
ger om oprindelsesområde og blomstrings¬
tid, ligesom der findes en hårdførhedskode
med en bogstav og talkombination, der
refererer til et Europakort i indledningen.
Koden angiver de vinterkrav, som de en¬
kelte arter stiller for at overleve.
Sammenfattende kan siges, at når alle 6

bind af European Garden Flora foreligger,
så har vi et yderst værdifuldt værktøj til at
forsyne vore dyrkede planter med korrekte
navne, og det tiltrænges! Alt for mange
planter optræder under forkerte navne.
Desværre vil værkets pris nok sætte ret
snævre rammer for dets udbredelse i
Danmark. Jørgen Jensen
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Summary

Hedeland-AChanging Landscape, p. 1
By Edith Nørgaard and Erik Juhl
The history of Hedeland is a story of a
landscape in transition from the deposits of
the ice age to the landscape of today and
tomorrow. The ice deposited a thick layer
of gravel and stone with a fertile moraine
layer on top, which was soon under cultiva¬
tion. At the end of the last century and
particularly in the 1960's and 70's of this
century, great amounts of stone and gravel
were excavated.
This extraction left the surface in many

different formations such as the large earth
depot at Reerslev West and the parallel
beet-heap-like depots at Stærkende West.
Steep hills, deep ravines, water holes and
plains are found in other areas. These,
bare, foreign forms have been deliberately
designed as an accessible, fertile landscape.
Transformation of the large earth depot,

south of Hedehusene, is an example of
work with earth formations. 3.5 million m3
of earth, dug from the future lake area,
have been built into the new hill which is 50
m. high.
An 18 hole golf course is under construc¬

tion north of the bronze-age mound, Mag¬
lehøj, the highest point in the area, where
excavation has left a deep crater which was
in the process of being filled up. The south¬
ern slopes of one of the gravel pits, south of
the golf course, near Vindingevej in Tune,
is now used for vine growing trials.
An area in Tune, long since excavated

and filled up and previously used as pad¬
docks, is now reserved as a scouting and
riding center.
A range of planting trials were started in

1980 with the purpose of testing bushes,
bushy vegetation and forest trees under the
characteristic soil and terrain conditions at
Hedeland. The important conclusions are
that Alnus glutinosa has done well in all the
plantations whilst plantet oak has done ve¬
ry poorly in many areas. Attempts with
sowing oak seem to indicate positive re¬
sults. Uncomposted sludge has been a ne¬
gative factor for the trials.
In a few years time, forest edges will

border the wide plains. A very extensive
maintenance and care programme will be
followed for most of the area - flora and
fauna will be left to develop on their own
terms.

Public Nature, Recreation and The Park
Landscape, p. 9.
By Kenneth R. Olwig
Inspired by the classic poetic arts, the rena¬

issance artists painted ideal pictures of the
environments the poets connected with the
creative nature - the meadow and the com¬

mons - as being symbolical of nature. 11 was
not long before these pictures became a
source of inspiration for grandiose experi¬
ments to surround country estates with na¬
tural landscapes, which copied these
images.
The last step in this process took place

when the Americans, in God's own coun¬

try, discovered »God-created« landscapes
which resembled the English landscapes in
many ways. It was, however, difficult in
democratic America to accept that public
nature should fall into private hands. Des¬
pite the fact that great importance is attach¬
ed to the right of private ownership, this
was one of the motivations behind the de¬
signation of large areas of nature as »natio¬
nal« parks for the public.
When modern landscape architects crea¬

te natural scenography around things
which have a dubious claim to being natural
- refuse dumps, gravel pits, motorways -
they copy the earlier architects who at¬
tempted to make an unnatural power natu¬
ral through their garden lay-outs. On the
other hand, architects have the opposite
effect when they create landscapes which
contain visions of a better social order.
When they, for example, design parks whe¬
re people have the chance to participate in
activities which strengthen solidarity and
fellowship as a counter weight to the unna¬
tural in everyday life.

Conference on LandscapeArchitect
Education, Institute forGardens and
Landscape, Copenhagen and The
Landscape Departments at The Architect
Schools in Copenhagen and Århus, p. 13.
By Vibeke Nellemann
A conference on the education of landsca¬
pe architects was held at The Danish Agri¬
cultural University, on the 6th of June
1986.
The panel comprised representatives

from the three landscape courses, a cross-
section from the traditional landscape ar¬
chitect profession, landscape architects in¬
volved in new work fields and representati¬
ves from groups who work together with
landscape architects in the design and im¬
plementation phases.
A limited number of practising landsca¬

pe architects, students and lecturers, as
well as representatives from ministeries,
the counties and local authorities also parti¬
cipated.
The conference resulted in no overall

conclusion - If any, it should be that the
basis of the profession is very broad - that

the individual landscape architect builds up
his or her professional identity on the basis
of own abilities, wishes and job possibilities
so that some develop into »synthesis-ma¬
kers« and others into a form of specialist.
An impression given by the contributors

was that it is of great importance to preser¬
ve the three courses with their very diffe¬
rent content and academic environments -
and that a continuous close contact be¬
tween the schools and the profession is ne¬

cessary.

International Education Experience, p. 19
Anna Søgaard Nielsen
Since 1959 English-speaking architecture
students have studied architecture for one
or two semesters in Denmark. The students

primarily come from USA, Canada, and
Australia.
In 1985 a one-semester Landscape Ar¬

chitecture program was introduced and of¬
fered spring semester 85 and 86. It is com¬
prised of lectures, studio work, field trips
and study tours (Western Denmark and
Finland) in a combination of core courses
and electives from the architecture and De¬

sign and the Liberal Arts Programs.
However, the need wasn't fulfilled by

this one-semester program. Shortly after
the very first semester American universi¬
ties expressed their wish to have the pro¬
gram extended to include a full-year pro¬
gram. The original program was to be repe¬
ated in spring and fall. In the second seme¬
ster (spring) another program, with in-
depth studies of landscape architecture in
Denmark, will be offered. The program
has been developed and is planned to com¬
mence in fall 1987.
The existing program has been extended

to include a new lecture/seminar course:

Case Studies in Contemporary Landscape
Architecture and studio work relating to
the subjects studied. In connection with the
full-year program study tours to Berlin,
France, and Holland will be arranged.
The students are placed in the same faci¬

lities as the Architecture students and a

number of the assignments are designed
with the possibility of interdisciplinary col¬
laboration of the two majors.
DIS Study Program works in close coo¬

peration with a large number of universities
from USA, Canada, and Australia. Credits
and grades can be directly transferred to
the home university.
Brochures on the landscape architecture

programs can be ordered at Denmarks In¬
ternational Study Program at the Universi¬
ty of Copenhagen, Kattesundet 3. DK-
1458 Copenhagen K. Denmark. (+451) 11
01 44. Jeremy Dean
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Idræt - åben by
Steffen Mossin har skrevet »Idræt/Åben
by« som en rapport om idrætten i de danske
byer.
Men de store og mellemstore byer er

gennem mange år næsten blevet drænet for
idrætsfunktioner. Det idrætsliv, som en¬

gang fandtes der, er i dag kun tilbage som
tilfældige rester.
De nye idrætsanlæg er blevet placeret i

udflytterkvartererne og kun undtagelsesvis
i midtbyen. Der er byerne blevet kedelige¬
re af, mener forfatteren.
Idrætsvanerne er under forvandling. Det

organiserede idrætsliv indretter sig efter
konkurrenceidrætten, hvis fysiske rammer
er idrætscentret.
Det betyder pladskrav, der kun kan ho¬

noreres på bar mark - uden for byen.
Idrætslivet bliver hermed til en »sektor«,

og med forfatterens ord, et resultat af »by¬
ens segregering«: det forhold at byerne
ikke hænger sammen, men består af sekto¬
rer uden anden indbyrdes forbindelse end
vejnettet, bilen og de offentlige forbinde¬
ler. Et sted at bo, et sted at arbejde, et sted
at købe ind osv. - og med luft imellem.
Det bliver byfornyelsens væsentligste

opgave igen at sammenbinde byerne.
»Idræt/Åben by« er en opfordring til at

tage fat på løsningen af de problemer, der

er opstået med idrættens flugt fra byerne.
Bogen henvender sig til byplanlæggere

og idrætsfolk og til dem, der er ansvarlige
for fritids-og kulturpolitikken.
»Skal idrætten tilbage til byen, må den

opgive sine standardmål og tænke i byens.
Det drejer sig om at undersøge byen og
idrætten under ét og finde frem til de mulig¬
heder og funktioner, der kan arbejde
sammen.«

Steffen Mossin: Idræt/Åben by. 66 sider.
Pris 68 kr. Dansk Byplanlaboratorium, Pe¬
der Skramsgade 2B, 1054 København K.

Kunst i grusgrav
Skitserne til et gigantisk kunstværk udført i
fri natur af den verdensberømte danske

billedhugger Robert Jacobsen og hans tidli¬
gere franske elev, professor Jean Clare-

Sven Bech A/s

boudt, ligger nu klar. Det bemærkelsesvær¬
dige ved netop dette kunstværk er, at det
skal tilpasses omgivelserne i en grusgrav
ved Egtved, syd for Vejle.
Jean Clareboudt skal med jævne mel¬

lemrum møde op i de naturskønne omgi¬
velser og lede slagets gang, inden Robert
Jacobsen slutter af med at lave en række

porte, der visuelt skal lede ind til Clare-
boudts meget store skulpturer af granit og
jern i hjerter af grusgraven.
For at skaffe de to mio. kroner, som

projektet kommer til at koste, har Ib Grun-
net søgt om økonomisk støtte hos Kultur¬
fremstødet Danmark-Frankrig, som forsø¬
ger at forbedre den kulturelle, teknologi¬
ske og videnskabelige udveksling mellem
de to lande.

Klip fra Information 7.11.86.
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LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

NORGE:
ROSINGS GJERDEFABRIKK
TLF.: 02-77 8530

SVERIGE:
BENNY KULLGREN
TLF.: 0303-91 950

VESTTYSKLAND:
VEKS0 GmbH
TLF.: 0461/13025

TAULOV ■ DK 7000 FREDERICIA
TLF.: 05 562299
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Sikkerhedsmåttetil legeområder
Sportsbygs sikkerhedsmåtte er udviklet til
anvendelse som stødabsorberende under¬
lag på alle former for lege- og aktivitetsare-
aler, også udendørs såsom legepladser.
Sikkerhedsmåtten kan udlægges på alle

forekommende belægningsunderlag, så¬
som beton, asfalt, flise- og trægulve, samt
på jord-, grus- og betonflisearealer.
Sikkerhedsmåtten produceres som stan¬

dard i sort farve i målene 200x100x3 cm,
men kan leveres med grøn eller rød overfla¬
deforsegling. Ud over standardstørrelsen
kan måtten leveres i alle mål op til 2x3
meter.

Til udligning af højdeforskelle ved måt¬
teafgrænsninger, indgange og opkørsler
m.v., kan leveres afrundede kantstykker,
der sammenklæbes til måtten.
Sikkerhedsmåtten består af polyure-

thanbundet gummimateriale med polyster
armeringsnet. Egenvægten (ca. 18 kg/m2)
gør den beliggenhedsstabil uden klæbning
til underlag. Særligt udsatte områder kan
sikres ved klæbning til faste belægninger,
eller sammenklæbes »flydende« ved udlæg¬
ning på jord-, sand- eller grusunderlag.
Sikkerhedsmåtter er lette at tilskære for

tilpasning til alle arealformer.
Yderligere information: A/S Marius Pe¬

dersen, Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev Fyn.
Tlf. 09 98 10 78.

From French landscape students to
landscape students from other countries
French students at ESAJ invite you to
come to Paris in September 1987 for the
IFLA Congress.
Accomodation for students participating

in the congress will be arranged at the
homes of French students, whenever pos¬
sible. When all available housing space has
been allocated, help will be provided for
making reservations in student hostels and
university residence halls. To ensure effi¬
cient organisation of student accomoda¬
tion, please send details of your housing
requirements as soon as possible.
Applications should be sent, before the

31st ofMay, to: IFLA, 4, rue Hardy, 78000
Versailles France. Tél: 30.21.47.45.

IFLA 1987 in Paris
The Fédération Fran$aise du Paysage is
happy to invite you to participate in the
1987 IFLA World Congress.
Through the theme chosen for this Con¬

gress, Plaisir du Paysage, the French Land¬
scape Architects mean to reaffirm the pre¬
sence of strong bonds between Culture and
Landscape on the international scene.
The Theme:

Workshop 1 - Garden: Continuity and
Creation 1-a. The historical Garden, lb.
The contemporary garden.

Workshop 2 - Pleasure through Games
and Entertainment.

Workshop 3 - The Tree for Pleasure.
Workshop 4 - The Pleasure of Travell¬

ing.
Workshop 5 - Agriculture and Pleasure.
Workshop 6 - Tourism and Landscape
Programme:
Great Council in Chantilly: (August 29

to 31).
Congress in Paris: (September 1 to 4).
Languages: the official languages will be

English and French. Simultaneous transla¬
tion will be provided for all congress ses¬
sions.

Registration Fees: (in French Francs)
prior to the 15th of April 1987: FF 2.000
(Participating member) after the 15th of
April 1987: FF 2.400. Students FF 500.
Preliminary Program: The preliminary

program will be circulated at the end of
February 1987. It will include further de¬
tails with the registration and accommo¬
dation booking forms.
It will be mailed personally to those who

completed and return the enclosed Prelimi¬
nary Enquiry Form to The Congress
Offices.

Information: Convergences. IFLA 87,
16, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris
(France). Télex: 216911 F.

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:

Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

L D A

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

INGVARD NEDERGAARD & SØN A/S
ANLÆGSGARTNERMESTRE

GL. MOSEVEJ 309 . 2880 BAGSVÆRD
TLF. (02)98 49 20

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

GÅRDSANERING



Anlægsgartnermester

M K. Riise Bundgaard
jP* Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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11egn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIK EN ISHØJ A/S
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • (02) 73 22 33
Strandvejen 78 • 7120 Vejle • (05) 81 4433

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlcegsgartnermestre

03 vi
Ledøjetoften 49 • 2750 Ballerup Lr/I BYGGER
Tlf. (02) 97 05 10 og (02) 97 03 50 L D A GRØNT

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 VI
8680 Ry ved Gudenåen iXiri BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 GA til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 02-73 32 78
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

&Yi(c Klemavivx nm Vl
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

HEDELAND SØGER LEDER

Bestyrelsen for l/S Hedeland har besluttet at oprette et selv¬
stændigt sekretariat for det 1.500 ha store Hedelandsområde.
Som leder af sekretariatet søges en hortonom, landskabsarki¬
tekt eller lign.

Arbejdsområde:
Udover at fungere som sekretær for bestyrelsen og tilrettelæg¬
ge dennes arbejde, skal lederen forestå den fortsatte planlæg¬
ning og omdannelse af det store grusgravområde til rekreative
formål. Hertil kommer den daglige administration af området
og vedligeholdelse af beplantning, stier m.v.
Sekretariatet tænkes iøvrigt normeret med en overassistent.
Til støtte for sekretariatets planlægning og anlægsopgaver
kan benyttes konsulenter.
Ligeledes vil det nuværende sekretariatsudvalg, der består af
medarbejdere fra interessentkommunerne være til rådighed
for sekretariatet.

Kvalifikationer:
Det forventes at den kommende leder udover de nødvendige
faglige kvalifikationer og kreativitet har kendskab til offentlig
planlægning og forvaltning samt gode evner i mundtlig og
skriftlig sagsfremstilling.

Løn:
Løn i henhold til overenskomst mellem F.K.K.A. og vedkom¬
mendes faglige organisation.
Der vil efter nærmere aftale søges tillagt stillingen et § 1 stk. 2
tillæg. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler.
Er du interesseret i et spændende job med mange muligheder,
så send din ansøgning med oplysninger om uddannelse,
tidligere beskæftigelse, eventuelle anbefalinger senest den
10. marts 1987 til l/S Hedelands sekretariat, Høje-Taastrup
kommune, teknisk forvaltning, Bygaden 2, 2630 Tåstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicestads-
ingeniør Claudio Pannicelli, tlf. 02 52 31 33, lok. 202.

Hedelanderet 1.500 ha stortdelvist tømtgrusgravsområde sydøst torRoskilde,
mellem Hedehusene, Tune og Roskilde.
I 1978 blev dannet et fælleskommunalt interessentskab, l/S hedeland mellem
Roskilde, Greve, Høje-Taastrup kommuner og Roskilde og Københavns amts¬
kommuner.

Interessentskabet skal forestå omdannelsen og driften af det store område, til
rekreative formål.



Vi har nu bevist, at vi baner vejen til optimal
spilleglæde på tennisbaner.
Hurtigt - Økonomisk - Professionelt...

I LML-Sport er vi
stolte over at være

en af Danmarks før¬
ende leverandører
indenfor tennis.
Hvadenten det gæl¬
der belægninger,
lines, vedligeholdel-
sesudstyr eller ba¬
neudstyr. -Eller de
helt rigtige møbler til
klubhusets terrasse.
Alle vore produkter
er velkendte, afprø¬
vede, og overholder
selvfølgelig, de
skrappe europæiske

Men endnu vigtigere er, at De hos LML
finder specialister, der analyserer Deres
anlæg og giver Dem professionel råd og
vejledning. Nyanlæg, istandsættelse,
udvidelse eller udskiftning af rekvisitter:
Vi har ekspertisen.
Vort moderne kommunikatiosudstyr gør
os nemme at få fat på: De kan bruge tele¬
fonen (også i bilen), brev, telex, eller tele¬
fax. Få kontakt til de professionelle.

LML-Sport A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 93 31 33
Telex: 64 730 LMLIVA
Telefax: 06 93 20 85

■TEGNESTUEN- 06-558605


