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DL NYT
DL medlem: Går du glip af noget?
Det gør du, hvis du ikke pr. e-mail,
modtager DL NYT, der kommer ca.
to gange om måneden.
DL anbefaler, at alle medlemmer til¬
melder sig DL NYT.
Her står der nyt fra DL. Og der brin¬
ges også nyt fra ind- og udland.
Hvis du ikke modtager DL NYT går du
derfor glip af både fagligt relevant
nyhedsstof, konkurrenceannoncer¬
inger, kursustilbud, konferenge-
annonceringer, stillingsopslag og
meget andet af relevans for dit fag¬
lige virke.
DL NYT vil, for de fleste nyheders
vedkommende, fremover erstatte
'Medlemsinformation', og KUREREN
udsendes nu kun to gange om året,
hhv. med dagsorden og referat for den
årlige ordinære generalforsamling.
Når nyheden omhandler fagligt stof
sendes den til samtlige mailadresser
i mailinglisten.
Omhandler udsendelsen en stillings¬
annonce sendes den udelukkende til
de mailadresser, der er private, dvs.
ikke til mails hos arbejdsgivere.
Ønsker du derfor at modtage stil¬
lingsannoncer, skal du derfor sende
din private mailadresse til DL.
Husk i øvrigt at fortælle, hvis du får
en ny mail-adresse og at tømme din
mailboks med mellemrum, så DL NYT
ikke kommer retur med en besked
om/at du ikke har modtaget den.
Tilmelding: send en mail med
besked om, at du gerne vil sæltes
på mailinglisten til
dl@landskabsarkitekter. dk
til Maria Miret, DL
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 KbhK

IFLA ONLINE JOURNAL
IFLA lancerer en ny hjemmeside
med et onlinetidsskrift der samler

udpluk af artikler fra landskabs¬
arkitekturtidsskrifter fra hele verden
i deres originale sprog om med ét
engelsk resumé. IFLA online:
www.iflajournal.org MM

EFLA NEWS OG IFLA NEWS
De seneste nyheder fra EFLA og
IFLA kan læses via DL's hjemmeside
www.landskabsarkitekter.dk
under DL nyt. MM

DL'S GENERALFORSAMLING
2006

Datoen for DL's generalforsamling er
fastsat til den 24. marts 2006.
Tid og sted er endnu ikke fastlagt.
DL's medlemmer modtager dags¬
ordenen en uge før generalforsam¬
lingen. Forslag til dagsorden skal
være DL i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. MM

ENHVER KAN JO KALDE SIG
LANDSKABSARKITEKT
Men ikke alle kan kalde sig land¬
skabsarkitekt MDL. MDL betegnel¬
sen er en slags titelbeskyttelse.
Ved at være medlem af DL forsikrer
du din omverden, om at du har taget
den længerevarende uddannelse
som landskabsarkitekt eller har op¬
nået tilsvarende kvalifikationer.
Husk derfor at bruge din titel.
Den markedsfører dig og din
uddannelsesmæssige baggrund.
Men den brander også hele land¬
skabsarkitektfaget og Danske Land¬
skabsarkitekter som forening.
Titelbetegnelsen må ifølge DL's ved¬
tægter kun benyttes som en del af et
firmanavn, hvis det klart fremgår af
firmanavnet, hvilken landskabsarkitekt,
der er medlem af foreningen. MM

KIRKEGÅRDSKONFERENCE:
NYE UDFORDRINGER I KIRKE¬
GÅRDENES FORVALTNING
Skov & Landskab (KVL) inviterer igen
i år kirkegårdsansatte, menigheds-
rådsmedlemmer, landskabsarkitekter
og andre med interesse for kirkegår¬
de til konference på Nyborg Strand.
Konferencen arrangeres i et samar¬
bejde mellem Foreningen af Danske
Kirkegårdsledere, Landsforeningen af
Menighedsråd og Skov & Landskab.
De kommende strukturændringer og
krav om besparelser stiller nye krav
til forvaltningen af vore kirkegårde.
Udfordringerne er af både økono¬
misk og organisatorisk art, men ud¬
fordringen er også at finde fysiske
udtryk, hvor balancen mellem beva¬
ring og fornyelse sikres.
Kirkegårde og begravelsespladser
skal tilpasses ønsker og krav, så
funktionen og kulturværdierne re¬
spekteres, og de besøgende på kir¬
kegården tilgodeses.
Det er konferencens temaer.
Formålet er at sikre kvalitet med
øget opmærksomhed på ressource¬
forbruget.
Kirkegårdskonferencen afholdes
8.marts 2006 på Nyborg Strand.
Tilmelding sker til Skov & Landskab
www.sl.kvl.dk
inden 13. februar 2006

Konferenceafgift: 975 kr.
Yderligere information:sgu@kvl.dk

SVENSK/DANSK KIRKEGÅRDS-
KURSUS: KIRKEGÅRDENS
GRØNNE KULTURARV - MØDE
MELLEM NATUR OG KULTUR
I samarbejde med Sveriges Lant-
bruksuniversitet udbyder Skov &
Landskab et kirkegårdskursus, som
gennemføres som et fjernstudie
med fremmøde 2x2 dage i hen¬
holdsvis januar og maj 2006.
Kurset giver 7,5 ECTS-point og er

beregnet som efter- eller videre¬
uddannelse for studerende, der har
gennemført en bachelor- eller en
kandidatuddannelse, men man kan
også optages på dispensation.
Kursusleder: Ann-Britt SBrensen
(britt.soerenen@movium.slu.se),
Sveriges Lantbruksuniversitet samt
Susanne Guldager (sgu@kvl.dk),
Skov & Landskab.
Pris: Gratis ekskl. forplejning,
materiale- og rejseudgifter.
Information: www.sl.kvl.dk eller ved
henvendelse til Susanne Guldager
sgu@kvl.dk.
Tilmelding senest 12. januar 2006

GRØNNE FAGS DAG 2006
Interessen for haver og havedyrk¬
ning er i disse år meget stor.
Det giver sig f.eks. udslag i mange
TV-udsendelser om havens indret¬

ning og dyrkning, ligesom der i 2005
har været afholdt en konkurrence
om den nye villahave.
Havens sundhedsfremmende betyd¬
ning er også dokumenteret fra
videnskabelig side, både i relation
til æstetiske oplevelser og det kon¬
krete arbejde med havens elementer
og dens dyrkning.
Endvidere er der udarbejdet flere
specialer og Ph.D.-afhandlinger om
forskellig brug af haver og om for¬
skellige personers og tidsepokers af¬
tryk i havernes form og indhold, som
fortjener udbredelse og diskussion.
Derfor sætter Have- og Landskabs-
rådet fokus på haven som årets
tema for den grønne fags dag, der
afholdes 3. marts 2006 kl. 9.30 til
16.00 i Kvartercentret Nordvest,
København.

Program for dagen annonceres via
HLR's hjemmeside www.hlr.dk MM

TIRSDAGSRÆKKEN PÅ
KUNSTAKADEMIETS
ARKITEKTSKOLE

Tirsdage frem til marts 2006 holdes
kl. 16.00 i Festsalen, Meldahls
Smedie en forelæsningsrække, hvor¬
af resterer:
31. jan.: Barokken hos Bernini,
Borromini og barok byplanlægning
v. lektor Henrik Oxvig
7. feb.: Renæssancen og barokkens
havekunst v. prof. Steen Høyer

14, feb.: Piranesi
v. prof. Carsten Thau
21. feb.: Fransk ny-klassicisme
v. prof. Carsten Juel-Christiansen
28. feb.:Nordeuropæisk nyklassicis¬
me og romantik v. adjunkt, ph.d.
Peter Thule Kristensen
7. mar.: Industrialismen og dens
byer v. prof. Jens Kvorning
14. mar.: Eksotisme og historicisme
v. arkitekt maa Allan de Waal
21. mar.: Paris - det 19. århundre¬
des hovedstad v. prof. Carsten Thau
28. mar.: Amerikansk arkitektur og
byudvikling omkring 1900 v. lektor
Henrik Oxvig
Festsalen, Meldahls Smedie
Philip de Langes Allé, 35 Kbh K

LANDSKABSARKITEKTUR¬
BIENNALE I BARCELONA
Den 23.-25. marts 2006 afholdes
den 4. biennale om landskabsarki¬
tektur i Barcelona.
Læs mere på: ttp://www.coac.net/
landscape/default_w.html

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Rebecca Krinke (red.): Contemporary
landscapes of contemplation. Med
bidrag af Marc Treib, John Beards-
ley, Michael Singer, Lance Necker,
Heinrich Hermann og Rebecca Krinke.
Taylor & Francis, 2005202 s., ill.,
27,50 Pounds
Ulla Egebjerg (red.): Byen, Vejen og
Landskabet - motorveje til fremti¬
den. Med bidrag af Hans Harder
Hovgesen og Thomas Sick Nielsen,
Jens Balsby Nielsen og Anne Truel¬
sen Schulz samr Ulla Egebjerg.
Aalborg Universitet, KVL og Vej¬
direktoratet, 2005.137 s.

87 7923 815 7 (trykt udgave)
87 7923 821 1 (elektronisk udgave)
Niels Hvass: Plantning af træer -
med fokus på bytræer. European
Tree Planting Guide. Dansk Træpleje¬
forening. European Arboricultural
Council. 2005. 40 s., ill.
Lara Almarcegui: Guide til odefinie-
rade platser i Lund - odemark, tom-
ma tomter, overgivna byggnader och
trådgårder/Guide to the undefined
places of Lund. Udgivet i tilknytning
til udstillingen 'Offentlig handling',
sommeren 2005 i Lunds konsthall.
28 s„ ill.
Deir Abu Maqar. Premio Internazio-
nale Carlo Scarpa per il Giardino.
Sedicima edizione, 2005. Fondazione
Benetton Studi Richerche, Treviso,
2005. 78 s., ill. www.fbsr.it
Susanne Guldager (red,): Danske
kirkegårde - tradition og fornyelse.
Anis, 2005.160 s„ ill. 249 kr. ekskl.
forsendelse fra www.anis.dk
Urban design, Topos nr. 52. Callwey.
112 s., ill.
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DL 75 ÅR: OPSUMMERING - OG SÅ VIDERE

Kan man tænke sig noget mere kedeligt end foreningshistorie?
Næppe vil en hel del sikkert mene. Alligevel har vi her ved
indgangen til DL s jubilæumsår fundet, at det var værd at op¬
samle en del af foreningens 75 år lange historie. De forhen¬
værende fagsekretærer Karen Permin og Anker Madsen står
for de fleste artikler, mens redaktøren har taget sig af den led¬
sagende billedside. Historieskrivningen er sket ud fra de for¬
håndenværende arkiver og vores- de lidt ældre medlemmers
— hukommelse. Begge dele kan minde lidt om en hullet ost,
derfor kan der være fejl og mangler.
For overskuelighedens skyld er foreningshistorien her hæg¬

tet op på formandsperioderne. Vi har kunnet finde ud af,
hvem der var formand og hvornår, og har enten gennem tid¬
ligere publicerede samtaler eller gennem nye interviews, der er
foretaget i efteråret 2005, sammenstykket foreningens historie.
Derimod har det været uoverkommeligt at prøve at fa styr på
navnene på alle de personer, der i kortere eller længere perio¬
der har været bestyrelsesmedlemmer eller lagt et stor arbejde i
de mange udvalg: redaktionsudvalg, debatudvalg, informations¬
udvalg, optagelsesudvalg, retsudvalg m.fl. Utallige medlemmer
har nemlig gennem årene deltaget i sådant foreningsarbejde,
mange har endog penduleret i årtier mellem bestyrelse, redakti¬
onsudvalg, delegatarbejde m.m. Udvalgenes virke er afrappor¬
teret i den KURER, der hvert år udsendes forud for general¬
forsamlingen, og beretningerne fra alle disse udvalg kunne
sikkert have givet en noget anden historie — måske en historie
med vægten lagt på mere faglige emner. For det kan synes,

som om ukristelig mange kræfter og tid er gået med struktur¬
diskussioner og -ændringer.
Men også uddannelsen til først havearkitekt, senere land¬

skabsarkitekt er en af de problemstillinger, der har været drøftet
igen og igen gennem årene. Andre mærkesager har været mo-

torvejsplantninger, skovrejsning, planternes betydning i land¬
skabsarkitektens arbejde, planlægningslovene og landskabs¬
arkitekternes deltagelse i den fysiske planlægning. Ligeledes
har tidsskriftets form og indhold været et gentagent diskussions¬
emne, ligesom nødvendigheden/unødvendigheden af et nor¬
disk hhv. internationalt samarbejde. Det er i den sammenhæng
væsentligt at bemærke, at alle nordiske lande efter en beslutning
på nordisk styrelsesmøde i august 2004 - foreløbigt ganske
uformelt - igen er inddraget i LANDSKAB s redaktionsudvalg.
Endvidere har honorarregler og forholdet mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere i perioder optaget sindene.
Alt dette er foregået på medlemsmøder, samtaleaftener med

faglig udveksling eller på de årlige konferencer - inklusive de
nordiske og internationale - som har samlet landskabsarkitekt¬
standen i et fagligt interessefællesskab.

Foreningen udgjorde i mange år et tæt, fagligt givende net¬
værk, hvor de fleste kendte hinanden. Det er ikke helt til¬
fældet længere, og nu er dét, at landskabsarkitekternes syns¬

punkter indgår i den samfundsmæssige struktur, synlighed
og identitet blevet væsentlige programpunkter. Landskabs¬
arkitekternes virke forsøges synliggjort gennem udadvendt
virksomhed, bl.a. parkpris, udstillinger og publikationer.
Kort opsummeret blev foreningen stiftet den 19. december

1931 på Glyptotekskaféen i København, og den var de første
mange år — indtil begyndelsen af 70erne - en eksklusiv fore¬
ning, primært for fagets kendte og etablerede. Der var ti have¬
arkitekter om at stifte foreningen. Stiftelsesdokumentet er un¬
derskrevet af Birger Errboe, Erik Erstad-Jørgensen og C.Th.
Sørensen. De seneste 25 år har foreningen gennemgået en
voldsom udvikling, og medlemstallet er mangedoblet. De første
40 år havde foreningen under 40 medlemmer og selv midt i
70erne kun 60 medlemmer. I 1981 havde foreningen over et
tiår mere end tredoblet sit medlemstal til 189, i 1991 var der
290 medlemmer, og i 2001 var medlemstallet steget til 385
(hertil kom 173 studentermedlemmer). Ved foreningens 75 års
jubilæum i 2006 vil der formentlig være over 450 ordinære
medlemmer og mere end 200 studentermedlemmer. Og de
aktive i såvel bestyrelse som udvalg er nu primært de yngre.
Planlægningen af jubilæumsfejringen er i gang. DL's be¬

styrelse har dannet en række ad-hoc udvalg, der inddrager
såvel menige medlemmer som medlemmer af stads- og kom¬
munegartnernes forening. I dagene 24. til 26. august vil ju¬
bilæet blive markeret med en reception i Brøndsalen i Have¬
selskabets Have og en stor medlemsfest.
Og det, der indtil nu har heddet parkprisen, skal ændre

navn og indhold og blive til en landskabspris. Dette arbejder
Lise Bendix Madsen, Lise Schou, Jon Pape og Jeremy Dean
med. Endvidere er en studenterkonkurrence, der varetages af
Steen Bisgaard, Peter Lundsgaard Hansen og Maria Miret,
under afvikling.
Man tænker sig også afholdt et internationalt, intensivt

tre-dages master class-forløb i Ørestaden med ca. 60 deltagere.
Arbejdsgruppen omkring master class-seancen består af for¬
mand Peter Raaschou Nielsen, bestyrelsesmedlem Anja Boserup
Quist, IFLA-delegat Jacob Kamp og Trine Trydeman Knudsen.
Desuden arrangeres en åben ekskursion.
Økonomien for en stor del af jubilæumsaktiviteterne er

lagt i hænderne på Anja Boserup Quist. Bestyrelsen håber og
arbejder på også at kunne opnå pressens og TV-mediets be¬
vågenhed, dette vil Rikke Munck Petersen og Birgitte Kofod
Olsen tage sig af.
AL
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DANSK HAVEARKITEKTFORENING - 25 ÅR I 1956

3raneh.->J don 20d« Døca ibor Wil.

Foreningens stiftelsedokument
• The foundation charter

Vad ot v e, aom fandt stod 1 .ilyptotelc kaftfon don 19de
December 1951, vsdtogas dat at danne on navaariat »ictforordne.

tlløtado var følgende hwwmuttw. 3. V. åndorcon,
airrcor Srrboe, S. rotnd-J irgonnon, Ooorn asorroon, A«ro haneen, Ank*
naauooon, »arrn.jw, C. rh. Sorwnnon, JAi. fholle og V. Torini.een.

»a dar p4 laodet var enighed oa, at on øAdaa forenince
ooFottola« or sérdølne prtJorsvat, nodoatto a»n ot tdvaln til udarbejdelse
af lovfornlor. Hertil valgtae wvlarolcrevnø.

vf fore'.ioUl-o ruralo vil dot vjro aorot anntcallp.t, at
f »enlnrin bl Ivor oorett.ot Indon nytår, a irllf? fordi vi aA emslce «m rifta-
la mod >ansk Ml -TOfartnor op, 11avsarklt* let foronlw? m andrlivor af don¬
na fortnlnrs love m navn, hvllkst forhAbontllr lot lader si? ordne.

VI har allorodo Uarbejdet ot forslag til lovo for ilave-
iriat -:tfm anln fon. »g vi oador Dan kos-so til ntoda pd ot atlftondo ras-
do, ;-r afhol.liio l aiyj>tot«kkaf4«n forst Ron »anda Tlrsda«* don 23de dna.
Hl. 16 (4).

3r da fortiindret baden Og vonlirat ln-don crødat ron-ia an
af inlortarnada ^ddololna am >nmm ntllllnr til aapon.

Foridan do ovor.n ivnto var to mannernrtner O. N. Brandt og
havoarscltettc :iRll SJ ir indbudte til ædet, ion da var forhindrede. «an
havlo l o Irulb'jit andre Jwniywalt anoatte, da dot nna c»e for r.rull/rt, at
•to-anlnr in kunde vwre for, at naixton elutnln on alano b irde omfatte pri¬
vate orhvervadrlvwle. I idlartld onaitor vi, at foreninpon sital blive så t
omfattende, non fornoldone -or dot miflt, or dotte oondoB derfor ydør-
llnra til: etadopartnor l. ;"abrlol'»e ru non op. da too donna ansat to
Jacob i-iorr aann, v< »at lUrpn rd o« Jans Storgaard, til »coaaiino, artnorne
Ictiaal tira <t olir. Kloleon o« L. limdberg, dennes aostatant . Boye, ea.it
havenricltaXt >rno "i. ;kjttl or og V. ad.

Blirer !rrboa. ®. Srstnd-Jarrenaen. C. th. Ssrens«n.

C Th■ Sore
t#ø}8trupvej •"

BeUa

jjrønsh'øj

Den 19. december 1931, på Glyptotekskaféen i København, vedtogfølgende ti havearkitekter at danne en selvstæn¬
dig havearkitektforening: I.P .Andersen, Birger Errboe, Erik Erstad-Jørgensen, Georg Georgsen, Aage Hansen,
Anka Rasmussen, E. Rønnow, C. Th. Sørensen, Johannes Tholle og V. Termansen. Derudover var kommunegartner
G.N. Brandt og havearkitekt Eigil Kjær indbudt til mødet, men var forhindrede i at deltage.
At beskrive en så vigtig beslutning er ingen nulevende havearkitekt beskåret. Derfor må vi stille vores lid til
gamle arkiver, hvilket i nogen grad lader siggøre. På et gulnetA4 ark dateret 'Brønshøj den 20de December 1931'
og underskrevet afBirger Errboe, E. Erstad-Jørgensen og C.Th. Sørensen fremgår det helt klart, at beslutningen
er taget, og at det er lidt afen hastesag atfa nedfaldet et lovforslag inden udgangen afåret samt et 'ønske om

at medlemskredsen skal udvides'.

Kun 25 årgammel var havearkitekt Georg Boye medpå listen overpersoner, der blev opfordret til at blive med¬
lem, og han beskrev 25 år senere, i anledning afDansk Havearkitektforenings 25 års jubilteum, i HAVEKUNST
1956-2, hele det historiske forløb før og efter 1931, om havearkitektfagets tidvikling i takt med samfundsstruk¬
turens udvikling, om nordisk og internationalt samarbejde og om fagets fremtidige uddannelsessituation.
Derfor starter vi dette jubilæumsnummer med en kopi afGlyptoteksbeslutningen i sin helhed, efterfulgt med
uddrag afGeorg Boyes historiske beretning. Karen Permin
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Fra HAVEKUNST 1956 s. 57

Hvad der hændte, og hvad der er nået
Før 19. december 1931 eksisterede Dansk Anlægsgart¬
ner- og Havearkitektforening, der havde udviklet sig
af den i 1902 stiftede Forening for arbejdsgivende
Anlægsgartnere.
Det var i overensstemmelse med det oprindelige

navn en mesterforening, hvis formål var at varetage
fælles interesser, herunder særlig højnelse af standens
tekniske formåen, fastlæggelse af ensartede priser på
arbejdsydelser og overenskomstforhandlinger med
anlægsgartnerfagforeningen.
Der kom orden i tingene, og en dygtig og velorgani¬

seret anlægsgartnerstand kunne derfor til fulde udnytte
højkonjunkturen omkring 1. verdenskrig. Arbejds¬
området var på den tid først og fremmest den fine og

dyre privathave, villahaven, der i sig selv indebar mu¬
lighed for yderligere dygtiggørelse og eksperimente¬
ren, men som også krævede bevidst planlægning. Og
her kommer så havearkitekterne ind i billedet, eller
rettere havearkitektnavnet. Mens tidligere en enkelt
eller nogle få havearkitekter, for en del i egenskab af
kgl. haveinspektører eller i andre embeder, kunne
dække landet, blev der nu erhvervsmuligheder for
mange. Selvstændige virksomheder med mange med¬
arbejdere blomstrede op. Det var dog sådan, at skellet
mellem anlægsgartner og havearkitekt var flydende,
sådan at forstå, at det fortrinsvis var blandede forret¬

ninger, der både tegnede planerne og udførte arbejdet.
Som det fremgår af HAVEKUNST, hvis, første årgang
løb af stabelen i 1920, var det en frugtbar tid, hvor
problemerne toges op til drøftelse, og man gjorde
meget ud af at skabe kontakt med og belære det have-
interesserede publikum.
Konjunkturerne skiftede, økonomiske krisetider

fulgte, og særlig havearkitekterne gik en vanskelig tid
i møde. Alligevel befæstedes begrebet havearkitekt
udadtil mere og mere i den almindelige bevidsthed,
og samtidig vågnede i inderkredsen forståelsen af, at
anlægsgartnere og havearkitekter ikke på alle områder
havde fælles interesser, og at det ville være ønskeligt,
om de to faggrupper stod adskilt.
Utilfredshed med konkurrenceregler for en af Aim.

dansk Gartnerforenings københavnskreds i efteråret
1931 udskrevet konkurrence om en forårsudstilling i
Forum var den beskedne anledning, der skulle føre til
adskillelsen, som for øvrigt foregik i allerstørste for¬
dragelighed.
Det var nu heller ikke nogen skelsættende begiven-*

hed, der havde fundet sted, man havde markeret en
adskillelse udadtil, men indadtil var linierne uklare.

. Den opfattelse, at man ikke kunne leve af alene at
være havearkitekt, var dengang fremherskende, og

foreningens medlemmer var da også med ganske en¬

kelte undtagelser havearkitekt-anlægsgartnere eller
mer eller mindre offentligt ansatte.
Det gik godt nogle år, men ikke så forfærdelig man¬

ge, så opstod visse gnidninger mellem grupperne,

gnidninger man dengang ganske naturligt tilskrev gen¬

sidig ufordragelighed, men som i virkeligheden var et
resultat af, at udviklingen arbejdede for de rene have¬
arkitekter. Arbejdsområdet flyttedes gradvis fra privat¬
haven til mere offentligt betonede opgaver, fortrinsvis
boligbyggeriet. Dette førte til en nær kontakt med
andre teknikere, arkitekter og ingeniører, der som for¬
udsætning for et samarbejde på lige fod måtte kræve,
at også havearkitekten respekterede det klare skel mel¬
lem tekniker og entreprenør. Dette samarbejde ud¬
viklede i høj grad havearkitekterne, der måtte indstille
sig på rationel planlægning af store opgaver med socialt
fortegn og en hertil svarende fremstillingsteknik.
De rådgivende havearkitekter kom således til at re¬

præsentere et revolutionært element i foreningen, i
skarp opposition til de kolleger, der tillige drev entre¬

prenørvirksomhed, men også til tjenestemandsgruppen.
Grunden til det sidste modsætningsforhold er knap

så indlysende. Det turde være uden betydning for en
havearkitekts kvalifikationer, om han er fast lønnet af
det offentlige eller modtager honorar af sine bygherrer,
og man har aldrig i nævneværdig grad fæstet sig ved
det konkurrencemoment, der lå i tjenestemændenes
privatarbejder. Forklaringen må nok søges deri, at tje¬
nestemandsgruppen som helhed endnu ikke havde
nået at indstille sig på det nye i tiden og derfor følte sig
utryg ved situationen, måske også for en del provoke¬
ret af udtalelser, der er uundgåelige i en brydningstid.
I 1939 overtog foreningen udgivelsen af HAVE¬

KUNST, der nu med vaklende kurs og tyndslidt øko¬
nomi gik ind i sin 20. årgang. Hermed tilspidsedes
konfliktsituationen. De konservative gruppers stand¬
punkt var, at tidsskriftet fortsat skulle redigeres med
adresse til et haveinteresseret publikum, mens opposi¬
tionen ønskede et fagtidskrift.
Bølgerne gik meget højt, og det endte da også ved '

årets slutning med et krak, efter hvilket et betydeligt
antal havearkitekter udmeldte sig. Foreningen fortsat¬
te sin tilværelse tilsyneladende upåvirket af det skete,
men dog har formentlig ikke få medlemmer følt det
uholdbare i situationen, og den omstændighed at ud¬
bryderne ikke dannede en konkurrerende forening
har været medvirkende til den heling af bruddet, der
skete syv år efter
Efter at foreningen havde vegeteret i en årrække og

udadtil kun givet sig til kende gennem Fællesrådet
for Havekunst, opstod i 1947 et ønske om fornyelse, \

der resulterede i optagelse af et større antal, fortrinsvis

Erik Erstad-Jørgensen (1871-1945)
Formandfor Dansk havearkitekt¬
forening 1931-45.
Gartner og havebrugskandidatfra
KYL samt studier ved Kunstakade¬
miets Arkitektskole.

Arbejdedefor Edv. Glæsel.
Egen tegnestue fra 1898 og anlægs¬
gartnervirksomhedfra 1916.
Hans arbejder omfatter bl.a. par¬
terretpå Kgs. Nytorv, storeprivat¬
haver, Doktorparken og Vestparken
i Randers og omlægninger afherre¬
gårdshaver som Næsbyholm og

Rosenfeldt. Erik Erstad-Jørgensen
var meget skrivende, både som
redaktør afHavekunst 1922-24,
som medarbejder og redaktør affkre
haveleksika. Han var den første,
der benævnte sig havearkitekt i
stedetfor at bruge titlen landskabs-t
gartner. Han foretrak den arkitek¬
toniske havestil i mindre haver og
skrev i 1900 bogen Villahaven

Erik Erstad-Jørgensen: Haven ved
Birkeborg, Skodsborg, 1917
• Erik Erstad-Jørgensen: Garden at
Birkeborg, Skodsborg, 1917

l
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Fhv. stadsgartner Jacob Bergmann
(tv.) på ekskursion 1971 sammen
med Helge Degnbol, Københavns
Kommunes daværende stadsgartner
• Former municipal gardener
Jacob Bergmann (left) in 1971 on
an excursion together with Helge
Degnbol, Copenhagen Municipality's
city gardener at that time

Jacob Bergmann (1899-1991)
Formandfor Dansk havearkitektv-
forening 1945-49.
Gartnerfra Vilvorde, derefter
uddannet bos G.N. Brandt.

Stadsgartner i Gentofte Kommune
1919-27, I Københavns Kommune
1936-69, hvor han — udfra et
parkprogram baseretpå rekreation
ogfysisk udfoldelse i sol ogfrisk luft
— omlagde og nyskabte en lang rak¬
ke parker gennem 1930rne og
1940rne, bl.a. Amager Strandpark
og Københavns ydre parkring, dvs.
det grønne parkbånd, derfra nord
løber gennem bl.a. Utterslev Mose,
Damhusengen og'Damhusøen samt
Valbyparken.

Københavns Kommune,
Jacob Bergmann: Utterslev Mose.
1930rne
• Copenhagen Municipality,
Jacob Bergman: Utterslev Mose,
1930's

unge havearkitekter, som repræsenterede den nye linie.
Foreningen skiftede dermed ganske struktur, og ved
den ordinære generalforsamling 1948 vedtog man en¬

delig en klar afstandtagen fra blandede virksomheder,
idet vedtægtens paragraf 1 og 2 fik følgende ordlyd:

§ 1. Foreningens navn er Dansk Havearkitektfore¬
ning. Dens formål er at samle de danske havearkitek¬
ter, der ifølge vedtægterne kan være medlemmer, til
fælles arbejde for havekunstens fremme, og for den
danske havearkitektstands anseelse og interesse.

§ 2. Foreningens medlemmer må ikke drive entre¬

prenørvirksomhed, modtage provision eller på anden
måde forflygtige det tillidsforhold, der bør bestå mel¬
lem bygherre og havearkitekt.
Foreningen var fra nu at en ren havearkitektforening,

en forening der varetog de rådgivende havearkitekters
tarv, men som også stod åben for sådanne kvalificere¬
de tjenestemænd, der ifølge deres embede og indstil¬
ling var havearkitekter i egentlig forstand...
Dansk Havearkitektforening har gennem tiderne

knyttet kontakter ud over landets grænser, i første
række med de skandinaviske brødreforeninger, i særde¬
leshed med Foreningen Svenska Tradgårdsarkitekter,
der siden 1934 har været medudgiver afHAVEKUNST.
Det begyndte med, at nogle svenske kolleger anmeldte
deres besøg i København i august 1933 og blev vel
modtaget med et fyldigt program.
Til gengæld inviterede F.S.T. til nordisk havearki-

tektmøde i Stockholm i august 1934. Så var Norsk
Hagearkitektlag værter i Oslo i august 1935 og Fin¬
lands Tradgårdsarkitekter i Helsingfors i august 1936
Ved mødet i København i september 1937 afholdtes
en interskandinavisk udstilling af haveplaner og bille¬
der i forbindelse med 6te nordiske havebrugsudstilling
i Forum. Efter 5. nordiske havearkitektmøde i Gote-

borg i'august 1939 kom krigens tvungne pause, og

det var da ganske naturligt, at svenskernes invitation
til Stockholm august 1946 formede sig som en verita¬
bel invasion. Man vedtog ved dette møde at fortsætte
traditionen, men med en toårig turnus, i hvilken der
dog kom nogen uorden, idet møder siden har været af¬
holdt i Danmark 1949, Oslo 1951 og Finland 1955.
Grunden til uregelmæssighederne var dannelsen af

International Federation of Landscape Architects, der
kom til verden ved en international havearkitektkon¬

gres i England 1948, og hvori Danmark deltog
Indadtil må fremhæves forholdet til Foreningen af

Yngre Havearkitekter, der blev dannet 1944. Det har
altid været det bedste. I 1946-47 financierede Dansk

Havearkitektforening et supplement til HAVEKUNST
kaldet HAVEARKITEKTEN, der udkom med i alt 20

numre under YH's redaktion. Siden har YH været

medudgiver af HAVEKUNST....

Ser man på, hvad der rent fagligt er sket i de 25 år,
Dansk Havearkitektforening har eksisteret, konstate¬
rer man en enorm udvikling. Som allerede nævnt var

endnu ved begyndelsen af trediverne den fine privat¬
have et meget betydende arbejdsobjekt og holdt for
så vidt stillingen tiåret ud, men under og efter krigen
lagde byggerestriktioner en stærk dæmper selv på vel¬
havende privatfolks udfoldelser. Der var nok en perio¬
de, hvor man lavede haver til tænkte drømmepaladser,
der ikke kunne realiseres inden for i 110 kvm-reglens
snærende bånd, men efterhånden som restriktionerne

afvikledes, sørgede skattevæsenet for, at træerne ikke
voksede ind i himlen. Den store fine privathaves tid
må derfor i alt væsentligt siges at være udløbet.
Til gengæld opstod et behov for relativt beskedne

haver til statslånshuse, af hvilke der er tegnet mange i
det sidste tiår, uden at det på nogen måde kan siges,
at vi har dækket det absolutte behov. Hovedparten af
disse opgaver er ifølge deres natur og de midler, der
er til rådighed, oplagte objekter for en konsulentvirk¬
somhed, som foreningen beklageligvis ikke selv har
magtet at etablere.
Forklaringen er ligetil, andre opgaver har lagt be¬

slag på havearkitekterne. Tiden var løbet fra privatha¬
ven, det statsstøttede boligbyggeri trådte så stærkt i
forgrunden, at det en overgang overskyggede alt andet.
Vi har her i 25-års perioden oplevet en udvikling

fra havearkitektens banebrydende arbejde med at give
det rektangulære jordstykke, der blev tilovers, når den
obligate ringvej var lagt langs karreernes gårdfacader, en
funktionsbestemt, børnevenlig udformning, og til de
udstrakte parkbebyggelser, hvor han er taget med på
råd ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen, planlæg¬
ger friarealerne til de mindste detaljer og har ansvaret
for meget betydningsfulde og omfattende anlægsar¬
bejder.
Denne udvikling havde været utænkelig, hvis ikke

de vekslende byggestøttelove havde givet kontant ud¬
tryk for forståelse af den betydning, som rigtig plan¬
lægning og forsvarlig udførelse af friarealerne har for
boligstandarden.

Staten har investeret meget store beløb i boligparker,
og havearkitekterne har grund til at være taknemme¬
lige for den tillid, der er vist dem som administrato¬
rer af pengene. Tør det siges at de i alt væsentligt har
været tilliden værdig?....
Til gengæld ligger andre opgaver og venter. Efter

krigen måtte der først og fremmest skaffes boliger, og
om end behovet langtfra er dækket, må arbejdskraft,
valutareserver og skattemidler sættes ind på løsningen af
anden nødvendig anlægsvirksomhed; sygehuse, sinds¬
sygehospitaler, åndssvageanstalter, skoler, administra¬
tionsbygninger, militærbygninger og meget andet, og
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Tv. 13. august 1933 ankom et selskab på 15 svenske havearkitekter på
studiebesøg. Med udgangspunkt i Det kgl. danske Haveselskabs Have
besøgte de over to dage sammen med ni danske kolleger tidens fremme¬
ste eller nyeste haveanlæg, udformet af V. Fabricius Hansen i Køben¬
havns Kommune, Erstad-Jørgensen, Brandt, Sørensen, Georgsen.
De besøgte bl.a. Lindevangen, Enghaveparken, Landbohøjskolens rosen¬
haver, gårdanlæg ved Hornbækhus, ringparkerne og Utterslev Mose,
Elellevue, Hvidøre Strandpark og Hellerup Strandpark, Niels Steensens
Hospital og Ordrup Kirkegård, Kgs. Nytorv, Bibliotekshaven og anlægget
foran Statens Museum for Kunst.
Af privathaver fremvistes flere af Erstad-Jørgensen, herunder de Vibe-
Hastrupske haver på Frederiksberg og i Nordsjælland: Bell-Mare, Gam-
meltoft-Schougaard og Ragoczys haver. Desuden haver af Brandt: i Ordrup
og af Sørensen: Kampmanns og Jens Jarls haver.
Deltagerne er fotograferet på Frederiksberg Slots trappe. Erstad-Jørgen¬
sen ses i forreste række tv., lige bagved står C.Th. Sørensen, derefter
bl.a. planteskoleejer Svend Poulsen, kommunegartner Michael Gram,
Johs. Tholle, Birger Errboe. I.P. Andersen ses yderst th. i tredie række
Herunder. Nogle af de nyeste, besøgte anlæg:
P. Baumann og C.Th. Sørensen: Pergolaen i Hvidøre Strandpark. 1932
C.Th. Sørensen: Ing. Jens J. Jarls have, Klampenborg. 1929-30
Frederiksberg Kommune v. Michael Gram: Soppedam i Lindevangen, 1932
• Danish and Swedish excursion participants in 1933, photographed on
Frederiksberg Slot's stairs.
Below: Some of the most recently visited schemes: P. Baumann and C.Th.
Sørensen: The pergola in Hvidøre Strandpark, 1932; C.Th. Sørensen:
Engineer Jens J. Jarl's garden, Klampenborg, 1929-30; Frederiksberg
Municipality and Michael Gram: Wading pool in Lindevangen, 1932
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ved løsningen af alle disse opgaver, der kan suppleres
med kirkegårde, offentlige parker, vejplantninger
o.m.a., har havearkitekterne en fair chance for at være

med, og er det for så vidt i vid udstrækning.
Problemet for vort fag ligger for så vidt ikke i man¬

gel på arbejde, snarere i at for fa må påtage sig for
meget. Den enkelte formår i bedste fald at gøre, hvad
han skal, men må helt give op for, hvad han bør. Der
er ingen tid tilovers til nødvendig regeneration. Inspi¬
rationen må godhedsfuldt indfinde sig i de sene og

sparsomme aftentimer, der bliver tilovers, når det mest
presserende rutinearbejde er skaffet af vejen. På den
måde kan man ikke i længden fastholde det vundne
terræn, endsige udbrede det til områder, der naturligt
ligger inden for havearkitektens virkefelt, men som

hidtil har måttet ligge uopdyrket hen.
Man må undre sig over, at et fag i så stærk frem¬

gang har så ringe tilgang. Det kan alene skyldes, at
uddannelsesforholdene ikke er i orden.

Selv om meget er opnået i de senere år, først og
fremmest skolen på Kunstakademiet, savnes smerte¬

ligt den tekniske skole, der skulle forsyne tegnestuer-

Georg Boye (1906-72)
Formandfor Dansk havearkitektforening 1949-59.
IFLA-delegat 1949-56 samt vicepræsident i IFLA 1956-64
Gartner og havebrugskandidatfra KVL. 130rne medarbejder ved
Århus parkvæsen, derefter hos C. Th. Sørensen. Fra 40rne egen tegnestue,
i 50erne med Ronald Lund og sidst i 60erne med Frank Pettersson.
Undervisningpå KVL, fra 1963 som professor. Georg Boye var meget
skrivende, bl.a. som redaktør afHavekunst 1952-55. Forfatter til
Anlægsgartneri, 1959 og Havekunsten i kulturhistorisk belysning, 1972.
Aftegnestuens mange arbejder kan nævnes Fortunbyen i Kgs. Lyngby,
HerningMindepark, Hjørring Gymnasium og TV-byen i Gladsaxe.

Georg Boye: Gårdhave ved Hjørring Gymnasium. 1957 • Georg Boye: Garden at Hjørring High School, 1957

.—
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ne med gode og dygtige medarbejdere, og som i sig
selv må være en betingelse for, at den undervisning i
højeste plan, der finder sted på Akademiet kan opnå
fuld nyttevirkning. Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole skulle kunne løse denne opgave, og hvis pla¬
nerne for en sådan undervisning, der forudsætter en
liniedeling af havebrugsstudiet og om hvis ønskelig¬
hed, der er enighed, skulle strande på formodninger
om, at der ville melde sig for få elever, ville det være
en stor ulykke, også med meget alvorlige konsekven¬
ser for en række hidtil betydningsfulde og velrenom¬
merede tjenestemandsstillinger.
Når hensyn til det absolutte behpv tages i betragt¬

ning, må det være klog politik at bringe rammerne i
orden for derved at stimulere tilgangen. Den skal nok
komme.

Georg Boye

Projekter udvalgt til IFLA's udstilling i London 1948. Fra oven, venstre hjørne og ned, derefter næste spalte:
• Projects selected for the IFLA exhibition in London 1948. From top, left corner and down, then neM column:
Aksel Andersen & G.N. Brandt: Terrassehave i Tivoli/Terrace garden in Tivoli. 1942-43
Aksel Andersen & Kaj Gottlob: Mindelunden i Flyvangen/Memorial park in Ryvangen. 1946-50
Georg Boye: Fortunbyen, Kgs. Lyngby/Fortunbyen, Kgs. Lyngby. 1947-54
Georg Boye: Omlægning af Venge Kirkegård/Reorganization of Venge Cemetery. 1938
Georg Boye: Mindepark i Fleming/Memorial park in Fleming. 1947-51
Troels Erstad: Egen have Ordrup/Own garden in Ordrup. 1941
Troels Erstad: Boligbebyggelse, København/Housing scheme, Copenhagen
Troels Erstad: Park i Fredensborg/Park in Fredensborg. 1946
Sven Hansen & Sv.O. Roloff-Nielsen: Kirkegård og grønt bælte/Cemetery and green belt, Birkerød. 1940
Erna Friis: Have i Roskilde/Garden in Roskilde
Kai Fiirst: Have til lille hus/Garden for a small house
Georg Georgsen: Omlægning af Lille Heddinge Kirkegård/Reorganization of Lille Heddinge Cemetery. 1946
Morten Klint: Damgaard-Nielsens have nær Randers/Damgaard-Nielsen's garden near Randers. 1946
Erik Mygind: Boligbebyggelse i Nørresundby/Housing scheme in Nørresundby. 1944
Leif Sandberg: Rømerhaven, Århus/Rømerhaven, Århus. 1934-36
Volmer Rud Nielsen: Campingplads ved Holstebro/Camping ground in Holstebro. 1947
Volmer Rud Nielsen: Urnehave i Horsens/Urn cemetery in Horsens. 1947
Knud Preisler: Landhave ved Mossø/Country garden in Mossø. 1946
C.Th. Sørensen: N.P. Arnstedts have Humleore/N.P. Arnstedt's garden Humleore. 1933-42
C.Th, Sørensen: Ing. Per Kampmanns have, Ordrup/Engineer Per Kampmanns garden, Ordrup. 1930-37
C.Th. Sørensen: Forslag til kolonihavepark i Esbjerg/Proposal for an allotment garden park in Esbjerg, 1945
C.Th. Sørensen og Leif Sandberg: Århus Universitet./Århus University. 1931-47
C.Th. Sørensen: Gårdrum ved Klokkergården/Courtyard at Klokkergården. 1937-39
C.Th. Sørensen: Forslag til amfiteater i Dybbøl/Proposal for an amphitheater in Dybbøl. 1939
C.Th. Sørensen: Skrammellegepladsen i Emdrup/Adventure playground in Emdrup. 1940
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EYWIN LANGKILDES FORMANDSTID Karen Permin

Eywin Langkilde (1919-97)
Formandfor Dansk Havearkitekt¬
forening 1959-64.
Gartner samt havebrugskandidat
fra KVL, dertil kurserpå Kunst¬
akademiets Arkitektskole.

Eywin Langkilde arbejdede sammen
med Troels Erstad og videreførte
dennes tegnestue. Eywin Langkilde
udformede i 50erne og 60eme man¬
ge privatbaver, hvor hans meget store
plantekendskab kom til udfoldelse,
desuden skabte han talrige anUg
omkring boligbebyggelser, ældrehjem
og offentlige institutioner.
Sammen med arkitekten Simon

Henningsen arbejdede han i Tivoli
med havens aftenbelysning, de hæn¬
gende haver og legeområdet Tivolaj.
Abstrakte mønstre tegnetafafbro¬
sten i græs blev anvendt i hans egen
have, i Balticas gårdhave i Bredgade
og i bebyggelsen Frederiksgården.
Langkilde var en årrække udstil-
lingsarkitektfor blomsterudstillin¬
ger i Haveselskabets Have og
løgparken i Vallø, hvor der hvert år
blev lavet nye bede og skiftende
løgkombinationer.
Eywin Langkilde skrev i 1956
bogen Nye danske haver

Affaghistorisk interesse, men også for atfa en bredere basisviden om en landskabsarkitektgenerations arbejdsvilkår,
interviewede jeg til LANDSKAB i løbet af80erne og 90erne en rakke kolleger, der på hver sin vis var med til at
præge fagets udvikling gennem 50-, 60- 70- og 80erne. Da landskabsarkitekterne Eywin Langkilde og Arevad-Jacobsen
som formand i henholdsvis Dansk Havearkitektforening og Foreningen afDanske Landskabsarkitekter siden er afgået
ved døden, bringes uddrag afinterviews i LANDSKAB 6-1988 og 7-1988, der omfatter svarpå mine spørgsmål om
de visioner og mærkesager, de hver især lagde vagtpå i deres formandsperiode.
I efteråret 2005 er de øvrige formand interviewet og blev stillet de samme spørgsmål. KP

I slutningen af50erne blev Eywin Langkilde valgt til
formand i Dansk Havearkitektforening, men inden da
havde der ifølge gamle foreningsreferater varetført en
heftig korridorpolitik om en gradvis andring afbestyrel¬
sens sammensætning 'med et snarligt formandsskifte som
endemål.

Hvad var det der foregik?
- Jeg husker ikke selv så meget fra den periode, men
sikkert er det, at den gruppe, der i sin tid stod bag op¬
rettelsen af'Foreningen afYngre Havearkitekter' havde
en finger med i spillet. Alle var de interesserede i organi¬
sationsarbejde og som nybagte medlemmer af Dansk
Havearkitektforening optaget af foreningens fremtidige
politik. Et første punkt i deres handlingsplan vedrørte
en foryngelse af bestyrelsen, hvis formand Georg Boye
havde siddet på posten i en halv snes år.
Efter en henvendelse fra 'de utilfredse' havde jeg,

med henblik på senere at skulle overtage formands¬
hvervet, indvilget i at lade mig opstille som kandidat
til næstformandsposten under forudsætning af, at
Georg Boye var indforstået hermed.
En så lempelig overgangsordning blev mig imidler¬

tid ikke til del, fordi den samlede bestyrelse ret uven¬
tet stillede samtlige mandater til generalforsamlingens
rådighed. Konsekvensen heraf blev, at en hastigt sam¬
mensat valgkomite skulle sørge for at have en navne¬

liste klar til forelæggelse på en ekstraordinært indkaldt
generalforsamling fjorten dage senere.

Uden kampvalg blev jeg i februar 1959 valgt til
formand i Dansk Havearkitektforening med Jørn Palle
Schmidt som næstformand, Erik Mygind som sekre¬
tær og Morten Klint som kasserer.

Visioner

Hvilke opgaver havde I så på tapetet?
Vi ville udvide DH's mødeaktivitet, have medindfly¬
delse på den fremtidige havearkitektuddannelse, give
HAVEKUNST en ansigtsløftning og ændre forenin¬
gens medlemspolitik.

1. Medlemsmøder og samtaleaftener: Når vi ønskede
at udvide mødeaktiviteten, skal det ses i lyset af den
gamle bestyrelses mødetradition, som på årsbasis havde
betydet afholdelse af den ordinære generalforsamling,
et årsmøde og ét - siger og skriver ét - årligt bestyrel¬
sesmøde. Hvem der afgjorde hvad i de mellemliggen¬
de perioder, kan der kun gisnes om.

2. Undervisningsplaner for Kunstakademiet og Land¬
bohøjskolen: Undervisningsmæssigt arbejdedes der på
to fløje. På Kunstakademiets Arkitektskole var man

med C.Th. Sørensen som primus motor, igang med
at gennemføre 'Kunstakademiets prøve i havekunst',
og på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole arbej¬
dedes der hen imod en ændring og opdeling af have¬
brugsstudiet i to selvstændige studieretninger. En Ha-
linie for vordende havearkitekter, primært beregnet
for ansættelse i de kommunale forvaltninger, og en Hg-
linie, som skulle undervise de studerende i havebrugets
mere traditionelle kulturer i væksthus og på friland.

3. HAVEKUNST's fremtid: På foreningsniveau havde
HAVEKUNST's udgivelse givet glæder, sorger og man¬

ge bekymringer. Faglig stolthed over, at så lille en fag¬
gruppe havde klaret at udgive sit eget lille tidsskrift i
mere end 35 år, var spækket med evige bekymringer
over tidsskriftets betrængte økonomi, som ingen mu¬

lighed gav for at give bladet en tiltrængt ansigtsløft¬
ning, og betale den ansvarshavende redaktør en rime¬
lig hyre. Et fornemt og attraktivt tidsskrift at fa sine
projekter offentliggjort i og derfor af skiftende redak¬
tører betragtet som et særdeles ærefuldt, men også u-

lønnet hverv, der fortrinsvis måtte foregå i sene natte¬

timer, når såvel tegnestuens som de familiære gøremål
var fra hånden.

Da det så sortest ud faldt en 'appelsin i vores turban'.
Som medlem afArkitektens Forlags bestyrelse foreslog
havearkitekt Ole Nørgård i vinteren 1960 Dansk Have¬
arkitektforening at indgå realitetsdrøftelser med Arkitek¬
tens Forlag om en fremtidig udgivelse afHAVEKUNST
på det forlag, som i forvejen udgav Arkitekten, Arkitek¬
tur og Byplan.
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Tidstypiske anlæg: Knud Christensen: Skive seminarium. 1955
C.Th. Sørensen og Arne Levin: Vandlegeplads ved Vestbadet,
Brøndby med vandhøne af I.P. Junggreen Have. 1958
C.Th. Sørensen, Arne Levin og Ole Nørgård: Grønnegård ved
Højstrupskolen, Fyn. 1957-59
Agnete Muusfeldt og Erik Mygind: Hvidovrebo 6.1955

Ideen fængede, og efter en del møder mellem forlags¬
leder Poul Erik Skriver, HAVEKUNST's daværende
redaktør Agnete Muusfeldt (Mygind) og jeg som for¬
eningens formand, fik vi i fællesskab nedfældet et
udkast til en samarbejdsaftale, som i princippet gik
ud på, at Arkitektens Forlag skulle overtage hele det
økonomiske ansvar for tidsskriftets udgivelse, mens
de redaktionelle opgaver fortsat skulle varetages af
Dansk Havearkitektforening.

På Dansk Havearkitektforenings generalforsamling i
januar 1960 blev forslaget enstemmigt godkendt. Men
endnu en rum tid skulle gå, før alt faldt på plads, nye
redaktører udpeget, bladets udseende, typografi og
indhold aftalt og abonnementslisterne ajourført.
Med udgivelsen af HAVEKUNST, 42. årgang, nr. 1,

1962 på Arkitektens Forlag indledtes en ny epoke i
det gamle fagblads historie. Som Agnete Muusfeldts
efterfølgere sad havearkitekterne Gunnar Moos og
Arne Lindholdt to år i HAVEKUNST's redaktørstol,

så måtte de give op. Tiden rakte ikke til. Selv fordelt
på to, blev opgaven for stor og tidkrævende. Og be¬
styrelsen måtte se i øjnene, at et fagblad ikke i læng¬
den kunne redigeres con amore, når arbejdstiden var

slut, men krævede en redaktør, som fuldt ud kunne

hellige sig bladet.
Som en af de sidste afgørelser i min formandstid

blev du — Karen Permin -. ansat som ansvarshavende

redaktør i 1964 med et rådgivende redaktionsudvalg
som faglig støtte.

Medlemsrekruttering til Dansk Havearkitektforening
I takt med udviklingen inden for byggeriet var det i
de år meget almindeligt, at landets kendteste arkitek¬
ter også arbejdede som havearkitekter. Fagfolk - som
vi unge gerne så som medlemmer i Dansk Havearki¬
tektforening, uden at de nødvendigvis skulle igennem
den normale optagelsesprocedure, som krævede to
stillere og indsendelse af projektmateriale til bedøm¬
melse.

Vi nåede ikke straks at få en så radikal ændring af
foreningens optagelsesbetingelser, men måtte accepte¬
re en overgangsordning, der indebar, at foreningen
kunne invitere personer som overordentlige medlem¬
mer uden stemmeret.

Sådan blev Ole Nørgård i første omgang medlem
af Dansk Havearkitektforening
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

• Characteristic scheme of the time: Knud Christensen: Skive college, 1955
C.Th. Sørensen and Arne Levin: Water playground at Vestbadet, Brøndby
with water hen by LP. Junggreen Have. 1958
C.Th. Sørensen, Arne Levin and Ole Nørgård: Grønnegård at Højstrupskolen, Fyn, 1957-59
Agnete Muusfeldt and Erik Mygind: Hvidovrebo B. 1955
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YH - YNGRE HAVEARKITEKTER Peter Thorsen

Modstående side, øverst fra venstre.
1. Knud Preisler:
Have ved Furesøen, januar 1946
2. Kai Furst:
Have i Ordrup, maj 1946
3. Redaktør Georg Boyes opfordring
i HAVEARKITEKTEN, april 1946
4. Sven Hansen:
Have i Birkerød, november 1947
5. Lise Pedersen.
Have med Festuca, Cotula, lette
buske og træer, januar 1947
6. Morten Klint:
Modeleret have ved Rude Skov,
december 1947
Alle planer 1:1000
• Opposite page, from top left.
1. Knud Preisler:
Garden by Furesøen lake, January
1946
2. Kai Fiirst:
Garden in Ordrup, May 1946
3. Editor Georg Boye's appeal in
HAVEARKITEKTEN, April 1946
4. Sven Hansen:
Garden in Birkerød, November 1947
5. Lise Pedersen.
Garden with Festuca, Cotula, light
bushes and trees, January 1947
6. Morten Klint:
Modeled garden by Rude Skov,
December 1947
All plans, 1;1000

HAVEARKITEKTEN r" I9"

Stabelafløbning.
Ved Nytaarsskiftet har Bladet Havekunst sat et
nyt Skud paa sin 27 Aar gamle Stamme, nemlig
Tillægsbladet Havearkitekten, som hermed præ¬
senteres for Læserne.
Som bekendt har Foreningen af yngre Havearki¬

tekter siden sin Stiftelse i særlig Grad arbejdet paa
at skabe bedre Vilkaar for Uddannelsen af Have¬
arkitekter her i Landet. Vi har stærkt savnet et

Blad, hvor en Drøftelse af disse Forhold og andre
aktuelle Spørgsmaal kan finde Sted.
Dansk Havearkitektforening, til hvem Forenin¬

gen af yngre Havearkitekter har henvendt sig, har
vist stor Forstaaelse i dette Spørgsmaal og er gaaet
ind paa Tanken om at lave et Tillægsblad til
Havekunst.
Naar det har været muligt paa dette Tidspunkt

(og paa det i Forvejen haardt spændte Budget) at
foretage en Udvidelse af Havekunst, skyldes det
ganske vist, at Krigstids-Papirsituationeri er ændret,
men først og fremmest den Enighed, der blandt
Fagfolk har givet sig Udtryk i Erkendelsen af, at
nu er Tidspunktet inde til at udbygge Fagets Blad¬
forhold og dermed Kontakten Fagets Udøvere imel¬
lem.
Dette søges naaet ved at gøre Havearkitekten

til et Maanedsblad og et Forum for de Ideer, Syns¬
punkter, Diskussioner etc. om faglige Problemer,
som almindeligvis ikke egner sig til Optagelse i
Hovedbladet.
Det maa meget ønskes, at ogsaa Fagfolk i Norge

og Sverige vil faa Glæde af Bladet, og vi haaber, at
Havearkitekten gennem mange og vægtige Indlæg
ogsaa fra disse Lande maa bidrage til en bedre
Klaring af alle foreliggende Opgaver paa det fag¬
lige Omraade.
I Haabet om, at det nye Skud ikke bliver et

»Vildskud«, men et Skud, der vil vokse sig kraftigt
og sætte mange værdifulde Blade og Frugter, ønsker
jeg Bladet og dets Læsere: Et glædeligt Nytaar.

S. A. Hansen,
Formand for Foreningen
af yngre Havearkitekter.

Ogsaa for Havearkitekter bliver 1945 et Aar, der
vil huskes; intimere Kontakt mellem Foreningerne
blev sluttet, og 1946 skal vise, om den gode Vilje
til Samarbejde kan staa for en nærmere Prøve. For
Foreningerne hver for sig er der Opgaver nok, men
der er ogsaa Ting at klare i Fællesskab. Vort Fags
Betydning og Udviklingsmuligheder afhænger i før¬
ste Række af, at alle yder deres bedste; men dette
medfører bl. a. Kravet om forbedrede Uddannelses¬
forhold for de unge, og Arbejdet hermed bør være
det store Fællesanliggende i den kommende Tid.

Som det første Udslag af Samarbejdet mellem
Dansk Havearkitektforening og Foreningen af
yngre Havearkitekter er dette beskedne Blad Have¬
arkitekten et lille Skridt fremover og forhaabentlig
ad den rigtige Vej. Der har længe været Trang til
et aktuelt Blad til Supplering af Havekunst, der,
indenfor de givne Rammer, fortrinsvis maa bringe
det mere repræsentative Stof. Dansk Havearkitekt¬
forening ønsker Y. H. hjerteligt velkommen ti!
Samarbejdet!
Havekunst vil i 1946 udkomme 6 Gange som 16-

sidet Hefte + det 4-sidede Tillægsblad Havearki¬
tekten, første Gang medio Februar og derefter hver
anden Maaned. Tillægsbladet vil i Aarets øvrige
Maaneder udkomme _som selvstændigt Blad.
Abonnementsprisen er vedblivende 10 Kr. pr.

Aar + Porto for Havekunst og medfølgende Til¬
lægsblad. For samtlige Blade — altsaa inklusive de
6 løse Numre af Havearkitekten — er Abonne¬
mentsprisen Kr. 12 + Porto. Eventuelle Abonnen¬
ter, der ønsker det udvidede Abonnement og ikke
som Medlem af en af Havearkitektforeningerne
eller Dansk Anlægsgartnerforening er tegnede der¬
for, bedes snarest meddele dette til Havekunsts Eks¬
pedition, Martensens Allé 1, København V. Vi be¬
klager med det nye Aars Begyndelse at maatte ind¬
drage den særlige Rabat, som hidtil er ydet en vis
lille Kreds af Abonnenter, og Abonnentprisen vil
saaledes fremtidig blive Kr. 10 for alle undtagen
Medlemmer af Det kgl. danske Haveselskab, med
hvilket der eksisterer en særlig Overenskomst.

Svend Hansen,
Redaktør af Havekunst.

. 1

I en central, 25 år lang, periode af DLs historie, havde
foreningen en supplerende 'ungdomsafdeling' -
Foreningen afYngre Havearkitekter. YH blev stiftet i
august 1944.
Blandt initiativtagerne var Erik Mygind, Ingwer

Ingwersen, Eywin Langkilde, Morten Klint, Kai Fiirst,
Helge Degnbol, Knud Preisler og S.A. Hansen, som
blev den første formand.

Foreningens vigtigste formål var at fremme en egentlig
videregående undervisning for havearkitekter - og
samtidig dygtiggøre de yngre folk i faget ved selv at
afholde kurser, foredrag, ekskursioner m.m.

Selv om YH så sig selv som en pressionsgruppe, var
faget i 1940rne så lille, at der ikke kunne blive tale om
et egentligt oprør mod de ældre, etablerede kolleger på
de få tegnestuer og i det sparsomme undervisnings-
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system. Man var nødt til at arbejde sammen, med de
begrænsede ressourcer, arbejdsområder og ansættel¬
sesmuligheder, som faget rummede.
De ældre kolleger fulgte således YH tæt og med¬

virkede i mange af foreningens aktiviteter - invite¬
rede til 'tegnestue-aftener', holdt foredrag og deltog
i diskussioner og kurser.

I 1946 startede YH udgivelsen af et eget månedligt
tidsskrift HAVEARKITEKTEN - et supplement til det
eksisterende HAVEKUNST. Det nye blad skulle være

mere debatskabende, og det fokuserede især på for¬
bedring af uddannelsen og på teknisk faglig oplysning.
Det var et krævende projekt, som kun holdt i to år -
til december 1947, hvor bladet blev slået sammen
med HAVEKUNST.

Det var på den tid småt med fag- og lærebøger om
fagets teknik - Georg Boyes Anlægsgartneri udkom
først i 1959. Derfor udgav YH's 'normudvalg' fra
slutningen af 1940rne og ca. 10 år frem en lang række
tekniske 'videnblade' om tekniske emner, f.eks. be¬

fæstelser, trækonstruktioner, jord, beplantning og

meget mere. Hovedkraften i dette arbejde var Ursula
Hansen fra Georg Boyes tegnestue.

Y.H.'s aktiviteter fortsatte op gennem 1950erne,
hvor faget ekspanderede og nye studerende kom til
fra Landbohøjskolen og især fra Kunstakademiets ny¬

oprettede Afdeling for Havekunst (1955), hvor der
blev optaget mange udenlandske studerende, som var
med til at give YH et internationalt præg.
En forbedring af uddannelsesmulighederne stod

fortsat højest på YH's ønskeliste. I marts 1956 arrange¬
rede foreningen et stort uddannelsesmøde på Vartov i
København, hvor repræsentanter fra hele .skole- og
fagområdet deltog med konstruktive forslag - især til
en omlægning og forbedring af Landbohøjskoleud¬
dannelsen.

Ideerne bar frugt fem år senere, i 1961, hvor 'An-
lægslinien' blev oprettet ved KVL.
YH var også i denne periode med til at presse på

for en bredere definition af faget — DH blev til DL i
1968 og HAVEKUNST til LANDSKAB i 1969.
Med den forbedrede undervisning, herunder flere

lærerkræfter og fagbøger m.v., aftog behovet for YH
som 'uddannelsespolitisk ungdomsfraktion' op gen¬
nem 1960erne.

• YH opløstes derfor i starten af 1969. Dens sidste
formand var Paul Deroose.

Peter Thorsen, landskabsarkitekt mdl
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Haveplanerne i Bladet.
Vi har hidtil i hvert Nummer bragt en Haveplan,
og det agter vi at fortsætte med. Store og smaa Ar¬
bejder er lige velkomne, men vi vil gerne have dem
saa nye og friske som muligt. Har De lavet noget,
De er nogenlunde tilfreds med, saa send os Planen,
evt. inden Ideen udvandes under Hensyntagen til
Bygherrens Ønsker. Planen skal gerne være i klar
og tydelig Streg, saaledes at den kan sættes ned til
Spaltebredden, helst uden Paaskrifter og der maa
mclfølge en kort Beskrivelse, hvoraf de væsentligste
Synspunkter ved Udformningen fremgaar. (Bliver
Haven siden udført og falder heldig ud, kan den jo
altid bruges til en stor ill. Artikel i Havekunst!)
Paa den-Maade faar man et godt Billede af, hvor¬
dan der arbejdes med Haver i Tiden, og ad Aare
foreligger der et Materiale af historisk Betydning.

G. B.



JØRN PALLE SCHMIDTS FORMANDSTID

Jørn Palle Schmidt (f. 1923)
Formand i Dansk Havearkitekt¬

forening 1965-68 ogformand i
Foreningen afDanske Landskabs¬
arkitekter 1968-72.

Havebrugskandidatfra KVL.
Æresmedlem i DL 1992.

J. Palle Schmidt arbejdede med
AkselAndersen, før han i 1952
startede egen tegnestue. Fra 1965
underviste han ved Landbohøjsko¬
len, fra 1972-1993 som professor.
Samtidig deltog han i et omfattende
udviklingsarbejde afplantemateriale.
Palle Schmidt har skabt haveanlag
ved mange boligbebyggelser, bl.a.
Carlsro, Vesterbo i Værløse, Terrasse¬
husene i Fredensborg, Hestkøblund,
Trongårdsskolen og Blaagaard
Seminarium, Herning Kirkegård
samt motorvejsanlæg

Jørn Palle Schmidt: Gårdhave ved

Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby 1958-60
• Jørn Palle Schmidt: Garden court at

Trongård School, Kgs. Lyngby 1958-60

Plant 8c Plej

Hvilke visioner havde du, da du påtog digformands¬
jobbet i foreningen?
Den indstilling til havearkitekfaget - og de dertilhøren¬
de, belastende uoverensstemmelser, der kom til udtryk
mellem meget markante og betydende enkeltpersoner
inden for fag- og uddannelsesområdet, dvs. C.Th.
Sørensen, Georg Georgsen og Georg Boye - måtte æn¬

dres og ophøre. Havearkitektens arbejde ved løsning
af opgaver i forbindelse med den stærkt øgede bygge-
og anlægsaktivitet i årene efter anden verdenskrig blev
langsomt anerkendt. Og som konsekvens af fagets ud¬
vikling og karakterskift - fra opgaver overvejende med
små privathaver til de store landskabelige opgaver -
måtte stillingsbetegnelsen ændres. Betegnelsen have¬
arkitekt var ikke længere dækkende for dette virke.
Efter megen diskussion valgtes en mere internationalt

kendt titel: landskabsarkitekt. For vores fagtidsskrift
HAVEKUNST betød det navneændring til LANDSKAB
og på sigt gøre det til et fælles nordisk fagtidsskrift
med navnet LANDSKAP. I takt med travlheden på
tegnestuerne blev der i foreningens bestyrelsesarbejde
også mere og mere behov for aflastning. At oprette et

eget fagsekretariat med en lønnet fagsekretær som
omdrejningspunkt for foreningens virke og dermed
lette bestyrelsesarbejdet for formand, sekretær og kas¬
serer, stod højt på ønskelisten.

Desuden havde jeg en drøm om at udvide det nor¬
diske samarbejde ved afholdelse af årlige styrelsesmøder
på skift landene imellem.

Dernæst, hvilke mærkesager brændte du for?
Planternes betydning i landskabsarkitektarbejdet var
på grund af arbejdspresset nedprioriteret. Travlhed og

mangel på kvalificeret arbejdskraft på tegnestuerne

gjorde det svært at fa ordentlig tid til denne meget

vigtige del af vort projekteringsarbejde.
Vores samarbejdspartnere forventede naturligt nok,

at netop vi beherskede spørgsmålene om den rette

anvendelse af planterne - også i løsning af opgaver af
meget forskelligartet karakter. Men skuffelserne ved
fejlagtige valg og den efterfølgende behandling var store.
Som praktiserende landskabsarkitekt ønskede jeg på
fagets og foreningens vegne at sikre bygherren størst

mulig garanti for, at planter kunne gro og trives i de
anlæg, vi var ansvarlige for. Som formand i foreningen
henvendte jeg mig til Dansk Planteskoleejerforening
og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre,
som begge var positivt indstillet på samarbejdsfor-
handlinger.

Resultatet blev Plant & /-"/^'-paradigmet, der angav
produktions-, distributions- og plantemetoder og satte

grænser og normer for, hvad man kunne foretage sig
inden for ethvert givent opgaveområde. Plant & Plej
blev dermed en håndfæstning mellem de tre faglige
organisationer.
Skovrejsning var allerede aktuel dengang. Med ud¬

gangspunkt i Vestskovsprojektet søgte jeg gennem

langvarige forhandlinger med Statskovvæsenet at op¬
nå forståelse for, at skovrejsningsprojektet ikke blot
var et forstligt, men i høj grad også et landskabsarki-
tektonisk planlægningsprojekt, der skulle og burde
løses i fællesskab. Jeg vil ikke skjule, at uenigheden var
stor. Resultatet blev da også, at forstfolkene enerådigt
gennemførte Vestskovsprojektet uden hensyntagen til
landskabsarkitekternes synspunkter. Og værre blev
det, da man rundt omkring i landets kommuner be¬
gyndt at tale om planlægning af bynære skove, og
opgaverne blev overladt de lokale skovridere at løse.

Også motorvejsplanlægning var et aktuelt emne.
Med Vejdirektoratet som arbejdsgiver gik samarbejdet
bedre, og motorvejsplanlægning på kryds og tværs i
det danske landskab blev for nogle fa tegnestuer en

vigtig del af landskabsarkitekters projekteringsopgaver
— indimellem vanskeliggjort af stramme budgetter og
af de snævre sidearealer, som blev tillagt vejene.

Og hvilke resultater opnåedes i din formandsperiode?
Vi blev som faggruppe mere synlige. Generelt mener
jeg, at vi som landskabsarkitekter i høj grad har op¬
nået, at vore synspunkter er indgået i den samfunds¬
mæssige struktur, at der er skabt-forståelse for, at
landskabsarkitekter i samarbejde med arkitekter, inge¬
niører og andre teknikere er en nødvendig forudsæt¬
ning for det samlede resultat.
Og det nordisk arbejde blev udvidet. På nordisk

landskabsarkitektkongres i Skagen i sommeren 1969
udvidedes det nordiske samarbejde, og siden da har
man årligt på skift landene imellem afholdt nordiske
styrelsesmøder.

Også foreningens organisation og struktur forbed¬
redes. I 1967 fik DL eget sekretariat i Birkerød, i 1968
blev vores fagbetegnelse landskabsarkitekt vedtaget,
HAVEKUNST blev til LANDSKAB, og i 1969 blev sam¬

arbejdsaftalen med Arkitektens Forlag underskrevet af
forlagsredaktør og foreningsformand. Aftalen gik ud på,
at forlaget fik det økonomiske og tekniske ansvar for
tidsskriftsudgivelsen, mens DL med ansvarshavende re¬

daktør og redaktionsudvalg fik det redaktionelle ansvar.
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Som den lille organisation landskabsarkitektforeningen
var, kom fusionsdrøftelser med Danske Arkitekters

Landsforbund, Dansk Hortonomforening og Danmarks
Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund på dags¬
ordenen i min formandsperiode, men tidrøvende,
som det var, blev det overladt til den kommende

bestyrelse.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

Tidstypiske anlæg:
Agnete Muusfeldt: Taghave i Brøndby. 1968
Annelise Bramsnæs: Motorveje i landskabet. Studieopgave.
1965-66
Annelise Bramsnæs: Idéskitse til landskabsplanlægning i
Vestskoven. Afgangsopgave. 1968
• Characteristic schemes of the time:

Agnete Muusfeldt: Roof garden in Brøndby. 1968
Annelise Bramsnæs: Highway in the landscape.
Student project, 1965-66
Annelise Bramsnæs: Proposal for landscape planning in the
Vestskov forest. Degree project, 1968

* * ' */ ;i'M. Ml
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JØRGEN AREVAD-JACOBSENS FORMANDSTID

I 1972 valgtes du tilformand i Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter. Hvorfor påtog du dig dette op¬
slidende arbejde?
Der kommer vist i ethvert menneskes liv en periode,
hvor man føler sig kaldet til et, i en eller anden for¬
stand samfundsnyttigt arbejde.

Sådan gik det også mig, da jeg på generalforsam¬
lingen i 1972, efter en periode som menigt styrelses¬
medlem, ubeskedent foreslog mig selv som formand.
Og da ingen protesterede, var jeg dermed valgt, til på
værdig vis at repræsentere foreningen udadtil, og in¬
ternt være styrelsens igangsætter, processtyrer og kata¬
lysator om nødvendigt var.

I 50erne havde jeg en årrække været næstformand i
Georg Boyes formandsperiode, og til op i 60erne for¬
mand for foreningens rets- og honorarudvalg. Så uden
erfaringer i organisationsarbejde startede jeg ikke mit
formandshverv.

Hvadgik du til valgpii?
Jeg havde flere mærkesager, men fire programpunkter
skiller sig ldart ud:
- som privatpraktiserende landskabsarkitekt og

fødselshjælper ved oprettelsen af PLR: Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd, agtede jeg primært at ar¬
bejde for en løsning af PLR's problemer, som i særlig
grad belastedes af forholdet til moderforeningen DL,
hvor vi som fraktion, hvis medlemmer udgjorde fore¬
ningens kerne, følte os bundet på hænder og fødder.
- dernæst lå det mig på sinde at fa oprettet en med¬

arbejderorganisation som ligeberettiget forhandlings¬
partner i løn- og ansættelsessager.
- og som tredje opgave fa klargjort foreningens

identitet, og i en tid, hvor omstrukturering og fusio¬
nering var modeord, om muligt finde en stærk orga¬
nisation at støtte os til.
- sideløbende med disse mere langsigtede opgaver

havde jeg en idé om at få arrangeret nogle årligt tilba¬
gevendende konferencer, som på tværs af vore forskel¬
lige organisationsmæssige interesser, kunne samle hele
landskabsarkitektstanden i et fagligt interessefællesskab.

Hvilke resultater opnåede du?
Hvad PLR's interesser angik, fik jeg taget hul på nogle
særdeles aktuelle emner, dette gjaldt i første række
foreningens gamle honorarregler, som Monopoltilsy¬
net ikke ville godkende, og foreningen af samme
grund overvejede at opsige.
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Jørgen Arevad-Jacobsen (1917-2003)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1972-75. .

Gartner samt havebrugskandidat
fraKVL.
Arbejdede som havearkitektpå
C. Th. Sørensens tegnestue og ved
parkvæsenet i Århus kommune,
indtil han i 1949 startede egen teg¬
nestue i Viby J. — på et tidspunkt,
hvor opgaverne strømmede ind.
Jørgen Arevad-Jacobsen udformede
i 50erne og 60erne, med hovedind¬
satsen i Jylland, mange privathaver,
anUg omkring boligbebyggelser,
kirkegårde, ældrehjem, skoler, syge¬
huse øg andre offentlige institutioner,
bl.a. anLeg omkring Brønderslev psy¬
kiatriske sygehits. Gårdhaverne ved
Jydsk Telefon i Sletprioriterede han
selv højest - de var hans Alhambra,
hans Generalife

Jørgen Arevad-Jacobsen:
Jydsk Telefon, Viby, Århus. 1972-87
• Jørgen Arevad-Jacobsen:
Jydsk Telefon, Viby, Århus, 1972-87

I DL's navn henvendte jeg mig både skriftligt og per¬

sonligt til Boligministeriet om foreningens problemer
og anmodede om at deltage i ministeriets igangværende
honorarforhandlinger med arkitekter og ingeniører.
Det var i 1972. At det først tretten år senere - og

efter langvarige forhandlinger, lykkedes mine efterføl¬
gere i såvel DL som PLR-regi at fa 'Specialnorm for
have- og landskabsarbejder' på bordet, fortæller i en
nøddeskal, hvor sendrægtigt organisationsarbejde kan
være.

At fa oprettet en forhandlingsberettiget medarbej¬
derorganisation lykkedes heller ikke i første omgang.
Dertil var de tegnestueansatte medarbejderes grund¬
uddannelser på det tidspunkt for uensartede. Byg-
ningsteknikere på forskellige niveauer, tekniske tegnere,
udenlandske gartneriteknikere hovedsagelig fra Belgien,
udgjorde hovedparten af de tegnestuemedarbejdere, vi
havde ansat. På et tidspunkt, hvor opgaverne strøm¬
mede ind, var velkvalificerede landskabsarkitektmed¬

arbejdere på tegnestuerne en alvorlig mangelvare.
Med Danske Arkitekters Landsforbund havde der

allerede i 1971 på styrelsesniveau været følere ude for
om muligt at opnå en eller anden associeringsordning.
Sigtet var, at DL som planlæggergruppe med kun 60
medlemmer, derigennem skulle få organisationskon-
takt med andre planlæggergrupper i den fysiske plan-
lægningssektor, uden dog at miste sin identitet.
Vore drømme faldt hurtigt til jorden, primært for¬

di vore medlemmers basisuddannelser var så uensar¬

tede, at DAL ikke uden videre ville optage gruppen
kollektivt. Sekundært fordi DAL kun kunne optræde
som forhandlingspartner for den gruppe af DL's med¬
lemmer, der havde afgang som arkitekt, og ikke for den
del, der havde afgangseksamen fra Landbohøjskolen
eller Kunstakademiets prøve for havearkitekter, som
end ikke var en statsanerkendt uddannelse.

I denne situation henvendte vi os til Hortonomfor¬

eningen, hvis sekretær Geert Fredslund Nielsen tidli¬
gere havde antydet, at man måske kunne forhandle sig
til rette med den nydannede Akademikernes Central¬
organisation, hvis DL kollektivt blev tilsluttet Horto¬
nomforeningen, der som dimittendforening for samt¬
lige hortonomer, ville fa forhandlingsretten i AC.
Sideløbende med denne diskussion, var der i de

jordbrugsakademiske kredse forhandlinger igang om
at danne et jordbrugsvidenskabeligt kandidatforbund
bestående af agronomer, hortonomer, forstkandidater
og licentiater.
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Siden 1971 - i landskabsarkitekt Jørgen Arevad-Jacobsens formandsperiode - har DL afholdt høstkonferencer rundt omkring i landet, en årligt tilbageholdende begivenhed af
høj karat, fagligt som socialt. Herunder. Ekskursion til Mandø 1973. Erik Mygind ses tale med gæs foran et interesseret publikum, bl.a. skimtes Inge Vesterholt, Jørgen
Arevad-Jacobsen, Per Glad, Tine Falkentorp, Sonja Poll, Kirsten Lund-Andersen, Steen Høyer og Søren Harboe. J. Arevad-Jacobsen og Palle Schmidt stiger ind i Mandø-bussen,
der ved ebbe skal bringe deltagerne tilbage til fastlandet. Mandø-bussen var dog lidt forsinket p.g. vandets langsommelige tilbagetrækning, og flere klagede over, at de ville
miste deres tog. Men de måtte affinde sig med naturkræfterne

At' DL som samlet faggruppe måske kunne fa en for¬
nuftig placering i et sådant forbund blev ventileret, men
faldt først på plads i min efterfølgers, Søren Harboes,
formandsperiode.
Mere heldig var styrelsen med at starte DL's vår- og

høstkonferencer, som lige siden foråret 1971 har været

årligt tilbagevendende begivenheder af høj karat. Fag¬
ligt som socialt.

Sådan er han

Således refereret, har jeg fagligt forsøgt at beskrive en

kollega, i hvis formandsperiode jeg blev hans nærmeste

medarbejder. Denne selvironiske kollega, som periode¬
vis elsker at fremstille sig selv som egen ringhed', er
en særdeles bevidst herre. Fagligt velfunderet. Om¬
hyggelig i skrift og tale. Tag ikke fejl. Hvad han rører

ved, kræver både tid og megen selvdisciplin.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

DL s høstkonferencerfra 1971 og til 1985
1971 Århus: Friarealer ved vor tids boligbyggeri
1972 Tune Landboskole: Hvad sker i Køge-Bugt området?
1973 Ribe og Mandø: Landskab i bebyggelse — bebyg¬
gelse i landskab
1974 Næstved: Aktiv landskabspolitik i kommunerne
1975 Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole: Skovplant¬
ninger i byområder
1976 Hornum forsøgsstation: Plantemateriale — Plante¬
produktion — Planteprodukt
1977Arkitektskolen i Aarhus: Landskabsarkitektud¬

dannelsen i Danmark

1978 Ishøj rådhus: Landskabsplanlægningens vilkår
efter planlovreformen
1979 Unge hjems højskole i Århus: Fra idé til virkelig¬
hed - projekt og vedligeholdelse
1980 Skanderborg: Samfærdselsårernes beplantninger
1981 Båring højskole: Den danske skov og dens fremtid
1982 Herning: Parkpolitik
1983 LO-skolen i Helsingør: Efterkrigstidens almennyt¬
tige boligbyggeri
1984 Løjt ferieby på Als: Hvor gik landskabsarkitekten
hen, da renæssancen gik ud?
1985 Erstattet afIFLA-konference og nordisk kongres

• Since 1971 - during landscape architect Jørgen Arevad-
Jacobsen's term as chairman - DL has held harvest conferences'
throughout the country, an annual event of high quality, both
professionally and socially. Right: Excursion to Mandø, 1973
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SØREN HARBOES FORMANDSTID Karen Permin

&-J
Søren Harboe (f. 1932)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1975-78.
Arkitekt fra Kunstakademiets
Arkitektskole.
Søren Harboe har i tegnestuefælles¬
skab først med Ole Nørgård, senere
medMåns Ginman og Peder Borup
skabt haveanlæg ved talrige bolig¬
bebyggelser, velkendte er Farum
Midtpunkt og Solbjerg Have.
Hertil kommer anlag ved offentlige
bygninger ogplanlægning afstørre
rekreative arealer til de nye bydan-
nelser i Albertslund og Vallensbæk
samt gadeforløb og torve i Odense,
Svendborg og Kbh. s lufthavn
Søren Harboe, Ole Nørgård m.fl.:
Vallensbæk Mose og Kongsholm-
parken, 1969-79 -

• Søren Harboe, Ole Nørgård and
others: Vallensbæk Mose and

Kongsholmparken, 1969-79

DANSKE PARKER OG HAVER

DANISH PARKS AND GARDENS

ife

FORENINGEN AF DANSKE LANDSKABSARKITEKTER

Hvilke visioner havde du, da du påtog digformandsjob¬
bet i foreningen?
Visioner er vel store ord, men der var især to proble¬
mer, hvis løsning trængte sig på: Foreningens struktur
og tidsskriftet LANDSKAP's fremtid.
Det var magtpåliggende for os at holde sammen på

vores lille faggruppe, på trods af de to dimittendgrup¬
per fra arkitektskolerne og Landbohøjskolen. Skulle
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter være en

ren interesseforening? Hvor skulle lønmodtagernes
interesser varetages i en periode med ret stor arbejds¬
løshed, der stillede krav om arbejdsløshedskasse? Og
hvordan med de praktiserende?
Det blev hurtigt klart, at Arkitektforbundet ikke

ville forhandle overenskomster for dimittenderne fra

Landbohøjskolen. Det måtte derfor blive i Hortonom¬
foreningens regi netop på et tidspunkt, hvor denne
forening sammen med de øvrige dimittendforeninger
fra KVL var i gang med skabe paraplyorganisationen
Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund,
DJVK. Lange og tidkrævende forhandlinger med
mange parter gennem det meste afmin formandspe¬
riode førte til slut til en løsning: DL blev en ren in¬
teresseforening fælles for arkitekt- og landbohøjskole-
uddannede landskabsarkitekter og med sekretariat i
DJVK-regi på Gammel Torv i København. Kandida¬
ter fra KVL fik varetaget deres løn-og ansættelsesfor¬
hold af DH/DJVK og blev medlemmer af dennes ar¬

bejdsløshedskasse, mens de arkitektuddannede fik
deres forhold klaret i arkitektforbundet samt opnåede
en kontingentreduktion ved dobbeltmedlemskab.
Praktiserende Landskabsarkitekters Råd fik via DJVK,
som forbundets eneste privatpraktiserende gruppe over¬

draget DJVK's plads i Akademikernes Centralorgani¬
sation. DL's fagsekretariat havde indtil da nydt godt
af familien Permins gæstfrihed i Birkerød, men nu
måtte Karen, som nok en lidt fremmed fugl, indpasse
sig i DJVK's store organisation og derfra også klare
redaktionen af I,ANDSKAP.
LANDSKAP var det andet store problem, der stod

på min dagsorden. Redaktøren og redaktionsudvalget
havde et noget anstrengt forhold til Arkitektens Forlag
ikke mindst på grund af det årlige underskud, som i
1975 var på 45.000 kr. Der blev optaget forhandlin¬
ger med de øvrige nordiske landskabsarkitektforenin¬
ger og med stor entusiasme, ikke mindst fra vore nor¬
ske kolleger, blev der indgået en aftale om LANDSKAP,
som fælles nordisk tidsskrift for den norske, finske,

svenske og danske forening. Det betød en stor fast
abonnementkreds til at sikre tidsskriftets økonomi.

Ud over disse to hovedopgaver var der, da jeg tiltråd¬
te, truffet aftale om afholdelse af en IFLA-konference

og en nordisk landskabsarkitektkongres i sommeren
1977 på Vilvorde Havebrugsskole. Kongrestemaerne
var Øresundsregionens landskaber, samt det skandina¬
viske boligmiljø med svenske, norske, finske og danske
eksempler. Deltagermæssigt havde vi nok forregnet os,
da vi budgetterede med 200 personer fra ind- og ud¬
land, og der kun meldte sig 130, hvilket gav konferen¬
cen et væsentligt underskud. Dette til trods blev det
en stor oplevelse både for arrangører og deltagere.
Den danske plancheudstilling 'Landskab-Bolig-Have'

illustreret med eksempler fra landets bedste boligom¬
råder blev første gang af Henrik Fog-Møller præsente¬

ret på Vilvorde-mødet og som vandreudstilling senere
tilbudt landets kommuner.

På dagsordenen i de år var også optakten til et fæl¬
les europæisk landskabssamarbejde døbt CEGAP og

en forløber for EFLA, der blandt andet sammen med
de europæiske arkitektforeninger skulle arbejde hen
imod et fælles europæisk landskabsarkitektregister.
Men trods stor mødeaktivitet løb det hele ud i sandet

— tiden var ikke moden.

Nu må jeg præcisere, at styrelsen arbejdede som et

rigtigt godt team, og der var opgaver, hvis løsning slet
ikke var min fortjeneste. Det gælder f.eks. guiden
Danske parker og haver. Som forløber og en beskeden
start på de senere meget professionelle udgaver af
danske landskabsarkitekturguidei- lykkedes det allerede i
min formandsperiode på sekretariatsniveau at udgive
en lile guide i A5-format om danske haveanlæg.
Videreførelsen af Plant og Plej, den tværfaglige aftale

indgået mellem DL, Dansk Planteskoleejerforening og
Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre, gav os

noget hovedbrud angående den juridiske tolkning af
begrebet 'tværfaglig aftale'. Der måtte advokatbistand
og en arbejdsgruppe til for at tolke, hvorledes aftalen
om jordstruktur og planteleverancer skulle håndteres
på tegnestuerne. Som praktiserende landskabsarkitekt
var jeg naturligvis meget optaget af at få ydelsesbeskri¬
velser og honorarregler for landskabsarkitektarbejde på
plads. Der var tale om et parløb mellem DL og PLR.
Det var jo inden honorarregler blev erklæret ulovlige,
og inden tjenesteydelsesdirektivet med spild af ressour¬
cer for tegnestuerne blev en realitet De faste honorar¬
regler var på intet tidspunkt lukrative, men gav sam-
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men med ydelsesbeskrivelserne en fornuftig basis for
projektering, som nutidens tegnestuer med god grund
kan misunde os.

Hvilke mærkesager brændtejegfor?
For de sager som netop da var på dagsordenen. Men
generelt brændte jeg vel for at videreføre og styre for¬
eningen indadtil som rammen for et udbytterigt, fag¬
ligt netværk og udadtil som en organisation, der kun¬
ne hævde fagets position i samfundet.

Hvilke resultater opnåedes?
Det var med stor stolthed og en vis lettelse, at jeg ved
min fratræden kunne fremlægge løsninger på forenin¬
gens struktur og på LANDSKAP s fremtid. I mit over¬
mod hævdede jeg, at foreningen nu godt kunne hol¬
de en strukturpause og koncentere sig om væsentlige
ting. Det skulle ikke gå sådan. Gnidninger om DL's
forhold til DJVK fortsatte i de kommende år og resul¬
terede som bekendt i, at DL igen fik sit selvstændige
sekretariat, men rigtignok med en langt større med¬
lemskreds end i 1978. Med hensyn til LANDSKAP
troede vi, at tidsskriftets nordiske fremtid var sikret.
Men sådan gik det ikke. Efter kun to år opsagde DL's
daværende styrelse og Arkitektens Forlag aftalen og

gjorde tidsskriftet til et rent dansk anliggende. For
mange af os var det en 'svær kamel' at sluge. Efter tre
år i formandsstolen overlod jeg andre aktuelle, men
ikke færdigbehandlede opgaver til den nye bestyrelse,
hvis formand blev Henrik Fog-Møller.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

Udstillingen Landskab - bolig - have, ophængt på Vilvorde i
anledning af IFLA-konferencen 1977.
Udstillingen omfattede 18 plancher og viste i planer, tekst og
fotos eksempler fra nogle af de mest vellykkede boligbebyggel¬
ser i Danmark, heriblandt mange tæt/lav bebyggelser med en
bevidst landskabelig behandling af både de nære arealer som.
omgivelser. Udstillingen var fotograferet og redigeret af land¬
skabsarkitekterne mdl Agnete Muusfeldt, Arne Lindholdt og
Henrik Fog-Møller
• Exhibition, Landscape - home - garden at Vilvorde during
the IFLA-conference, 1977.
The exhibition consisted of 18 boards with plans, text and
photos, and depicted examples of some of the most successful
housing schemes in Denmark, including many dense/low-rise
schemes with a conscious landscape treatment of both the
near areas as well as the surroundings. The exhibition was.
photographed and edited by landscape architects mdl
Agnete Muusfeldt, Arne Lindholdt and Henrik Fog-Møller 1
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FOG-MØLLER, ULFSTEDT OG MØRUP JENSEN

Henrik Fog-Møller (f 1939)
Formand i Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1978-80.
Landskabsarkitekt fra KVL.
Ansat på Morten Klint & Knud
Lund-Sørensens tegnestue 1981-86,
på Ginman, Harboe og Borups teg¬
nestue 1973-81, medindehaver
sammesteds 1997-2000. Fra 1980
i DL 's retsudvalg og syns- og skøns¬
mand i DAL's voldgiftsnxvn.
Fra 1985 egen tegnestue, siden
2001 i Svendborg

Henrik Fog-Møller, formand 1978-80
Min vision var primært at professionalisere foreningens
styrelse og selvstændiggøre faggruppen. Hidtil havde
foreningen været ledet af en formand, stærkt assisteret
af vores sekretariat, dvs. Karen Permin. Resten af sty¬
relsen fungerede som en slags sparringspartnere, som
gav deres mening til kende ved styrelsesmøderne, men
ellers ikke foretog sig ret meget 'på egen hånd'.
Vi arbejdede meget på at strukturere styrelsesarbejdet,

skabe en mere ligelig arbejdsfordeling styrelsens med¬
lemmer imellem, så hvert enkelt medlem fik sit specielle
ansvarsområde at tage sig af. Opdelingen blev således:
- DL: kontakten til Dansk Hortonomforening og

Kandidatforbundet DJVK.
- DL's kontakt med LANDSKAP's danske og nordiske
redaktionsudvalg og Arkitektens forlag
- DLs økonomi
- DL's møde- og konferencevirksomhed
- DL's faglige udadrettede arbejde
- DL's faglige interne arbejde
- DL's koordinator og ansigt udadtil: formanden

Denne strukturering og organisering af styrelsesarbej¬
det blev raffineret og fuldstændiggjort under mine
efterfølgere. Især Christian Mørup løftede styrelsesar¬
bejdet op på et helt nyt niveau.
Selvstændiggørelsen af faggruppen var - og er - til

stadighed påkrævet, set i et samfundsmæssigt perspektiv.
De nye planlægningslove og vores indplacering i

den fysiske planlægning i praksis optog sindene. En
forbedring for faget var åbenbar. For hvor det tidlige¬
re mest handlede om vores specialviden og planter,
belægninger, og koter, betragtedes vi efterhånden som
en selvstændig faggruppe, selvskrevne til at deltage i
planlægningsopgaver på lige fod med arkitekter og
ingeniører.

Også internt i 'huset' på GI. Torv skulle vi selvstæn¬
diggøre os. Sekretariatsledelsen for DH og DJVK vidste
ikke helt, hvad de gik ind til, da DL som interessefor¬
ening fik sekretariatsadresse på Gammel Torv i de
jordbrugsvidenskabelige kandidaters højborg.
Foreningen af Danske Landskabsarkitekter viste sig

at være en selvstændig tænkende og bevidst interesse¬
forening, som ville have indflydelse på f.eks. fagsekre¬
tærens løn- og ansættelsesforhold, valg af kontorlokaler
og meget andet — på lige fod med forbundets .øvrige
akademiske medarbejdere.

Som jeg husker det, betragtede DL sig som en selv¬
stændig forening, der havde 'indlogeret sig' hos DH/
DJVK for at have et sted at holde til, mens vi om¬
vendt blev betragtet som en inferiør lille gruppe, som

skulle sekretariatsbetjenes - nemmest muligt. Det gav
anledning til mange herlige sammenstød og skriverier
- en vis begyndende forståelse og sympati måske, men
samarbejdet revnede som bekendt endeligt flere år efter.
Jeg føler lidt, at grundlaget for vores nuværende selv¬
stændige og overordentligt velfungerende sekretariat i
Skt. Pederstræde blev skabt dengang.

Mærkesager, ja, det var de jo allesammen. Der var
jo sager, ud over de allerede nævnte, som jeg som tid¬
ligere menigt bestyrelsesmedlem kendte godt fra min
forgænger og daværende chef Søren Harboe — sager

der skulle løses eller i hvert fald bringes lidt videre
mod en slags løsning.

LANDSKAP's problemer i nordisk sammenhæng
var fortsat på dagsordenen. Arkitektens forlag havde
netop tilkendegivet, at forlaget på de eksisterende øko¬
nomiske præmisser ikke så sig i stand til at fortsætte
udgivelsen efter januar 1981. Efter langvarige for¬
handlinger i DL's styrelse og i det danske redaktionsud¬
valg blev den endelige opsigelse af det nordiske sam¬

arbejde besluttet inden udgangen af 1980.
Og fra 1981 blev LANDSKAP, som nu igen hed

LANDSKAB et rent dansk fagtidsskrift med Preben
Skaarup som ansvarshavende redaktør.
Oprettelsen afAnsatte Landskabsarkitekters Råd,

som en fraktion under DL, som skulle varetage de
ansatte landskabsarkitekters særlige interesser, optog
også sindene i min formandsperiode. Efter langvarige
og tidskrævende forhandlinger og en ekstraordinært
indkaldt generalforsamling lykkedes det i august 1979
at få aftalen om medlemskab, praksiskrav, brugen af
betegnelsen MDL, forholdet til Dansk Hortonomfor¬
ening, kontingentstørrelse og vedtægtsformuleringer
på plads.
Ordet resultat, nej, det synes jeg ikke man kan

bruge inden for en enkelt formandsperiode. Mange
små opgaver blev vel løst og afsluttet, men udviklin¬
gen blev viderebragt, og grundlaget for den flotte og

professionelt drevne forening, som vi er i dag, blev
lagt og udbygget i alle formandsperioderne - af man¬
ge, mange gode kræfter, i og uden for styrelsen, som
deres forskellighed til trods har trukket i samme ret¬

ning.
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Bestyrelsesmøde på Flakfortet 1980. Fra venstre og styrbord
Uffe Wainø, Mogens Lock-Hansen, Karsten Kring og Lars Borgen.
Fra venstre og bagbord Gunver Vestergaard, Carsten Lund, Hen¬
rik Ulfstedt og Karen Permin
• Board meeting at Flakfortet, 1980: Uffe Wainø, Mogens
Lock-Hansen, Karsten Kring, Lars Borgen, Gunver Vestergaard,
Carsten Lund, Henrik Ulfstedt and Karen Permin

Fra Finland skriver Henrik Ulfstedt, formand 1980-82:

Hvordan jeg blev formand?: ....nu er der blot at krydse
fingre for en parkeringspladsplads tæt på sekretariatet,
så jeg ikke bliver forsinket til beslutningen, hvor sty¬
relsen konstituerer sig. Træder selvfølgelig forsinket
ind under det igangværende møde og ser alle de smi¬
lende kolleger, der lykønsker mig med udnævnelsen
til 'formandsposten'. Forude venter flere mærkesager,
der helskindet skal bringes til en acceptabel afslutning.
Det var blandt andet:
- at fa tidsskriftet LANDSKAB til at fungere også

efter 1. januar 1981, hvor samarbejdet med de andre
nordiske landskabsarkitektforeninger om udgivelse
var opsagt, og hvor Karen Permin skulle fratræde som
redaktør. Det gav søvnløse nætter til budgettering af
såvel særbidrag som abonnement, ansættelse af ny
redaktør osv., men jeg var helt rolig med hensyn til
bladets professionelle fremtid.
- at formå den samlede medlemsstand, og i særdeles¬

hed de offentligt ansatte kolleger, til at indse værdien af
gode resultater for honorarudvalgets arbejde om nye

honorarregler og således også 'betale' for dette arbejde.
Til 50-års jubilæet havde vi gode intentioner, idéer

og oplæg, som desværre ikke blev realiserede, da det
ikke var muligt at opnå støtte hertil, hvilket styrelsen
og også formanden efterfølgende blev kritiseret for.

Christian Mørup Jensen, formand 1982-86
Hvilke visioner og mærkesager havde du, da du påtog
digformandsposten, og hvilke resultater blev opnået?
At besvare de tre spørgsmål kan jeg ikke gøre umiddel¬
bart, de må ses i en større sammenhæng, baseret på
min faglige baggrund som landskabsarkitekt - min
holdning til landskabsarkitektur, til den levende natur,
til planter og hele mit uddannelsesforløb, og til enkelte
af de fagfolk, jeg traf på min vej og som var med til
at forme min faglige karriere. Jeg nævner professor
Georg Boye som min læremester og den sikre rådgiver
og kvindelige engelske landskabsarkitekt - mesteren i
landskabsplanlægning - Lady Sylvia Crowe, på hvis
tegnestue jeg var ansat som nybagt kaødidat, samt
stadsgartner S.A. Hansen, som blev min mangeårige
chef i Lyngby parkforvaltning.

Jeg ønskede at anvende nogle af de erfaringer, jeg
havde fra mit professionelle virke til løsning a'f store
og små opgaver. Især de opgaver om organisations¬
struktur, der i de år var på tapetet, var baggrunden
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for, at jeg påtog mig formandsjobbet. Ønsket om at
bevare DL som en faglig interesseorganisation for hele
faget, fandt jeg var en indsats værd på et tidspunkt,
hvor tegnestuelederne havde fået deres egen organisa¬
tion - Praktiserende Landskabsarkitekters Råd - og
en tilsvarende organisation for ansatte landskabsarki¬
tekter - Ansatte Landskabsarkitekters Råd - netop
var kommet på plads. Dernæst ville jeg gerne forsøge
at mindske afstanden og øge forståelsen arkitektsko¬
lerne og Landbohøjskolen imellem samt forsøge at fa
et vidtgående byplansamarbejde på plads.
Af mærkesager vil jeg fremhæve indstiftelse af park¬

prisen, udgivelsen af en bog om parkpolitik, igangsæt¬
ning af de geometriske haver i Herning samt nordisk
kongres i Askov 1985.

Som led i en mere udadvendt linie besluttede besty¬
relsen at indstifte en parkpris. Sigtet var, at DL med
en sådan prisuddeling kunne fremhæve betydningen
af fagets arbejdsområder over for offentligheden. Prisen
skulle ikke nødvendigvis uddeles hvert år, men ved
særlige lejligheder, som bestyrelsen skønnede egnede
til at markere faget. Den første parkpris gik i 1984 til
Odense Kommune, der med stadsgartner Axel Thom¬
sen ved roret, havde gjort sig særligt bemærket i ar¬
bejdet med parkpolitik, landskabsplanlægning og have¬
kunst. Begrundelsen havde følgende ordlyd:
'Med parkprisen ønsker Foreningen afDanske Land¬

skabsarkitekter at fremhæve den mangfoldighed af
elementer, der må indgå i det parkpolitiske arbejde, og
som Odense kommune så overbevisende har samlet i et

helstøbt parkpolitisk program, hvormed bybefolknin¬
gen sikres daglig og fortrolig kontakt med naturen.'

Henrik Ulfitedt (f. 1943)
Formand i Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1980-82
Landskabsarkitekt fra Kunstakade¬
miets Arkitektskole 1974

Medejer aflandskabsarkitekttegne¬
stuen Bruun, Samuelsen, Ulfitedt,
Lyngbyfra 1973. Egetfirma i
Finland 1993

Chr. Mørup Jensen (f 1944)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1982-86.
Landskabsarkitektfra KVL.
Ansatpå Sylvia Crowes tegnestue,
London 1971-72, ved Lyngby-
Taarbæk Kommunes parkvæsen og

byplanafdeling 1972-85. Planlæg¬
ningschefi Stenløse kommune
1985-95. Leder affolkeoplysnings¬
sekretariatet i Københavns Kom¬
mune 1996-2003. Egen virksom¬
hedfra 2004

DL 'sparkpriser:
1984: Odense Kommune
1989: Lyngby-Tårbæk Kommune
2002: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Den første parkpris i 1984 tildeltes
Odense Kommune, dengang med
stadsgartner Axel Thomsen ved
roret. Chr. Mørup Jensen ses over¬
række parkprisdiplomet
• In 1984, the first Park Prize went
to Odense Municipality, when
municipal gardener Axel Thomsen
was responsible. Chr. Mørup Jensen
is presenting the Park Prize diploma
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OM LANDSKABSPLANLÆGNING
Foreningen af Danake Landskabsarkitekter • Stado- og Koniiunogartnerforoningan 1 Danmark • 1983 »StS*

Udstilling om landskabsplanlægning
1983. DL og Stads- og Kommune¬
gartnerforeningens udstilling om
landskabsplanlægning viste, hvor¬
dan der kan arbejdes med de fysiske
omgivelser, og hvordan landskabs¬
planlægning bør indgå i sammenfat¬
tende fysiske planlægning.
24 plancher behandlede hvert sit
emne inden for kommuneplanlæg¬
ning med titler som: Det åbne land
- mark, skov og strand, Nye bolig¬
områder, Bypark og fritidsanlæg,
Fredede arealer, By- og boligtrafik.
Udstillingen var fotograferet og redi¬
geret af landskabsarkitekterne mdl
Henrik Fog-Møller, Rita Larsen,
Malene Hauxner, Jens Hendeliowitz,
Kerstin Lehnsdal og Jon Pape
Midte: Fernisagedagen 15. april
1983 på KVL
Th. Sven-lngvar Andersson, Annelise
Bramsnæs og Ib Asger Olsen;
Parkpolitik.
Dansk Byplanlaboratorium. 1984

• Left. DL and City and Municipal Gardner Association's
exhibition of landscape planning from 1983. Twenty-four
boards were displayed, showing how it was possible to work
with the physical surroundings and how landscape planning
could be included in comprehensive physical planning.
The exhibition was photographed and edited by landscape
architects mdl Henrik Fog-Møller, Rita Larsen, Malene Hauxner,
Jens Hendeliowitz, Kerstin Lehnsdal and Jon Pape
Bottom. Sven-lngvar Andersson, Annelise Bramsnæs and
Ib Asger Olsen: Parkpolitik. Dansk Byplanlaboratorium. 1984

Bogen Parkpolitik havde Sven-lngvar Andersson,
Annelise Bramsnæs og Ib Asger Olsen som forfattere
og blev udgivet af Dansk Byplanlaboratorium i 1984,
i et samarbejde med DL. Bogen behandlede forholdet
mellem landskabsplanlægning og de tilgrænsende fag¬
områder, byplan- trafik- og sektorplanlægning i det
åbne land.

I forbindelse med DL's 50 års jubilæum blev arbej¬
det med at genskabe prof. C.Th. Sørensens geometri¬
ske haver i Herning påbegyndt, og de først planter
kom i jorden foråret 1983. Det var et utroligt have¬
projekt, der blev medbestemmende for den videre
udbygning af området.

På Askov Højskole var DL i sensommeren 1985
vært for en nordisk landskabsarkitektkongres, hvis
tema var byomdannelse og byforbedring. Mottoet var
'Livet tilbage til byerne'. Kongressen fokuserede på
købstædernes planlægningsforhold og de muligheder
for at genskabe et harmonisk forhold mellem byen og
det omgivende land- og mellem bebyggelse og land¬
skab, som en byomdannelse og byforbedring kan give.
Med spændende gæsteforelæsere og ekskursioner til
Ribe og Kolding blev temaet belyst fra mange vinlder.
Det var en succesfuld kongres - og med megen festivitas.
Af resultater vil jeg fremhæve det tidkrævende

arbejde med DL's struktur og omprioriteringen af for¬
eningens arbejde. Som oplæg til en afklaring af fore¬
ningsstrukturen blev DL's arbejdsopgaver opdelt i fag¬
lige interesseopgaver og faglige organisationsopgaver.
Denne opdeling blev godkendt på en ekstraordinær
generalforsamling i 1982, hvor det blev besluttet at
styrke DL's arbejde med de faglige interesseopgaver
og søge en afklaring af de organisatoriske opgavers

placering til Dansk Hortonomforening, Stads- og
Kommunegartnerforeningen og Danmarks Jord¬
brugsvidenskabelige Kandidatforbund. På styrelsesni¬
veau opstrammedes udvalgsarbejdet og erstattedes af
følgende tre permanente udvalg, der samlede tingene
og gav behandlingen styrke: Informationsudvalget -
Uddannelsesudvalget - Udviklingsudvalget.
Karen Permin, landskabsarkitekt mdlDansk Hyptanluboniloriiims Skrlft.Mrk' ■ nr. 29
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DE GEOMETRISKE HAVER I HERNING - ÅR 2006
Sven-lngvar Andersson

Et af den europæiske havekunsts mesterværker befin¬
der sig i Herning. C.Th. Sørensens store komposition
af hække blev tegnet i 1945 til Vitus Berings park i
Horsens. Der kunne den ikke blive realiseret. Efter at

den visionære skjortefabrikant Åge Damgård i nogle år
havde kunnet glæde sig over den — som en del af sin
store samling af moderne kunst, malerier og skulpturer
— måtte den ofres i forbindelse med, at fabrikken
skulle udvides og flytte til det hus, som nu rummer

Herning Kunstmuseum.
I forbindelse med Foreningen af Danske Landskabs¬

arkitekters 50 års jubilæum i 1981 blev det vedtaget at
sætte de mange avnbøgeplanter i jorden i umiddelbar
tilknytning til den runde fabrik og den runde skulp¬
turhave, som også begge er C.Th. Sørensens værk.
Herning Kommune har med tålmodighed og stor

dygtighed passet og plejet anlægget. Og nu kan man

gå ind igennem de smalle åbninger i de fem, seks og
syv meter høje hække og blive svimmel i den labyrint
af grønne rum, som har himmelen til loft.

Formerne er geometriske - det har givet anlægget
dets navn - men selv kaldte C.Th. Sørensen dem

musikalske. Han ville dermed løsrive havekunsten fra

den nyttetænkning, som almindeligvis, og ofte med
fuld ret, klæber sig til haver, og lede tankerne hen
imod den rene kunstneriske oplevelse.

De mindre tilføjelser med vand og plantninger i de
lukkede rum, som Herning Kommune med bistand
af Sonja Poll og undertegnede arbejder med for tiden,
har til hensigt at invitere et større publikum til den
sublime oplevelse.
Sven-lngvarAndersson, professor, landskabsarkitekt sar, mdl

C.Th. Sørensen, en musikalsk have.
Akvarel 1954
• C.Th. Sørensen, a musical garden.
Watercolor, 1954

Birkområdet i Herning. I forgrunden Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum,
tv, den runde skulpturpark og de geometriske haver
• The birch area in Herning. In the foreground, Carl-Henning Pedersen and Else Alfelt's Museum,
left, the circular sculpture park and the geometrical gardens
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NORDISK SAMARBEJDE OG NORDISKE KONGRESSER
Karen Permin

Nordiske sekretærer:
1969-86: Karen Permin, Danmark
1986-95: Ida Kristin Lie ogMona
Lande Olsen, Norge
1996-2000: Frederik Wallin, Sverige
2001-04: Poul Børge Pedersen,
Danmark
2005-: Audur Sveinsdottir, Island

Nordisk møde i Maj-Lis Rosenbroijers
smukke have i anledning af, at tids-
skriftsaftalen blev underskrevet..
Helsinki maj 1978.
Fra venstre Karen Permin, Danmark,
Terttu Nukari, Finland, Eivor Bucht,
Sverige, Juha Vainio, Finland, Trygve
Sundt, Norge, Christina Laurén,
Finland, Camilla Rosengren, Finland,
Par Soderblom, Sverige, Maj-Lis
Rosenbroijer, Finland og Kasper Opdal,
Norge
• Nordic meeting in Maj-Lis Rosen-
broijer's beautiful garden in celebra¬
tion of the signing of the magazine
agreement. Helsinki, May 1978.
Frojn left, Karen Permin, Denmark,
Terttu Nukari, Finland, Eivor Bucht,
Sweden, Juha Vainio, Finland, Trygve
Sundt, Norway, Christina Laurén,
Finland, Camilla Rosengren, Finland,
Par Sflderblom, Sweden, Maj-Lis
Rosenbroijer, Finland and Kasper
Opdal, Norway

Mellem de nordiske landes have-og landskabsarkitekt-
foreninger har der både før og efter anden verdenskrig
stået en vis form for samarbejde på dagsordenen, men
først efter 1945 blev der virkelig tale om et fagligt
fællesskab på tværs af landegrænser.
Generelt og uden sproglige problemer blomstrede

det nordiske samarbejde. Forskellighederne og natio¬
nale holdninger til trods opbyggedes et fagligt og kol¬
legialt fællesskab, som var ret enestående for de, som
aktivt deltog.

På foreningsniveau handlede det om afholdelse af
nordiske kongresser og fra 1969 årlige styrelsesmøder
på skift landene imellem. Uddannelsesmæssigt drøftede
læreanstalterne muligheden for i fællesskab at starte et

etårigt efteruddannelsesprojekt tilknyttet landskabs¬
arkitektafdelingen på Kunstakademiet i København.
IFLA- og EFLA-problematikken indgik i en samlet

nordisk interessesfære og en fælles nordisk haveguide
blev planlagt. Tidskriftmæssigt havde HAVEKUNST
siden midten af 30rne haft en svensk medredaktør,

og fra 1962 fik norske og finske lokalredaktører plads
i redaktionen af tidsskriftet som skiftede navn til

HAVEKUNST- HAGEKUNST-TRADGÅRDSKONST.

Og som endnu engang - nemlig syv år senere - i takt
med ændringen af fagbetegnelsen havearkitekt til land¬
skabsarkitekt og med et rimeligt buk for den nordiske
bogstaveringsmåde fik navneforandring til LANDSKAP.
Den mere formelle aftale med Arkitektens Forlag om

udgivelse af tidsskriftet som et fællesnordisk anliggen¬
de blev underskrevet i maj 1978 af alle fire nordiske
foreninger og trådte officielt i kraft 1. januar 1979 -
en samarbejdsaftale, der desværre efter kun to år på
grund af økonomisk underskud blev opsagt af Arki¬
tektens Forlag, og LANDSKAP blev igen et rent dansk
fagtidsskrift.

Og langsomt og næsten umærkeligt klinger det nordi¬
ske samarbejde af - uden tvivl i takt med landenes
politiske situation, hvor drømmen om et nordisk fælles¬
marked erstattedes af et langt større og mere vidtgåen¬
de europæisk samarbejde, hvor Danmark gik enegang

og allerede i 1973 blev medlem af EU, mens Sverige
og Finland først blev medlemmer i 1995, og Norge
og Island stadig holder sig udenfor.
Også for landskabsarkitekterne har det betydet en

vis afmatning i det nordiske samarbejde.
Tidligere tiders faglige og sociale kontaktbehov er

tilsyneladende væsentlig reduceret, hvis antallet af
kongresdeltagere skal være normgivende udtryk for
fællesskabet - ja, kongresser som i værste fald har
måttet aflyses.
Derimod gennemføres på styrelsesniveau de årlige

nordiske møder, hvor repræsentanter for de enkelte
landes styrelser, IFLA og EFLA-delegater og LANDSKAB s

redaktør samt en lønnet sekretær deltager.

Et lille personligt udsagn
For mit vedkommende betød opsigelsen af det nordiske
tidsskriftsamarbejde, at jeg efter 16 år som ansvarsha¬
vende redaktør for HAVEKUNST/LANDSKAP samtidig
sluttede jobbet.

Jeg er taknemmelig, fordi jeg fik realiseret min ung¬

doms drøm om at gøre LANDSKAB til et nordisk an¬

liggende og bedrøvet over, at det tidsskriftsamarbejde,
de nordiske redaktioner fik i stand, ikke holdt. Måske
var mine ambitioner for høje. Jeg troede, at vi i et
fagligt fællesskab - kvalitets- og identitetsmæssigt -
kunne holde Norden sammen og gøre LANDSKAP til
et historisk dokument.

Karen Permin, landskabsarkitekt mdl
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Nordiske landskabsarkitektkongresser 1933-2005
O. Danmark, Købenbavn 1933: Ekskursion
I.Sverige, Stockholm 1934: Ekskursion
2. Norge, Oslo 1935: Ekskursion
3. Finland, Helsingfors 1936: Ekskursion
4. Danmark, København 1937: Ekskursion
5. Sverige, Goteborg 1939: Ekskursion
6. Sverige, Stockholm 1946: Ekskursion
6. Danmark, København 1949: Parker og anUgsgartnerud-
dannelsen (Her kom en fejl ind, idet 6. blev brugt to gangej
7. Norge, Oslo 1951: Vejbygning
8. Finland, Helsingfors 1955: HaveanUg i Helsingfors m.m.
9. Sverige, VarmUnd 1959: Viirmland du skona
10. Danmark, Fyn 1961: HaveanUgpå Sydfyn
II. Norge, Geilo 1963: Fjellet
12. Finland, Åbo og Helsingfors1965: Grdnsen mellan bosdtt-
ningsmiljon och naturlandskapet
13. Sverige, Lund 1967: Skolor: Miljoplanering - utbilding
14. Danmark, Skagen 1969: Koncentreretfritidsbebyggelse
15. Norge, Kongsberg 1971: Vintermiljøet
16. Finland, Ålandsøerne 1973: Vattnet i landskapet
17. Sverige, Boden, Kiruna, Luleå m.m. 1975: Landskab
omkring polarkredsen
18. Danmark, Vilvordel977: Øresundsregionens landskab
19. Norge, Bergen 1979: Planlegging ogforvaltning av våre
ytre omgivelser
20. Finland, Vasa 1981: Osterbotten — kulturlandskap i for¬
andring
21. Sverige, Hdsselby, Stockholm 1983: Stadens framtida ute-
rum

22. Danmark, Askov Højskole, Vejen 1985: Byomdannelse og
byforbedring
Norge 1987 aflyst
23. Finland, Espoo 1989: Landskapsarkitektoniska visjoner
vid det begynnande årtusendet
Sverige, Gotland 1991 aflyst
24. Island, Laugarvatn 1993: Natur - Kultur - Landskabs¬
arkitektur

Sverige, Stockholm, 1995 aflyst
25. Norge, Trondheim 1997: By i 1000 år og 1000 til
26. Danmark, København 1999, sammen med IFLA's ver¬

denskongressen Danish Landscape Architecture, Regional
Landscapes from Danish, Scandinavian, and International
Points ofView
Finland, Lahti 2001 aflyst
Island 2003 aflyst
27. Sverige, Stockholm 2005: Urban action

Nordiske kongresser. Fra oven:
1969 i Skagen,
1973 på Ålandsøerne,
1985 i Askov med sejlads på
Kolding Fjord samt
1993 i Allmanngjå ved Thingvellir,
hvor de islandske landskabsarkitekter
dannede improviseret sangkor
• Nordic conferences. From top:
1969 in Skagen,
1973 on Ålandsøerne,
1985 in Askov with sailing excursion
on Kolding Fjord
and 1993 in Allmanngjå at Thing¬
vellir, where the Icelandic landscape
architects improvised a choir
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FORENINGENS REDAKTION OG FAGSEKRETARIAT
Karen Permin

Karen Permin (f 1921)
Gartner og havebrugskandidatfra
KVL. Æresmedlem i Norske Land-

skapsarkitekters Forening 1986 og i
Foreningen afDanske Landskabs¬
arkitekter 1986.

Rejste til Norge umiddelbart efter
eksamen og varfra 1946-54 ansat
som landskabsarkitekt i Oslo og
Bxrum kommunersparkforvaltninger.
Redaktør afHavekunst - Hagekunst
— TrUdgårdskonst 1964-68 og

Landskap 1969-80
Øverst. Naur Klints kogle logo fra
ca. 1968
Nederst. Ole Kortzaus logo fra
1986, dér skal symbolisere have- og
landskabsarkitektur, hvis udtryks¬
form er planter, jord, vand og lys
• Top: Naur Klint's pinecone logo
from ca. 1968.
Bottom: Ole Kortzau's logo from
1986, which symbolizes garden and
landscape architecture, whose
elements of expression are plants,
earth, water and light

HAVEKUNST'* redaktion og Dansk Havearkitektfore¬
nings sekretariat i Karen Permins regi havde i perioden
1960-75 adresse på Mosevangen 24 i Birkerød og

1975-85på Gammel Torv 22 i København
I forlængelse af at jeg i 1960 blev redaktionssekretær
og fra 1964 ansvarshavende redaktør af HAVEKUNST,
påtog jeg mig gradvist fagsekretær jobbet for Dansk
Havearkitektforening, som indtil da havde klaret alt
foreningsarbejde på styrelsesniveau. Formanden tegne¬
de foreningen udadtil, kassereren klarede regnskabet,
og sekretæren ordnede referatskrivning, indkaldelse til
bestyrelsesmøder og den årlige generalforsamling. En
arbejdsmodel som i 60erne viste sig at være uforene¬
lig med tegnestuernes arbejdspres.
Med datidens timeløn for ansatte tegnestuemedar¬

bejdere påtog jeg mig fagsekretærjobbet uden nutidens
klare overenskomstaftaler, hvad angår ferie, skæve hel¬
ligdage og løn under sygdom. Telefonudgifter og ud¬
gifter til varme og lys, fik jeg dækket efter særaftale
mellem Dansk Havearkitektforening og udgiveren af
HAVEKUNST, Arkitektens forlag, mens der aldrig
betaltes regulær husleje for lokalebrug.
HAVEKUNST's redaktion og Dansk Havearkitekt¬

forenings sekretariat havde i femten år fast adresse i
vores private bolig i Birkerød. Redak t ionsudvalgsmøder
og DH s styrelsesmøder holdtes jævnligt rundt om vores

spisebord, og indtil vi byggede til og fik to arbejds¬
rum i kælderen, lavede jeg otte gange om året lay-out
til HAVEKUNST i vores store vinkelstue. Planer, detail¬

tegninger, fotos, diverse illustrationer, tekster og kor¬
rekturer flød overalt og indskrænkede vores dagligliv
til ophold i køkken og soveværelse, indtil arbejdet var
færdigt,- korrekturen sendt til Nordlundes bogtrykkeri
i Niels Hemmingsens Gade og illustrationerne var af¬
leveret til F. Hendriksens klicheanstalt i Stormgade.
Som fagsekretær i Dansk Havearkitektforening var

jeg ansvarlig for mødeindkaldelser til styrelsesmøder og
generalforsamling, referatskrivning for diverse møder,
arrangere vår-og høstkonferencer rundt i landet, redi¬
gere og udsende foreningens meddelelsesblad KUREREN
og klare foreningens økonomi. Efterhånden som med¬
lemskredsen og foreningsaktiviteten voksede, fik jeg
professionel hjælp af et maskinskrivningsbureau til
renskrivning og udsendelse af mødeindkaldelse og
referater - en kolossal hjælp til mit one-man show.
I takt med fagets rivende udvikling voksede mine

kontaktflader. Privatpraktiserende havearkitekter,

stads-og kommunegartnere, arkitekter, byplanlæggere
og lærere og studerende på Landbohøjskolen og Arki¬
tektskolerne i København og Århus blev en væsentlig
del i mit professionelle liv som ansvarshavende redak¬
tør og fagsekretær. Dertil kom samarbejdet med de
nordiske havearkitektforeninger, hvis første sekretær
jeg blev, da det nordiske samarbejde formaliseredes på
kongressen i Skagen 1969.
Rent personligt vil jeg ikke lægge skjul på, at det

for mig i de år var en kæmpe fordel at have hjem og

arbejdsplads på en og samme adresse, så længe vi hav¬
de skolesøgende børn.

Sekretariatet holderflyttedag
Af fagpolitiske grunde indgik foreningen af Danske
Landskabsarkitekter i 1975 en associeringsaftale med
Dansk Hortonomforening og Danmarks Jordbrugsvi¬
denskabelige Kandidatforbund, en forhandlingsorga-
nisation for danske forstkandidater, agronomer, hor¬
tonomer og licentiater med sekretariatsadresse på
Gammel Torv 22 - i hovedstaden- kontorer, som i

dag disponeres af Folketingets formandsinstitution.
Med eget kontor i denne dejlige bygning og fagsekre¬
tær for Foreningen af Danske Landskabsarkitekter,
udvidet med Stads.-og Kommunegartnerforeningen
samt redaktør af LANDSKAB/LANDSKAP havde jeg i
ti år en utrolig dejlig arbejdsplads. I 1985 gik jeg på
efterløn og overlod fagsekretariatet til landskabsarki¬
tekt Anker Madsen.

Karen Permin, landskabsarkitekt mdl

Fagsekretærer i Dansk Havearkitektforening og

Foreningen afDanske Landskabsarkitekter
1965-86: Karen Permin (t)H + DLj
1987-95: Anker Madsen

1995-97: Torben Gleesborg
1997-: Maria Miret
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Produktion af Landskap 1971.
Redaktør Karen Permin med lektor
Lis Park, med lineal og omregner
samt på F. Hendriksens Klicheanstalt
med Hans Christensen
• Production of Landskap, 1971.
Editor Karen Permin with lecturer
Lis Park, with ruierand scale
together with Hans Christensen at
F. Hendriksen's electrotyping firm

Redaktører af HAVEKUNST/HAVEKUNST - HAGEKUNST - TRÅDGÅRDSKONST/LANDSKAP/LANDSKAB
1920-21:I.P .Andersen, Havekunst

1922-24: E. Erstad-Jørgensen, Havekunst
1925-28: Georg Georgsen, Havekunst
1929-30:1. P. Andersen, Havekunst

1931-32: Anka Rasmussen, Havekunst
1933-39: Michael Gram, Havekunst
1940-45: Troels Erstad, Havekunst

1946-49: Sven Hansen, Havekunst

1950-51: C.Tb. Sørensen, Havekunst

1952-54: Georg Boye, Havekunst
1955-58: Ursula Hansen, Havekunst

1959-61: Agnete Muusfeldt, Havekunst
1962-63: Arne Lindholdt og Gunnar Moos, Havekunst

1964-69: Karen Permin, Havekunst - Hagekunst -
Trådgårdskonst
1969-80: Karen Permin, Landskap
1981-82: Preben Skaarup, Landskab. Redaktion i
Århus

1983-: Annemarie Lund, Landskab, indtil ca. 2000
redaktion fra Melvillevej, nu på Arkitektens Forlag

Forsider: Havekunst 1931,
Havekunst 1962,
Havekunst - Hagekunst -
Trådgårdskonst 1966
Landskap 1971, forside Steen Høyer
samt Landskab 1996 og 2005
• Covers: Havekunst 1931,
Havekunst 1962,
Havekunst - Hagekunst -
Trådgårdskonst 1966
Landskap 1971, cover Steen Høyer,
and Landskab 1996 and 2005

4 HAVEKUNST
HAOBKUNBT %

TRÅDGÅRDSKONST landskap
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NELLEMANN, NIELSEN, LARSEN, PEDERSEN, WANDALL,
Foreningen afDanske Landskabsarkitekter etablerer sig som forening. Perioden 1986— 2006

Vibeke Nellemann (f 1950)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1986-88.
Landskabsarkitektfra KVL.
Arbejder som seniorrådgiver ved
Skov dr Landskab

.Modstående side. Jørgen Nielsen
med miljøminister Lone Dybkjær og
borgmester Kai Aage Ørnskov ved
uddeling af parkprisen til Lyngby-
Taarbæk Kommune i 1989
• Opposite page: Jørgen Nielsen
with Minister of the Environment,
Lone Dybkjær and mayor Kai Aage
Ørnskov at the awarding of the park
prize to Lyngby-Taarbæk
Municipality in 1989

Jørgen Nielsen (f. 1950)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1988-94.
Landskabsarkitektfra Arkitektskolen
i Aarhus. Siden 1983 tegnestue med
Hans Peter Kofoed-Hansen i Vejle.

Hvor Danske Landskabsarkitekter i sineførste 50 år var en
forening med en begrænset medlemsskare og måske snarere
havde karakter afetfagligt standsselskab, så harfore¬
ningen de seneste 25 år gennemgået en stark udvikling.
Medlemstallet er mangedoblet. Men det har også varet
en bevagelse væk fra en medlemsopfattelseafHvad kan
jeg gøreforforeningen?' til 'Hvad kan foreningen gøre

for migV Dette har stillet krav til en øget professionalise¬
ring afforeningens virke.
Jeg var i 9 1/2 år, fra februar 1987 til december 1995,
ansat som fagsekretar for foreningen. Inden da var jeg
aktiv i foreningen, bl.a. som formandfor LANDSKAB'*
redaktionsudvalg. Og i de efterfølgende år bar jegfulgt
foreningen fra sidelinien.
Denne artikel er et interview medforeningensformand
gennem de seneste 20 år. Den fokuserer på formandene,
ogpå de bevaggrunde, visioner og markesager, de havde
for deres virke. Der er altså ikke tale om etforsøgpå at
skrive foreningens samlede historie.
Hvis man ønsker et nøjere kendskab til de mange faglige
aktiviteter, som skiftende styrelser/bestyrelser og udvalg
har gennemført i årene - og det er rigtig mange — kan jeg
anbefale, at man studerer gamle numre æ/KUREREN.
Gennem formandenes vurdering afderes egen tid tegnes
konturerne afden udvikling, som foreningen har
gennemgået.

Vibeke Nellemann, formand oktober 1986 - marts

1988

I 1986 valges Vibeke Nellemann ind i DL s styrelse, som
forholdsvis nyuddannet. 1/2 år senere bliver hun formand.

Hvad var det der skete, da du blev formand?
Egentlig blev jeg kuppet ind i selve posten som for¬
mand for DL.

Ved generalforsamlingen i marts 1986 blev jeg op¬

fordret til at gå ind i styrelsen. Jeg sagde ja og blev valgt.
Jeg var meget engageret i det landskabsfaglige arbejde.
Trods min beskæftigelse med landskabsplanlægning og

-forvaltning i Hovedstadsrådet var jeg meget optaget af
uddannelses- og forskningsmæssige emner - samt ud¬
vikling af landskabsarkitektfaget i forhold til udfordrin¬
gerne i samfundet bredt set. Så jeg engagerede mig
som styrelsesrepræsentant i de tilsvarende faste udvalg.

Jeg havde vist kun været med i styrelsen i ganske fa
månederj da den mangeårige formand Christian Mø¬
rup Jensen med stor listighed fik oprettet en ny post
som næstformand og fik mig overtalt til at påtage

mig den - hvorefter han på et af de efterfølgende styrel¬
sesmøder meddelte, at nu gik han fra formandsposten,
i utide. Jeg blev faktisk ret sur på ham. Af styrelsen
blev jeg bedt om at tage formandsposten, som jeg ikke
havde haft nogen som helst ambitioner om at beklæde.
Efter en vis betænkningstid besluttede jeg mig allige¬
vel til at tage udfordringen op.

Du varjo en ny typeformand—foreningensførste kvinde-
lige formand, også arbejdede du jo heller ikke inden for
fagets historiske virkefelt medprojektering. Man kan vel
vare så frak at sige, at du er den eneste formand i fore¬
ningens 75 år historie, som ikke i et eller andet omfang
har arbejdet medprojektering.
Den tidligere formand Jørn Palle Schmidt spurgte
mig kort efter min overtagelse af formandsposten, om
jeg ikke syntes, dét var svært - dvs. som formand at

repræsentere tegnestuerne med min status som ansat,

og så inden for landskabsforvaltning. Jeg følte mig
bredt engageret og forankret, såvel netværksmæssigt
som fagligt, så det syntes jeg egentlig ikke det var.
Til gengæld syntes jeg dog, at min manglende ledel¬
sesmæssige og repræsentative rutine - og interesse -
var et problem i forhold til formandsposten.

Jeg fortsatte efter næste generalforsamling som for¬
mand et år til, hvor jeg lagde et stort arbejde i posten,
med et tilsvarende fagligt og socialt udbytte, men gjorde
så op med mig selv, at jeg ikke ville beklæde formands¬
posten. Derfor meddelte jeg på generalforsamlingen i
foråret 1988, at jeg ikke længere ville være formand.

Når vi i dag ser tilbagepå den tid, så var DL jo den fore¬
ning iforbundsfamilien, som ubetinget havdeflest kvinde¬
lige medlemmer. Ogpå davarende tidspunkt var der år¬
gangepå studierne, som havde stor overvagt afkvindelige
studerende. På KVL var der eksemplerpå studieårgange
med op mod 100 procent kvindelige studerende.
Jeg kan sige, at det at være kvinde på formandsposten
(den første i forbundsfamilien) ikke gav mig betænke¬
ligheder - og vist egentlig heller ikke specielle (gode/
dårlige) arbejdsmuligheder. Men det gjorde nok ud¬
slag i forhold til, hvor længe jeg prioriterede formands¬
posten i forhold til mit privatliv.

Man kan notere sig, at foreningen siden da har haft
endnu to kvindelige formand, og at også de valgte at
beklade formandsposten i en kortperiode, i henholdsvis
1 og 2 år.

202 Landskab 8/05



SCHOU OG RAASCHOU-NIELSEN - rakken afDL-formændfortsætter Anker Madsen

Hvilke visioner havde du for dit arbejde som formand?
Jeg overtog formandsposten med en ny fin foreningsstruktur, der på
papiret gav gode muligheder for at koordinere, prioritere og styrke
indsatsen for vigtige fagpolitiske emner. Engagerede medlemmer, her¬
under repræsentanter fra styrelsen, i diverse faste og ad-hoc-udvalg
Udvalgene virkede både som faglige og sociale fora. Det var min vision
også i praksis at opnå en koordineret indsats og et sjovt samarbejde
mellem styrelsen og udvalgene og indbyrdes mellem disse, bl.a. med
henblik på at styrke vores faglige udvikling, at indgå i samarbejde
med tilgrænsende fagområder og at synliggøre vores virke. Men jeg
kan huske og også se på mine notater fra dengang, at koordineringen
var ret svær i en forening, hvor medlemmerne var meget mere enga¬

gerede, end de var disciplinerede. Og det tror jeg prægede foreningen
også i årene efter.

Jeg virkede i en tid, hvor mange nye arbejdsområder blev indlem¬
met i landskabsarkitektfagets virke: Byfornyelse og byøkologi, land¬
skabsforvaltning og det åbne lands planlægning, EDB-redskaber — og

medlemskredsen voksede støt. Jeg var helt sikker på landskabsarki¬
tekternes forcer inden for disse felter (såvel som eksperter som gene¬

ralister), og det var min vision og mærkesag at fa uddannet og skabt
plads til landskabsarkitekter inden for disse virkefelter - og fortsat
holde fast i et samlet DL gennem styrkelse og koordinering af arran¬
gementerne, debatten og synliggørelsen. Og i dette arbejde var det
måske netop en styrke, at jeg ikke havde mit faglige udgangspunkt i
den del af faget, som beskæftiger sig med projektering.

Jeg synes, at der blev opnået resultater på denne front i 'min tid',
bl.a. gennem rigtig gode høstkonferencer, en stor pressedækket ud-
dannelseskonference på KVL, debat- og informationsudvalgenes øvrige
aktiviteter, gode temanumre af LANDSKAB og Ugeskrift for Jordbrug
vedrørende de nye landskabsarkitektfaglige udfordringer samt fagets
udvidede ansættelsesområder og praksis inden for de nye arbejdsfel¬
ter. Det var også på det tidspunkt, at foreningen medvirkede som

fødselshjælper til Parkteknisk Institut (det senere Forskningscentret
for Skov & Landskab). Foreningen begyndte også at rette sin informa¬
tion mere bredt uden for den snævre fagkreds - vi udarbejdede en DL-
plakat og informationsmateriale rov.
Men det var også en epoke med tendenser til national navlebeskuelse

og lukkethed i forhold til udlandet. Vi havde fa år forinden trukket
os ud af det nordiske tidsskriftssamarbejdé omkring LANDSKAP.
Det var vigtigt for mig, at DL skulk arbejde for mere åbenhed og sam¬

arbejde med udlandet, bl.a. det begyndende samarbejde i Europa, der
siden blev til vores medlemskab afEuropean Foundation for Landscape
Architecture (EFLA).

I protest mod optagelsen af den apartheiddominerede Sydafrikanske
Republik som medlem af IFLA pålagde et flertal på generalforsamlin¬
gen i 1987 Styrelsen at arbejde for, at den sydafrikanske landskabs¬
arkitektforening ILA ekskluderedes. Hvis den sydafrikanske forening
ikke blev ekskluderet, så skulle DL udmelde sig af IFLA.
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På baggrund af generalforsamlingens beslutning arbejdede jeg sam¬
men med vores IFLA-delegat, Charlotte Skibsted, for, at de øvrige
medlemslande skulle fremføre krav i IFLA om eksklusion af Sydafrika,
således at vi kunne forblive i IFLA.

Når vi ser tilbage i dagpå denne udmeldingfra generalforsamlingen - en
markant afstandtagen fra apartheidstyret - er det nok den stærkeste poli¬
tiskeytringfra DL afikke-faglig karakter i heleforeningens 75 års historie.
Og dit arbejdefor at bevare DL som medlem afWIA lykkedes jo, selv
om det under etgenereltpresfra verdenssamfundet tog endnu seks årfør
der varfrie valg i Den Sydafrikanske Republik.
Når jeg i dag ser tilbage, var det også en epoke med stor personudskift¬
ning i foreningen - i tidsmæssig rækkefølge: ny redaktør af LANDSKAB,
ny formand og ny fagsekretær — vi var alle tre unge og relativt uruti¬
nerede. Jeg synes, vi knoklede på med uimponerethed og visioner, og
jeg synes faktisk også, at generationsskiftet lykkedes fint, med hjælp
fra 'de gamle'. Sikkert bl.a. på grund af en god foreningsstruktur og
de spændende nye arbejdsopgaver i samfundet, der gjorde det på¬
krævet at se med nye øjne på landskabsarkitektens og foreningens
roller. Der var i medlemskredsen en vis usikkerhed om, hvordan for¬

eningen skulle klare sit daglige virke efter, at fagsekretæren Karen
Permin, der i den grad havde præget foreningen i over 25 år, valgte*
at lade sig pensionere. I forbindelse med Karen Permins afgang som

fagsekretær blev hun udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Og her var det lidt af et scoop at få dig (Anker Madsen) som ny fag¬

sekretær. Du havde de faglige, administrative og politiske kvalifikati¬
oner, som var altafgørende for at bestride fagsekretærposten i en fore¬
ning med godt 240 medlemmer. Foreningen var også dengang meget

afhængig af sin sekretariatsbetjening. Og det viste de næste mange års
diskussion om foreningens sekretariatsbetjening med al tydelighed.

Jørgen Nielsen, formand april 1988 - marts 1994
På generalforsamlingen i Århus i 1988 vælges Jørgen Nielsen til styrelsen,
ogpå det konstituerende styrelsesmøde vælges han som foreningens formand.
Dermed har foreningen fået sin første formand uddannetfra Arkitekt¬
skolen i Aarhus.



Hvad var din baggrundfor at lade dig vælge som formand?
Da jeg i 1988 på generalforsamlingen i Århus stillede op til valg til
DL's styrelse, var det vel med et ønske om at lære flere af de danske
landskabsarkitekter at kende. Flere end dem jeg kendte i forbindelse
med mit arbejde i Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR). Så vidt
jeg husker havde jeg også fået en direkte opfordring fra PLR om at
stille op til valg til DL's styrelse. Jeg kendte kun lidt til DL-forenings-
arbejdet i forvejen.
Udpegningen af formand på det konstituerende styrelsesmøde

endte jo, efter flere afbrydelser på mødet, med, at jeg blev udpeget.
Vibeke Nellemann havde i forbindelse med generalforsamlingen med¬
delt, at hun ikke ville fortsætte på formandsposten. Jeg var overrasket
over udpegningen og en del bekymret. Men med stor hjælp fra de øvrige
styrelsesmedlemmer og ikke mindst fagsekretæren, gik det jo alligevel.
Det var en uvurderlig hjælp at have en fagsekretær tilknyttet, der var
vidende og velorienteret om foreningsstrukturen og foreningsarbejdet.

Hvad betød detfor varetagelsen afformandsjobbet, at du var uddannet
på Arkitektskolen i Aarhus?
Det tror jeg i og for sig ikke betød noget direkte for min varetagelse
af formandsposten i foreningen. Selvfølgelig havde jeg ikke så stort et
personligt forhåndskendskab til mange af foreningens medlemmer,
men her var din (Anker Madsen) støtte som fagsekretær uundværlig.
Du havde jo stort set kendskab til samtlige medlemmer.
Generelt husker jeg mange styrelsesmøder som meget langvarige og

til tider komplicerede, da alle emner mange gange skulle diskuteres
og vendes og drejes - og hvor der var lige så mange meninger, som
der var styrelsesmedlemmer. Det var en arbejdsform, som jeg slet ikke
var vant til. Jeg synes selv, at det blev bedre med årene, og jeg ser i
dag tilbage på møderne som noget positivt og for mig både fagligt og
socialt udviklende. Jeg ved ikke, om det var fordi jeg nu var formand
fra Jylland, men fra tid til anden afholdt vi også styrelsesmøderne ude i
landet, og ikke kun i sekretariatet i hovedstadsområdet. Foreningens
sekretariat flyttede jo samtidig med min tiltræden til nye lokaler i
Klampenborg. Her havde foreningen til huse i de næste ni år.

Hvordan var udviklingen afforeningen og dens arbejde i din formandstid?
I de seks år jeg var formand steg medlemstallet fra 251 til 312. Hvor
foreningens medlemmer, bare få år tidligere, stort set alle havde kend¬
skab til hinanden, blev det vanskeligere at 'kende' gamle og især nye
medlemmer. Foreningen var ved at ændre sig fra et 'lille lukket selskab'
til en mere bredt funderet medlemsforening. Og denne udvikling tog
vel især fart i årene efter min formandstid.

Kendetegnende for foreningsarbejdet var, at nogle få gjorde et godt
stykke arbejde for de mange. Men jeg vil nu alligevel betegne foreningen
som aktiv med gode kontakter til andre foreninger og delvis udadvendt¬
hed både over for andre faglige kredse og i offentligheden i øvrigt.

Når man i dag geniaser KUREREN fra dine formandsår; så var der én
sag, som synes at præge foreningens arbejde. i alle årene.
Ja, vi brugte rigtig meget tid på at drøfte foreningens sekretariatsbe¬
tjening og foreningens organisationsstruktur. Faktisk var et af mine
allerførste møder som formand et møde med formændene for Stads-

og Kommunegartnerforeningen og Dansk Hortonomforening og
Danmarks Jordbrugsvidenskabelig Kandidatforbunds (DJVK) direktør
om fagsekretærbistanden. Som jeg ser det i dag, så blev det, efterhånden
som foreningens medlemstal voksede, mere og mere åbenbart, at vi
havde brug for et velfungerende fagligt sekretariat. Siden 1975 havde
DL haft en associeringsaftale med Dansk Hortonomforening og DJVK.
Da denne aftale blev indgået havde foreningen vel godt 75 medlemmer.
Nu var medlemstallet altså mere end firedoblet og DJVK stillede stadig
fagsekretærbistand i samme omfang til rådighed. Det var en uhold¬
bar situation og gav megen uro.

DJVK kom i økonomisk uføre bl.a. som følge af en dyr flytning af
forbundssekretariatet og måtte stramme op økonomisk. Og her var det
jo nemt at skære på en associeret foreningsbetjening i stedet for at
gribe dybere i egne rækker. Og den samarbejdsaftale, som DL senest i
1984 havde fornyet med Dansk Hortonomforening og DJVK, sikrede >

ikke DL tilstrækkelig i en sådan situation. Der var ikke megen vilje
hos forbundets direktør eller hovedbestyrelse til reelt at efterkomme
DL's ønsker. Situationen strammede til i alle mine formandsår.

Den ufleksibilitet, som udvistes af DJVK, måtte uundgåeligt resul¬
tere i, at DL måtte finde anden sekretariatsbetjening. Jeg tror ikke, at
DJVK erkendte de vidtrækkende følger denne manglende forhand¬
lingsvilje kunne resultere i. Det blev ikke i min tid som formand, at
foreningen etablerede selvstændigt sekretariat, selv om det var en enig
styrelse, der i september 1992 indkaldte til en ekstraordinær general¬
forsamling med kun det ene punkt på dagsordenen at få bemyndi¬
gelse til at opsige aftalen med Dansk Hortonomforening/DJVK om
sekretariatsbistand. På den ekstraordinære generalforsamling stemte
40 % for at opstige aftalen og 60 % for fortsat at søge sekretariatsbe¬
tjeningen i DJVK. Afklaringen på den ekstraordinære generalforsam¬
ling lagde imidlertid ikke en dæmper på diskussionerne om forenin¬
gens frpmtidige sekretariatsbetjening, den fungerede snarere som

petroleum på et bål. Stads- og Kommunegartnerforeningen opsagde
sin aftale med DJVK og flyttede sit sekretariat. Og Dansk Hortonom¬
forening blev, som følge af de politiske drøftelser omkring DL's fagse¬
kretærbistand og de vilkår, forbundet gav for fagsekretærens virke,

ANNEMARIE LUND
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sprængt i to selvstændige fagforeninger for henholdsvis
landskabsarkitekter og for hortonomer, linien for
gartneri og frugtavl. Landskabsarkitekterne ville sikre
sig en direkte post i DJVK's hovedbestyrelse, så man
sad med ved bordet, når der blev truffet beslutninger
omkring DL's fagsekretærbistand.

Hvis du skalpege på nogle afde faglige highlights fra
dine seks år som formand?
Jeg vil gerne understrege, at selv om der var meget fokus
på foreningens sekretariatsbetjening og fagsekretærens
vilkår for at betjene foreningen, så skete der også en
række andre faglige spændende ting i disse år. Lad mig
nævne i flæng: Vi anmodede om at få tilladelse til at
afholde IFLA's verdenskongres i 1999. Vi fik uddelt
Parkprisen. European Foundation for Landscape
Architecture (EFLA) stiftedes i Bruxelles. Det nordiske

samarbejde mellem landskabsarkitektforeningerne var

meget givende. Og så fik uddannelserne et løft i disse
år. Der blev indført bachelor/masteruddannelse på
Landbohøjskolen, faget begyndte at få en gruppe, der
havde videreuddannet sig med opnåelse af en ph.d.
grad, og faget fik sin første doktorgrad. Og i maj 1992
udnævnte vi Jørn Palle Schmidt og Sven-Ingvar
Andersson som æresmedlemmer af foreningen.

Jeg vil også gerne fremdrage de mange diskussioner,
der var omkring fagets virkefelt. Lidt forenklet sagt, så
var der en del diskussioner om, hvorvidt landskabs¬

arkitektfaget og foreningens virke skulle fokusere på
den projekterende landskabsarkitektur eller også skulle
forholde sig aktivt til de dele af faggruppen, som be¬
skæftigede sig med landskabsforvaltning, entreprenør¬

virksomhed og offentlig administration. Disse diskus¬
sioner gik til tider for sig i en hård og ubarmhjertig
tone. Jeg husker specielt generalforsamlingen i Århus
i marts 1993, den var ikke noget demokratisk skønsyn.
1 styrelsen prøvede vi at forholde os konstruktivt til
diskussionen. Eksempelvis prøvede vi at indarbejde
holdningerne fra de forslag, som en gruppe medlem¬
mer havde fremsat på generalforsamlingen i 1993, i
den virksomhedsplan, som styrelsen fremlagde på
generalforsamlingen 1994.

Kan du karakterisere foreningens virke i dine seks år i
en enkelt eller to sætninger?
Det var en periode med økonomisk og medlemsmæssig
opbygning. Da Vibeke Nellemann overtog formands¬
posten var egenkapitalen stort set på 0 kr. Da jeg forlod
styrelsen var egenkapitalen på over 600.000 kr. Og så
var det seks år, hvor foreningen voksede sig så stor med¬
lemsmæssig, at der var basis for at etablere eget sekretariat.

Du var den førsteformand, som faldtfor den vedtægts-
bestemmelse, som fastslår, at man kun kan være styrelses¬
medlem i en ubrudtperiode på seks år.
Det havde jeg det godt med. Reglen er værd at bevare i
en faglig interesseforening som DL. Visse af foreningens
tidligere formænd besad formandsposten i en ganske
lang årrække. Det kunne til en vis grad accepteres i
en så lille forening med måske 30, 40 eller 70 med¬
lemmer. Men i en forening med over 300 medlemmer,
skal der være en vis rotation på formandsposten. Ellers
risikerer man, at fastlåse foreningens virke på et be¬
stemt spor.

Modstående side, Efter en festfore¬
læsning i GI. Dok Arkitekturcenter
maj 1992 udnævntes prof. J. Palle
Schmidt og prof. Sven-Ingvar
Andersson til æresmedlemmer
• Opposite page: After a gala
lecture at the Gammel Dok Arkitek¬
turcenter in May 1992, professor
J. Palle Schmidt and professor
Sven-Ingvar Andersson became
honorable members

DL s æresmedlemmer
1938: V. Fabricius Hansen
1973: C. Tb. Sørensen
1973: Georg Georgsen
1981: AgneteMuusfeldt
1986: Karen Permin
1992: Sven-IngvarAndersson
1992: J. Palle Schmidt
1998:1.P. Junggreen Have
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MCHtTECTURE DANOISf
du rtsnm coniempom
ou prismes musicaux

DL's udstilling Architecture Danoise du Paysage Contemporain blev til i 1991 efter anmodning fra den daværende formand for European
Foundation for Landscape Architecture, Jef de Gryse., Udstillingen blev skabt af Jeppe Aagaard Andersen, Stig L. Andersson, Charlotte
Skibsted og Annemarie Lund, som også skaffede de nødvendige fondsmidler. Udstillingen omfattede et tresproget katalog og ca. 25
aktuelle eksempler fra 15 tegnestuer, bl.a. Storebæltsforbindelsen, Ledreborg Allé, Uranienborg på Hven og Odense bymidte samt
kirkegårde, boligbebyggelser, privathaver og byfornyelse. Udstillingen nåede vidt omkring, den blev fra 1991-98 vist i Bruxelles, Haag,
Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius, Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Berlin, Munchen, Nurtingen, Lubeck, Prag, Brno, Budejovice og København
Herunder. Åbning i Bruxelles, oktober 1991. IFLA/EFLA-delegat Charlotte Skibsted og red. Annemarie Lund foran Paul Lefevres plancher

• DL's exhibition Architecture Danoise
du Paysage Contemporain was creat¬
ed in 1991 on request of the chairman
of the European Foundation for Land¬
scape Architecture, Jef de Gryse. The
exhibition was designed by Jeppe
Aagaard Andersen, Stig L. Andersson,
Charlotte Skibsted and Annemarie
Lund, who procured the necessary
financial grants. The exhibition includ¬
ed a trilingual catalogue and ca 25
current examples from 15 offices,
which included the Great Belt connec¬
tion, Ledreborg Allé, Uranienborg on
Hven and Odense city center as well
as cemeteries, housing schemes, pri¬
vate gardens and urban renewal.
The exhibition was shown throughout
Europe and between 1991-98 visited
Bruxelles, Haag, Helsinki, Tallinn, Riga,
Vilnius, Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Ber¬
lin, Munchen, Nurtingen, Lubeck, Prag,
Brno, Budejovice and Copenhagen
Left. The opening in Bruxelles, Octo¬
ber 1991. IFLA/EFLA-delegate Char¬
lotte Skibsted and editor Annemarie
Lund in front of Paul Lefevre's boards
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Annemarie Lund: Guide til Dansk
Landskabsarkitektur. Bogen er ud¬
kommet på dansk 1997 og i udvidet
udgave 2000; den engelske udgave
Guide to Danish Landscape tilsva¬
rende i 1997 og i udvidet udgave
2003
• Annemarie Lund: Guide til Dansk
Landskabsarkitektur. The book was

published in Danish in 1997 and in
an enlarged edition in 2000. The
English version, Guide to Danish
Landscape came out in 1997 and in
an enlarged edition in 2003

| danish
! Landscape
i Architecture

Knud W. 0. Larsen, formand april 1994 - marts 1997
Du havde en klassisk karriere i DL s styrelse. Du blev
valgt ind i marts 1991 som menigt styrelsesmedlem, i
april 1993 blev du kasserer, og i de tre år, fra april 1.994
til du faldtfor den vedtægtsbestemte seksårs regel, bestred
du formandsposten. Hvad havde du afvisioner, da du
blev formand?
Jeg kan ikke sige, at jeg havde store forkromede visio¬
ner, da min formandsperiode begyndte. Gennem ind¬
sigt i DL's virksomhed kunne jeg ikke undgå at undres
over foreningens struktur og organisation. Jeg synes

derfor, da jeg blev formand, at det var min opgave, at
ændre organisationen, så jeg selv — og forhåbentlig med¬
lemmerne - kunne forstå, hvad der foregik. Én af de
første ting var at genskrive vedtægterne, især med
henblik på at rydde op i udvalg, der reelt var inaktive..
Jeg mener også at huske, at vi fjernede det vedtægts¬
bestemte tilhørsforhold til DJVK ved samme lejlighed.
Gennem et oplæg fra et styrelsesmedlem Søren Hol¬

gersen til en virksomhedsbeskrivelse, kom vi i min
periode frem til en forretningsorden for styrelsesarbej-
det, der bl.a. indebar, at der på generalforsamlingerne
blev præsenteret og taget stilling til næste års virksom¬
hed i sammenhæng med budgettet.
Den næste organisationsændring blev serveret med

DJVK's fyring af fagsekretæren i efteråret 1995. Vi fik
i første omgang redefineret fagsekretærstillingen og ansat
en landskabsarkitektfaglig sekretær (Torben Gleesborg),
men i sidste ende førte DJVK's forskellige beslutninger
omkring, fagsekretær, sekretariatsbetjening og kontin¬
gentstruktur - som vi reelt ikke havde indflydelse på
- til, at DL (igen efter 21 år) fik et selvstændigt sekre¬
tariat. Generalforsamlingen i marts 1996 vedtog at

opsige samarbejdet med DJVK pr. 31. december 1996
og etablere sig med et sekretariat i størst muligt sam¬
arbejde med andre grønne organisationer. Det viste sig
ikke muligt at få fælles sekretariat med andre grønne

organisationer.
Beslutningen om DL's selvstændighed blev truffet i

sidste del afmin periode, og det var her, i forbindelse
med kontingent- og budgetdiskussion, at vi indså, at
DL kunne (og skulle) have andre indtægter end kon¬
tingentet, for at foreningen skulle have noget, der. lig¬
nede-et fuldtidsbesat sekretariat. Der blev opstillet en
række projekter - bl.a. verdenskongressen -, hvor
sekretariatets indsats blev defineret som indtægtsdæk¬
ket virksomhed. Og det var det første skridt i retning
af en professionalisering af foreningen.

Hvad var dine faglige markesager?
Arbejdet med projekterne var det, der gav størst til¬
fredsstillelse som formand.

Guide til Dansk Havekunst vat i starten en ubehagelig
sag at tage op, men den landede dog på benene og

må siges at være blevet en succes, der selvfølgelig skal
tilskrives redaktør, forfatter og forlag. Men havde vi
ikke blandet os i projektets organisering og finansie¬
ring, var guiden aldrig udkommet. I 1985 besluttede
foreningen at udgive en dansk haveguide. I 1991 ko¬
ordineres med de øvrige nordiske søsterforeninger, så
vi parallelt skal udgive nationale haveguider. Guiderne
udkom i de andre lande; men i Danmark skete der
reelt intet i en lang årrække på trods af økonomisk
støtte fra foreningen og utallige opfordringer fra fore¬
ningens generalforsamlinger, førend Annemarie Lund
blev overdraget arbejdet. Jeg var glad for, at vi i sam¬
arbejde med Arkitektens Forlag i 1997 fik udgivet en
flot og ambitiøs Guide til Dansk Havekunst.

DL's initiativer i det københavnske Kulturby 96
projekt, var spændende at arbejde med og gav et mo¬
ment af noget fagligt og andet at arbejde med end det
organisatoriske, som jo fyldte meget i mit virke som
formand. Jeg var lidt skuffet over medlemmernes no¬

get passive indsats og deltagelse, med resultatet var
rimeligt, og der blev høstet erfaringer til de efterføl¬
gende store foreningsarrangementer.
Endelig var det en meget spændende opgave at løbe ^

IFLA's verdenskongres 1999 i gang. Det blev jo en op¬

gave, der kom til at række to år ud over min formand- «

stid, og som ind imellem var mere tidskrævende end
formandsjobbet. Jeg synes, vi fik arrangeret en kongres,
der var meget enkel og overskuelig. Et par af IFLA's
ledere syntes, at arrangementet i sin organisation kom
til at afspejle dansk landskabsarkitekturs funktionalitet
og enkelhed. Underskuddet på afholdelsen af IFLA
verdenskongressen var lige under 350.000 kr., en
økonomisk bet for DL. Bagsiden af medaljen var de
økonomiske problemer DL blev påført, og som vel
først er overstået nu her 6-7 år efter.

Da du gik afsom formand skrev du en slags leder om
foreningen i LANDSKAB nr. 1 1997, den hed 'Tanker
om DL'.

Jeg har for nyligt genlæst den og synes stadig den er
holdbar for mine tanker, eller skal vi kalde det efter¬
rationaliserede visioner for DL. Jeg synes stadig, at
det er vigtigt at erkende, at foreningen de første 40 år
kun havde under 40 medlemmer. I 1981 havde fore¬

ningen over et 1 O-år mere end tredoblet sit medlems¬
tal til 189, i 1991 var der 290 medlemmer, og i 2001
var medlemstallet så 385, hvortil skal tillægges 173
studentermedlemmer. Ved foreningens 75 års jubilæum
i 2006 vil der antagelig være over 450 ordinære med¬
lemmer og over 200 studentermedlemmer. Det er en
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ekspansiv medlemstilgang, som stiller nye krav til
foreningens demokrati, medlemskontakt og faglige
udbud.

I dag er DL en kompleks samling af landskabsarki¬
tekter. På trods af foreningens ringe størrelse, sammen¬
lignet med andre akademiske fag, er den i dag fyldt
med indre modsætninger. Der er dannet selvstændige
mindre foreninger, hvor hovedparten afmedlemmerne
er landskabsarkitekter. De sociale behov dækkes ikke

mere af DL, men af de nye foreninger eller af andre
faglige grupperinger. Jeg har til tider set foreningen
på vej ind i en disharmoni, men ønsker snarere at se

foreningen udvikle sig hen mod en mangfoldighed.
Jeg ser DL som et foreningsforum, hvor veldefinere¬
de fraktioner og sporadiske grupperinger udvikler sin
egenart, uden at denne bruges som værn mod andres.
Faglige projekter vil kunne blomstre i et sådah miljø
— udstillinger, konferencer, debatter, faglitteratur og
samvær. Og det er vel det, som er styrket i årene efter
min afgang.

Jeg har hørt medlemmer, som har karakteriseret din for-
mandstid med tre udsagn: Foreningen etablerede selvstan-
dig sekretariatsvirksomhed, medlemskontingentet mange¬
dobledes, og så kostede afholdelsen af\FLA s verdenskongres
i København foreningens formue.
Ja, nu synes jeg jo, at der skete mange andre ting i
foreningen i de år, men jeg har da ikke noget mod at
blive knyttet til det at skabe organisatoriske rammer,
både vedtægtsmæssige og økonomiske for, at foreningen
i dag kan drive et selvstændigt sekretariat. Og IFLA's
verdenskongres var, som jeg ser det, en stor faglig
præstation af foreningen. Selvfølgelig er det ærgerligt,
at økonomien endte, som den gjorde. Men det må
tilføjes, at DL bevidst, i Jørgen Nielsens og min for-
mandstid, opbyggede en formue til sikkerhed for
verdenskongressens afholdelse.

Poul Børge Pedersen, formand april 1997 - marts 2002
Poul Børge Pedersen valgtes tilDL'f styrelse i marts 1996,
og ved konstitueringen i april 1997 vælges han som for¬
mandfor foreningen.

Du lod dig vælge som formandforforeningen på et tids¬
punkt, hvor foreningen havde besluttet at stå på egne
ben med eget sekretariat, nyansat en fagsekretær og stod
overfor en stor opgave med afholdebe afWLK 's verdens¬
kongres. På generalforsamlingen i marts 1997 vedtages
det, atforeningen skifter navn fra Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter til Danske Landskabsarkitekter, og

foreningen åbnerfor optagelse afstudentermedlemmer.
Det var en tid med mange ændringer. Hvordan havde
du modpå den store opgave?
Jeg husker stadig det styrelsesmøde, hvor jeg blev valgt
som formand. Det var nok en klassisk situation, som

flere andre bestyrelser har siddet i - intet naturligt og
forberedt formandsemne. Men jeg påtog mig at løfte
opgaven. Jeg følte en vis sikkerhed. Alt var lagt tilrette.
Stedet for sekretariatets placering var på plads, en fag¬
sekretær ansat, og en velfungerende kongreskomite
under ledelse af den afgående formand i fuld gang

med at arrangere verdenskongressen, der skulle finde
sted to år senere. Alt så lyst og lovende ud. Jeg havde
været medlem af styrelsen i et år og havde naturligvis
deltaget i beslutningerne om den valgte linie. Person¬
ligt ser jeg mig selv, som et bindeled mellem en gam¬
mel og en ny generation i foreningen

Jeg tror foreningens nye fagsekretær, Maria Miret,
og jeg i den første tid havde det, som to teenagere,
der lige er flyttet hjemmefra og skal begynde at skabe
en egen tilværelse. Vi forsøgte at forfølge de mål, der
var opstillet, måske på vores egen måde, i erkendelse
af, at foreningen ikke kunne agere helt så professio¬
nelt, som vi gerne ville. Ressourcerne var begrænsede,
idet mange af foreningens midler var bundet i arbej¬
det med verdenskongressen. Som følge af beslutnin- '

gen om at kappe båndene til DJVK og et noget større

kontingent måtte foreningen for første gang opleve en

tilbagegang i medlemstallet. Der opstod også andre
foreningsmæssige dannelser, som fagligt appellerede til
forskellige grene af landskabsarkitekter. Ikke mindst
åbnede Stads- og Kommunegartnerforeningen op for
medlemmer uden ledelsesbeføjelser. Det er der selv¬
følgelig en række kommunalt ansatte landskabsarkitek¬
ter, som føler sig tiltrukket af. Men i denne tid mister
foreningen også medlemmer inden for det amtskom¬
munale arbejdsfelt med landskabsforvaltning og med¬
lemmer blandt de ansatte i haveselskaberne.

I de langsigtede budgetter var der opstillet det mål,
at foreningen i høj grad skulle finansiere sin virksom-

Knud W.Ø. Larsen (f. 1944)
Formandfor Foreningen afDanske
Landskabsarkitekter 1994-97.
Landskabsarkitektfra Kunstakade¬
miets Arkitektskole. Egen tegnestue
fra 1980erne, arbejdede indtil da
på Sven Hansens Tegnestue/Sven
Hansen &Mogens Breyen, bla. med
Herlev Amtssygehus. EFLA-delegat
1996-2002, leder afPLR's sekreta¬
riat siden 1998. 1996-1999for¬
mandfor DL's kongresudvalg i for¬
bindelse med afholdelsen afIFLA's
verdenskongres i København

IFLA's 50 års jubilæum i Cambridge
1998. Knud. W.Ø. Larsen, Poul Børge ,

Pedersen og Helle Hagelund promo¬
verer IFLA's 36. verdenskongres i
København 1999
• IFLA's 50th anniversary in
Cambridge 1998. Knud. W.Ø. Larsen,
Poul Børge Pedersen and Helle
Hagelund promote IFLA's 36. World
conference in Copenhagen, 1999

Poul Børge Pedersen (f. 1955)
Formandfor Danske Landskabs¬
arkitekter 1997-2002.

EFLA-delegat siden 2002, nordisk
sekretær 2001-04. Landskabsarki¬
tekt fra Kunstakademiets Arkitekt¬
skole. Egen tegnestue siden 1992

Tv. DL-ekskursion til privathaver
sommeren 2000. Bl.a. ses Jacob
Fischer og Kirsten Lund-Andersen,
Lise Bendix Madsen, Rikke Munck
Petersen, Susanne Renée Pedersen
og Karen Margrethe Pedersen ved
fremvisningen af Arne Jacobsens
rækkehushave i Klampenborg
• Left: DL-excursion to private gar¬
dens, summer 2000: Arne Jacobsen's
row house garden in Klampenborg
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DL s IFLA-repræsentation 1948 til 2005
Sven Hansen, medstifter afIFLA i 1948 og deltog i egenskab af
IFLA-foundation member som en slags delegat indtil ca. 1970
Georg Boye 1949-56 og som vicepræsident i IFLA 1956-64
Ole Klaaborg 1969-70
Andreas Bruun 1970-79

Jette Abel 1979-1985, generalsekretær 1985-87
Charlotte Skibsted 1985-95
Annemarie Lund 1995-2004
Jacob Kamp 2004-
Jeppe AagaardAndersen, vicepræsident i centralregionen 2000

z DL s EFLA-repræsentation 1989-2005
| JetteAbel 1989-2001
§ Charlotte Skibsted 1989-95
g Knud W.Ø. Larsen 1996-2002

| Poul Børge Pedersen 2002-

Udstillingskatalog IFLA 1999
• Exhibition catalogue, IFLA 1999

DL var i juni 1999 vært for IFLA's 36. verdenskongres. Øverst
paneldiskussion med indlæg af bl.a.Jeppe Aagaard Andersen,
Andreu Arriola, Marc Treib, Thorbjorn Andersson, Ola Bettum,
Sven-lngvar Andersson, Stig L. Andersson og Hans Ophuis.
Den svenske IFLA-delegat Carola Wingren kaldte det absolutte
fravær af kvindelige foredragsholdere for 'skammeligt'.
Nederst. Udstillingen i Fredensborg Slotshaves orangeri viste
forskellige kategorier af landskabsarkitektur - gammelt og nyt,
privat som offentligt, i alt 31 eksempler. Udstillingsudvalget
bestod af Charlotte Skibsted, Jens Hendeliowitz, Karin Nygaard
Corfitzen (foto midte tv.), Solveig Stenholm. Steen Gelsing var
udstillingens arkitekt
• In June 1999, DL hosted IFLA's 36. World conference.
Bottom: Exhibition in Fredensborg Palace Garden's orangery

showing different categories of landscape architecture

CHARLOTTE SKIBSTEDS TEGNESTUE
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hed via andre indtægter end kontingent, bl.a. kurser,
kongresser og projekter. Men vi oplevede, at de tidlige¬
re så velbesøgte høstkonferencer blev svigtet og måtte
aflyses. I stedet blev udviklet kortvarige kurser og fag¬
lige endagsarrangementer. Kursustilbudene blev også
udviklet for at kvalificere de ikke så fa kandidater, der

på dette tidspunkt gik ledige. Vi afholdt det første kur¬
sus for iværksættere. I denne periode fik styrelsen og

jeg også øjnene op for, at især de yngre og nye med¬
lemmer helt naturligt spurgte om 'Hvad kan forenin¬
gen gøre for mig?', og ikke 'Hvad kan jeg gøre for
foreningen?'

Svaret på denne ændrede medlemsholdning måtte
blive en yderligere professionalisering af foreningen.
Vi arbejde fortsat på at gøre fagsekretærstillingen til
en fuldtidsstilling. Jeg ved, at det ikke altid er en nem

stilling at besidde. Men både Maria Miret og Torben
Gleesborg, som i et lille års tid fungerede som barsels¬
vikar for Maria, har som fagsekretærer været helt cen¬
trale for foreningens virke.
Men tiden var også præget af en række mere praktisk

orienterede arbejdsopgaver. Foreningen havde sekre-
tariatsadresse på flere københavnske lokaliteter; både
på Hausers Plads, i Wesselsgade og i en kort periode
privat hos fagsekretæren i Nansensgade. Virksomheds¬
planen blev taget op til et grundigt eftersyn og drøftet
på et medlemsmøde i februar 1998. Foreningen måtte
naturligvis også have en hjemmeside, det fik vi i 1998.
Generalforsamlingen i april 1999 beslutter at ændre
vedtægterne, så foreningens ledelse fremover ikke be¬
nævnes 'styrelse' men 'bestyrelse'. Betegnelsen 'styrelsen
er utidssvarende. Måske kan man også se denne ved¬
tægtsændring som led i professionaliseringen af fore¬
ningen?

Og så var der IFLA-verdenskongressen?
Verdenskongressen har på mange måder været det alt¬
overskyggende i min formandstid. Kongreskomiteen
virkede som en velsmurt maskine.- Bestyrelsen var re¬

præsenteret og blev løbende orienteret om arbejdet i
de forskellige kongresudvalg. Udvalgene blev ledet af
en række medlemmer, der tidligere havde oplevet
IFLA-kongresser. Min rolle var at være ambassadør for
DL og forsøge at promovere kongressen. Jeg kan ganske
tydeligt huske turen til Cambridge i 1998, hvor jeg
med flere andre fra kongreskomiteen deltog i fejringen
af IFLA's 50 års jubilæum. Det var en lidt underlig
følelse at sidde i samme lokale med kollegaer fra hele
verden og opleve historiens vingesus.
Umiddelbart op mod kongressen måtte alle erkende,

at flere forudsætninger i de lagte budgetter ikke kunne
holde. Antallet af tilmeldte betalende deltagere levede
simpelthen ikke op til budgetterne. Sejlene blev rebet,
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men det skulle efterfølgende vise sig ikke at være nok. Ind¬
ledningen på selve kongressen, afholdelsen af Grand Council i
Svendborg, blev ellers en succes, idet de fem store lande, USA,
Storbritannien, Canada, Japan og Australien, der i en længere
periode havde stået uden for IFLA, igen trådte ind som med¬
lemmer af foreningen. Selve kongressen forløb også fagligt og
organisatorisk helt som planlagt. Kun ét problem: For få
betalende deltagere! Efterfølgendé har jeg flere gange bebrej¬
det mig selv, at der ikke blev kastet anker. Jeg er efterhånden
kommet til den erkendelse, at årsagen til, at deltagerantallet
ikke levede op til det budgetterede, skyldes, at Danmark var
et dyrt land samtidig med, at kongresafgiften var høj som
følge af ønsket om et højt fagligt niveau. Noget ingen kunne
forudse.

I referatfra generalforsamlingen 1998 kan man læse 'at hensig¬
ten er, at regnskabetfor verdenskongressen skalgå i '0\ hvorefter
DL s økonomi ikke belastes afafholdelse afverdenskongressen
1999. DL 's formue fungerer således som en kassekredit med et
max. på 350.000 kr. frem til afholdelse afverdenskongressen
1999.'

Den 'kredit' kongreskomiteen oprindelig kunne trække på
var 250.000 kr., og kongressen skulle give foreningen et over¬
skud. Kreditten blev ganske rigtigt ved generalforsamlingen i
1998 øget til 350.000 kr. Efter kongressen stod foreningen
med et underskud på cirka 350.000 kr. samt en gæld til IFLA,
der skulle have 20% af de indbetalte kongresafgifter - som jeg
husker det, yderligere ca. 170.000 kr. Det var nok ikke fair,
at vi over for medlemmerne havde kaldt det en 'kassekredit'. Vi

måtte se i øjnene, at hele formuen var tabt, og at vi skyldte
IFLA et anseeligt beløb. Ikke mindst ved en stor indsats fra ,

Jeppe Aagaard Andersen lykkedes det at få reduceret og be¬
talt gælden til IFLA i mindelighed i løbet af et par år. '

Betragter du kongressen som en fiaskofor dig som formand?
Kongressen blev på mange måder starten til noget nyt, et
vendepunkt for foreningen. Efter kongressen blev det på
mange måder væsentligt at tænke anderledes. Økonomi blev
pludseligt uhyre nærværende. Vi fokuserede på at skabe ind¬
tægter uden at hæve kontingentet. Ved et af de nordiske
møder, fortalte svenskerne om deres sponsorforum. En idé,
som vi straks tog til os og efter nogen bearbejdning kunne vi
præsentere et tilsvarende dansk forum. I foreningen var der
selvfølgelig nogen debat omkring dette tiltag. Sponsering er

sponsering. En sponsor kræver en modydelse, men netop
denne modydelse, synes jeg, er fint balanceret i den form, vi
har fundet for DL's sponsorforum.
De sidst tre år som formand var måske endnu mere intense

end de to første, hele tiden fokuseret på at skabe værdi for
medlemmerne og foreningens virksomhed. Den første egent¬

lige undersøgelse afmedlemstilfredshed og interesser blev
gennemført i 2002. Jeg mindes, at jeg i de sidste par år så
konturerne af en fornyet forening.
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Barbara Wandall (f. 1967)
Formandfor Danske Landskabs¬
arkitekter 2002-03.
Landskabsarkitektfra KVL.
Egetfirma

Barbara Wandall, formand april 2002 — marts 2003
Barbara Wandall blev indvalgt i styrelsen i marts 2001,
og ved konstitueringen i april 2002 påtog hun sigfor¬
mandsposten.

Formand Barbara Wandall og fag¬
sekretær Maria Miret til nordisk
møde i 2002
• Chairperson Barbara Wandall
and association secretary Maria
Miret at Nordic meeting in 2002
DL s hestkonferencer efter 1986
1988 Odense - 1000 år

1989 Land-Art, temaaften
1990 Byforbedring og bybevaring
1992 Københavns grønne områder
1993 Natursyn
1994 Kolding: Turisme, grøn, blå...
1997 Landskabsarkitektens ud¬

fordringer i Danmarks udkant
1998 Rekreation og grønne visioner
1999 Erstattet aflFLA's verdens¬
kongres i København
2002 Om atføje nyt til et landskab
2003 Nye landskaber
2004 Danmarks have - Bevar mig vel
2005 Landskaber i flæng

Bestyrelsesmøde på Fyn anno 2001
• Board meeting on Fyn in 2001

Hvad var sarligt vigtigtfor dig i dit arbejde som formand?
Da jeg tiltrådte som formand, var der netop foretaget
en medlemsundersøgelse, som gav nogle meget kon¬
krete praj om medlemmernes ønsker til foreningen.
Den viste blandt andet, at der på mange områder var
langt større forventninger, end det var muligt at imø¬
dekomme med de ressourcer, foreningen rådede over.

Jeg så derfor et stort behov for at professionalisere fore¬
ningens virksomhed. Det gjorde vi bl.a. ved, at besty¬
relsen arbejdede med at formulere et værdigrundlag
og en 'hensigtserklæring', som førte til en anden prio¬
ritering af opgaver - med udgangspunkt i, hvordan vi
fik mest Value for money'.
Der blev også arbejdet med at strukturere ansættel¬

sesforholdene for DL's ansatte og udvikle bestyrelsens
rolle som arbejdsgiver, herunder at udarbejde prioritere¬
de arbejdsbeskrivelser, afholde medarbejderudviklings¬
samtaler, ajourføre ansættelseskontrakter m.v. Og så
var det selvfølgelig også en opgave at finde nye lokaler
til, sekretariatet. Efter at have haft sekretariatsadresse

hjemme privat hos fagsekretæren i lidt over 1/2 år,
flyttede foreningen i september 2002 ind i Sankt
Peder Stræde, København.

Du overtog også formandsposten i en forening med en

negativ egenkapitalpå godt 150.000.
Ja, og det betød selvfølgelig også, at en del af bestyrel¬
sens arbejde måtte fokusere på at skabe en mere bære¬
dygtig økonomi. Vores gæld vedrørende kongresafgiften

til IFLA afvikles først i 2002. Året før var der udarbej¬
det en plan for at etablere et DL-sponsorforum, og
det fik vi op at stå 1. august 2002. Ikke med helt så
mange virksomheder fra starten, som vi havde håbet,
men alligevel en god start, som bidrog positivt til gen¬
opretning af foreningens økonomi.
Vi arbejdede også målrettet på at sikre en form for

indtægtsdækket virksomhed for fagsekretærens delta¬
gelse i forbindelse med eksterne samarbejdsprojekter.
Og endelig var det et mål at flytte størstedelen af for¬
eningens formidling af nyheder og arrangementer fra
almindelig postudsendelse til formidling via hjemme¬
siden og ved direkte elektronisk medlemsinformation.
Vi ville mindske de store portoudgifter. Vi fik vendt
foreningens økonomi fra et underskud året før på godt
60.000 kr. til et lille positivt overskud på nogle få
tusinde kr. Men at genoprettet foreningens økonomi
helt, nåede vi ikke.

Hvilke faglige mærkesager husker du tilbage på?
Vi fik genoplivet konceptet om et større årligt arran¬
gement med et højt fagligt indhold ved afholdelse af
konferencen 'Om at føje nyt til et landskab'. Man
kan kalde det en genoplivning af høstkonferencen i
nye klæder. Vi relancerede også Parkprisen i samar¬
bejde med Stads- og Kommunegartnerforeningen. •
Prisen blev imidlertid først uddelt efter min fratræden.

Og så fortsatte vi jo med en række af de traditionelle
styrelsesopgaver: Vi afgav flere høringssvar på lovfor¬
slag og vejledninger, og vi bidrog også med et debat¬
indlæg i dagspressen. I det hele taget arbejdede vi med
at forbedre kommunikation, debat og formidling
både internt i foreningen og udadtil. Vi fik iværksat
udarbejdelsen af en strategi for kommunikation og

formidling - både internt til medlemmerne og eks¬
ternt via arrangementer, debat m.v.
Jeg synes, at vi fik trimmet foreningens virksomhed

på en række punkter. Dette gav et godt udgangspunkt
for forbedring af foreningens økonomi, og jeg har da
her efterfølgende noteret mig, at det er lykkedes at
vende den negative egenkapital til en positiv egenkapi¬
tal. Selv om foreningens egenkapital endnu ikke er på
det niveau, som man må forvente af en forening med
de forpligtelser, DL har. Men det går den rigtige vej.

Dine tre forgangere som formand sad alle tiden ud og

faldtfor den vedtægtsbestemte grænse for medlemskab af
bestyrelsen på seks år. Du trådte tilbage som formand
efter kun ét år?
At jeg trådte tilbage som formand efter kun 1 år var
udelukkende begrundet i personlige årsager og ikke
foreningspolitisk utilfredshed eller uenighed. Jeg syn¬
tes faktisk, at det var spændende at være formand.
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Lise Schou, formand april 2003 — marts 2005
Lise Schou var medlem afbestyrelsen i to år. Begge år
varetog hun formandsposten.

Hvordan var det at trade lige indpå formandsposten?
Du havde jo ikke varet aktiv i foreningsregi tidligere.
Det var en stor udfordring at finde ud af, hvordan man

udfylder rollen som formand. At tænke og handle på
andres vegne i det repræsentative demokrati, en ba¬
lancegang mellem det personlige engagement og en
forståelse af den organisation, man har påtaget sig et
ansvar for. En formand kan nok ikke undgå at føle et
større ansvar for organisation og økonomi end de øv¬

rige bestyrelsesmedlemmer.
Til kortlægning af opgavens indhold og sammen¬

hæng fik jeg hjælp fra dem, der havde været flere år i
bestyrelsen. Ligesom fagsekretæren og tidligere for¬
mænd beredvilligt stillede deres viden til min rådighed.
Det er vigtigt, at denne form for overlevering funge¬
rer i en forening som DL, så kontinuiteten i de løben¬
de sager sikres, og der ikke spildes tid med at opfinde
den dybe tallerken' ved hvert formandsskift. Og så
fandt jeg megen inspiration til udvikling af forenin¬
gen gennem møder med formandskolleger fra DL s
nordiske og europæiske søsterorganisationer.

Du overtog en - skal vi kalde det - nytrimmetforening,
hvor den årlige drift balancerede, men med en negativ
egenkapitalpå 150.000 kr.
Den dårlige økonomi var efterveerne fra verdenskon¬
gressen. Poul Børge Pedersen havde allerede i sin for-
mandstid taget initiativet til DL-sponsorforum. Han og
daværende kasserer Peter Juhl havde gjort forarbejdet til
de første sponsoraftaler, der blev indgået året før, jeg
tiltrådte, hvilket var en kilde til forbedring af forenin¬
gens økonomi. Vi opnåede et samlet driftsoverskud på
250.000 kr., hvilket betød, at egenkapitalen ændredes
til +100.000 kr. i den periode, jeg sad i bestyrelsen.
De væsentligste årsager til den økonomiske stabilisering

var, at DL-sponsorforum fordoblede sit medlemsbidrag i
perioden, og at vi udviklede salg af ydelser i forbindelse
med afvikling afarkitektkonkurrencer og sekretariats¬
betjening for Have- & Landskabsrådet. En anden ind¬
tægtskilde, foreningen satte i værk, og som bør videre¬
udvikles, var annoncering i DL's digitale nyhedsbrev.

I et historisk perspektiv er det interessant,' ats DL 's sekre¬
tariat nu også betjener Have- og Landskabsrådet, set på
baggrund afde til tider voldsomme medlemsdrøftelser,
der prægede foreningen 10-15 år tidligere, om netop

sekretariatsfællesskab med Have- og Landskabsrådet.
Et års tid før jeg blev valgt ind i bestyrelsen, blev resul¬
tatet afmedlemsundersøgelsen offentliggjort. Den var

udarbejdet af et eksternt konsulentfirma, som konklu¬
derede, at medlemmernes ambitioner om synlighed
og gennemslagskraft var langt større end de givne res¬
sourcer målt i økonomi og arbejdskraft. Man anbefale¬
de et såkaldt 'realitetstjek'. Opgaven, som jeg så den,
gik i hovedtræk ud på at få mest mulig synlighedseffekt
ud af de givne ressourcer samt at forbedre økonomien.
Løsningen blev derfor at samarbejde i videst muligt om¬
fang med andre organisationer om fælles interesser og
flytte fokus for indsatsen ud mod en større målgruppe
end foreningens egne medlemmer. Ud fra denne stra¬

tegi deltog bestyrelsen i eksempelvis arbejdet, der førte
til fredning af Kongens Have i Odense, ligesom vi
øgede samarbejdet med andre organisationer omkring
afholdelse af seminarer, konkurrencer og kurser.

Hvorfor blev der i din formandstid indført et honorar
tilformanden? Hidtil harforeningens tillidsvalgte jo
ikke jaet honorar eller betalingfor tabt arbejdsfortjeneste.
Er det en uundgåelig konsekvens af, at foreningens med¬
lemstal nærmer sig 500 ordinære medlemmer + 200 stu¬
dentermedlemmer, og at aktivitetsniveauet ligeledes er
vokset tilsvarende? Er det et uundgåeligt skridt i en yder¬
ligere professionalisering afforeningen?
Det havde længe været et erkendt behov og ønske for
flere bestyrelser; men hidtil havde der ikke været øko¬
nomisk grundlag for at indføre formandshonorar. Da
der i regnskabsåret 2003 var et overskud på 150.000 kr.
fandt bestyrelsen, at tiden var moden tiL på generalfor¬
samlingen i 2004 at fremlæge forslag til et formands-
honorar på 30.000 kr. årligt. Honoraret skal gøre det
lettede for fremtidige formænd at afse tid til at påtage
sig det ret så krævende hverv.

Hvorfor trådte du tilbage efter kun to år i bestyrelsen?
Det styrker vel ikke den nødvendige kontinuitet, som du
selv påpeger er så vigtigforforeningens arbejde?
Jeg tror, man må vænne sig til tanken om, at der i fore¬
ningsarbejdet, såvel som på det øvrige arbejdsmarked,
i dag er en langt hyppigere jobrotation end tidligere.
Kontinuiteten, mener jeg, sikres ved, at man som for¬
mand ikke opfatter sig selv som en isoleret figur, men
som et led i en fortløbende kæde af personer, man
kan bruge som referencegruppe. På den måde far vi
en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Peter Raaschou-Nielsen, formand april 2005 —

Ved generalforsamlingen i marts 2005 nyvælges Peter
Raaschou-Nielsen. Han konstitueres på det efterfølgende
bestyrelsesmøde som formand og er således formand,
nu hvor foreningen går ind i sit 75. jubilæumsår.
Anker Madsen, landskabsarkitekt mdl,
stabskonsulent i Friluftsrådet

Lise Schou (f. 1955)
Formandfor Danske Landskabs¬
arkitekter 2003-05.
Landskabsarkitekt jra Kunstakade¬
miets Arkitektskole. Har arbejdet
en årrække på Sven-Ingvar Anders¬
sons tegnestue. Egen tegnestue siden
2001

Parkprisen overrækkes til Slots- og
Ejendomsstyrelsen 2003 i Orangeri¬
et Fredensborg Slot.
Fra venstre: finansminister Thor •

Pedersen, DL's formand Lise Schou
og SK's formand Peter Bjørno
Jensen
• The Park Prize in 2003 was

awarded to the Palace and Property
Commission at the Orangery at
Fredensborg Palace.
From left: Finance minister Thor
Pedersen, DL's chairperson Lise
Schou and SK's chairman Peter

Bjørno Jensen

Peter Raaschou Nielsen (f. 1970)
Formandfor Danske Landskabs¬
arkitekter jra 2005.
Landskabsarkitekt jra KVL.
Arbejder hos Schønberr Landskab

NB. Om DL s jubilæumsplaner:
startforfra
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DL 75 years - summing up and the future,
p. 177
Annemarie Lund
Can one imagine anything as boring as the
history of an association? Regardless, here at
the beginning of DL's jubilee year, we have
decided that it would be worthwhile to assem¬

ble some of the association's 75 year long
history. Former association secretary Karen
Permin and Anker Madsen were responsible
for most of the articles, while the editor has
organized the accompanying illustrations.
The history writing has been done on

the basis of the available archives material,
and our (the somewhat older members')
memories. Both of these sources can be
likened to a perforated Swiss cheese, there¬
fore mistakes and omissions probably occur.
For the sake of clarity, the history of the

association is organized according to different
chairpersons and the periods they served.
We were able to find out who these people
were and when they were active, and on the
basis of previously published conversations
or new interviews done in fall 2005, we
pieced together the association's history.
On the other hand, it has been an

impossible task to find the names of all those
who, for different periods of time, were
members of the board or made great efforts
in the many committees: editorial commit¬
tee, debate committee, information com¬

mittee, judicial committee, etc. Numerous
members over the years have participated in
association work of this kind, and for
decades, many have even moved back and
forth between the board, the editorial com¬
mittee, delegate efforts, etc. Committee
work has been reported in the KURER (dis¬
patches) that each year is sent to members
prior to the general assembly,' and the
reports from all of these committees could
surely have given quite a different story -
perhaps one with more weight on profes¬
sional topics. One is led to believe that an
ungodly amount of time and effort was used
for structure discussions and changes. •
But also the education, first as a garden

architect and later as landscape architect is
one of the problems that has been discussed
countless times over the years. Other key
issues have been highway landscaping,
afforestation, the importance of plants in
the landscape architects work, planning laws
and the landscape architect's participation
in physical planning. Also, the form and
content of the magazine have been discussed
time and time again, just as the necessity/
unnecessity of Nordic and international
collaborations. In this context, it is worth
noting that all the Nordic countries, according
to a decision at the Nordic board meeting
in August 2004 - for the moment quite
informal — are once again involved in LAND-
SKAB's editorial committee. Furthermore,
the fee rules and the relationship between
employers arid employees, for varying
lengths of time has also been in mind.
All this has taken place at members' meet¬

ings, discussion evenings with professional
exchanges or at the annual conferences —

including the Nordic and international -
which have gathered the landscape architects
in a professional community of interests.

For many years, the association consisted
of a close, professionally rewarding network,
where most knew each other. This is no

longer the case, and now landscape archi¬
tectural viewpoints are part of the social
structure and visibility and identity have
become important program planks. Efforts
to increase a public awareness of the work
of the landscape architect are being made
via outward activities, including the Park
Prize, exhibitions and publications.
In brief, the association was founded on

December 19, 1931 at the Glyptotek café
in Copenhagen, and for many years - until
the early 70s - it was an exclusive associa¬
tion, primarily for those known and estab¬
lished in the profession. There were ten gar¬
den architects who started the association.
The charter was signed by Birger Errboe,
Erik Erstad-Jørgensen and C.Th. Sørensen.
During the last 25 years, the association has
undergone a dramatic development, and
the number ofmembers has rapidly multi¬
plied. During the first 40 years there were
less than 40 members and even in the middle
of the 1970s there were only 60 members.
In 1981, during the previous decade, the
association had more than tripled its mem¬
bership to 189, in 1991 there were 290
members, and in 2001 membership had
risen to 385 (exclusive 173 student mem¬
bers). At the association's 75 year jubilee in
2006, there will probably be more than 450
ordinary members and more than 200 stu¬
dent members. And the active in both the
board and the committees are primarily the
younger members.
The planning of the jubilee celebration is

underway. DL's board has formed a number
of ad-hoc committees, which include regular
members as well as members of the Park
Director's Association. From the 24th to the
26th ofAugust, the jubilee will be celebrated
with a reception in Brøndsalen in Havesel¬
skabets Garden and a large member's party.
And that, which until now has been called

the Park Prize, will be given a new name
and content, and become a landscape prize.
This work is being done by Lise Bendix
Madsen, Lise Schou, Jon Pape and Jeremy
Dean. Furthermore, a student competition
is being organized by Steen Bisgaard, Peter
Lundsgaard Hansen and Maria Miret.
There are also plans to organize an inter¬

national, intensive three-day master class at
Ørestaden with ca 60 participants.'The work
group concerning the master class seance
consists of chairman Peter Raaschou Niel¬
sen, board member Anja Boserup Quist,
IFLA-delegates Jacob Kamp and Trine Tryde-
man Knudsen. An excursion will also be

organized. Anja Boserup Quist will be
responsible for the budget for most of the
jubilee activities. The board hopes and
works to arouse the attention of the press
and TV-media, which Rikke Munck
Petersen and Birgitte Kofod Olsen will be
responsible for.

DL's chairpersons
1931-45: E. Erstad-Jørgensen
1945-49: Jacob Bergmann
1949-59: Georg Boye
1959-64: Eywin Langkilde
1965-72: Jørn Palle Schmidt
1972-75: J. Arevad-Jacobsen
1975-78: Søren Harboe
1978-80: Henrik Fog-Møller
1980-82: Henrik Ulfstedt
1982-86: Christian Mørup Jensen
1986-88: Vibeke Nellemann
1988-94: Jørn Nielsen
1994-97: Knud W.Ø. Larsen
1997-2002: Poul Børge Pedersen
2002-03: Barbara Wandall
2003-05: Lise Schou
2005-: Peter Raaschou-Nielsen

DL's honorary members
1938: V. Fabricius Hansen
1973: C.Th. Sørensen
1973: Georg Georgsen
1981: Agnete Muusfeldt
1986: Karen Permin
1992: Sven-Ingvar Andersson
1992: J. Palle Schmidt
1998: I.P. Junggreen Have

DL's IFLA-delegates from 1948 to 2005
Sven Hansen, cofounder of IFLA in 1948
and participated as IFLA-foundation mem¬
ber as a kind of delegate until ca 1970
Georg Boye 1949-56 and as vice-president
of IFLA 1956-64
Ole Klaaborg 1969-70
Andreas Bruun 1970-79
Jette Abel 1979-1985, secretary-general
1985-87
Charlotte Skibsted 1985-95
Annemarie Lund 1995-2004
Jacob Kamp 2004-
Jeppe Aagaard Andersen, vice-president of
the central region, 2000

DL's EFLA-delegates 1989-2005
Jette Abel 1989-2001
Charlotte Skibsted 1989-95
Knud W.Ø. Larsen 1996-2002
Poul Børge Pedersen 2002-

Editors of HAVEKUNST/HAVEKUNST -
HAGEKUNST - TRADGÅRDSKONST/
LANDSKAP/LANDSKAB

1920-21: I.P .Andersen
1922-24: E. Erstad-Jørgensen
1925-28: Georg Georgsen
1929-30: I.P. Andersen
1931-32: Anka Rasmussen
1933-39: Michael Gram
1940-45: Troels Erstad
1946-49: Sven Hansen
1950-51: C.Th. Sørensen
1952-54: Georg Boye
1955-58: Ursula Hansen
1959-61: Agnete Muusfeldt
1962-63: Arne Lindholdt and Gunnar Moos
1964-80: Karen Permin
1981-82: Preben Skaarup
1983-: Annemarie Lund
Pete Avondoglio
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Aben konkurrence om
sommerhusbebyggelser
I forlængelse af Folketingets vedta¬
gelse af et nyt landsplandirektiv, der
tillader opførelse af ca. 5.000 nye
sommerhuse i 70 kystnære områder,
fordelt over hele landet, har AA og
Fonden Realdania udskrevet en åben
idékonkurrence om, hvorledes ud¬
stykningerne i udvalgte områder kan
udformes under hensyntagen til natur
og sted. Formålet med konkurrencen
er komme med et bidrag til en kvali¬
ficeret måde at gribe den kommen¬
de planlægning an på - herunder
komme med bud på hustyper og den
landskabelige udformning.
Samlet præmiesum op til 800.000 kr.
Yderligere inf: AA's hjemmeside
www.arkitektforeningen.dk/aa
Program fra:
td@aa-dk.dk.
Konkurrencen er åben for alle

Indleveringsfrist 17. februar

konkurrence om esbjerg
strandpromenade

Esbjerg Strandpromenade er en
åben projektkonkurrence for arkitek¬
ter under 40 år, udskrevet af Esbjerg
Kommune og Fonden Realdania.
Konkurrencen giver unge arkitekter
mulighed for at skabe et visionært
konkurrenceforslag og arbejde med
en konkret byggeopgave.
Konkurrencen indeholder 2 elementer:

Udvikling af 'nedslag', særlige steder
langs promenaden, der skal invitere
til ophold, og som kan skabe bedre
forbindelse mellem promenade,
strand, vand og øvrige omgivelser.
Udvikling af et nyt klub-/badehus i
direkte tilknytning til strand og pro¬
menade.
Heraf er udviklingen af opholds- og
adgangsinstallationer konkurrencens
primære bedømmelsesgrundlag, da
finansieringsgrundlaget af denne del
allerede er på plads.
Fagdommere udpeget af AA er arki¬
tekter maa Claus Pedersen og Liv
Bach Henriksen samt landskabsarki¬
tekt mdl Kristine Jensen.

Indleveringsfrist 27. januar 2006.
Præmiesum 350.000 kr.
Se konkurrenceprogrammet på
http://www.dac.dk/esbjergstrand-
promenade

konkurrence om stige 0
Odense kommune udskrev i juli 2005
en indbudt arkitektkonkurrence for
det ca. 77 ha. store bakkelandskab

Stige 0. Øen er et tidligere losse¬
pladsområde, hvor der er foretaget
•miljøafværgeforanstaltninger og
slutafdækning. Nu ønskes den an¬
vendt til et aktivt og rekreativt fri¬
tidsområde ved Odense fjord.

Følgende 6 teams deltog i konkur-
rencenefter at være blevet udvalgt
gennem prækvalifikation: Hver grup¬
pe modtog 50.000 kr. i vederlag.
A.A.R.T., Kristine Jensens Tegnestue,
Søren Jensen rådgivende ingeniør¬
firma og billedhugger Sophia Kalkau
GBL, gruppen for by og landskabs¬
planlægning, Creo Arkitekter AIS
(tidligere S&l arkitekter AIS), NIRAS,
rådgivende ingeniører og planlæg¬
gere, Naturama og museumsdirektør
Peter S. Meyer, Trapholt
SLA Landskabsarkitekter, COWI A/S
og Carlberg & Christensen
Møller & Grønborg AS, Carl Bro
Gruppen og Steen A.B. Høyer
Preben Skaarup, billedkunstner Eva
Koch og Moe & Brødsgaard
Algren & Bruun + Tegnestuen Schul
& Co, EKJ rådgivende ingeniørfirma
samt arkitekt René Kural, lege¬
pladskonsulent Gert Olsen og Galleri
Nicolai Wallner
Et flertal af dommerkomiteen fandt,
at Preben Skaarups forslag - fordele
og ulemper vejet op imod hinanden
- bedst imødekommer programønsket
om at skabe et multifunktionelt, re¬
kreativt frirum midt i fjorden, hvor
vægtningen af naturoplevelser og re¬
kreative funktioner er fordelt ligeligt.
Forslaget tildeltes 1. præmie på
150.000 kr.
2. præmie på 100.000 kr. tildeltes
GBL, gruppen for by- og landskabs¬
planlægning.
3. præmie på 50.000 kr. tildeltes
Møller og Grønborg med arkitekt,
professor Steen A.B. Høyer.
Yderligere inf.: projektleder Karin
Dyhre, Byplankontoret
kdy@odense.dk tel. 65 51 25 09
Konkurrencen præsenteres i
LANDSKAB 1-2006

Forslaget tildelt 1. præmie udarbej¬
det af Preben Skaarup tegnestue,
billedkunstner Eva Koch og
Moe & Brødsgaard

BYENS RUM

Plaza Vej - og Parklampe 4700 mm i støbejern
Design: Henning Larsen

www.ghform.dk
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I Miljø i eksisterende boliger

I Industri

Ophængning

Rustfrit, transparent net.

Nøglefærdige løsninger.

KURSER OG SEMINARER VED
CENTER FOR SKOV. LANDSKAB
OG PLANLÆGNING FORÅR 2006

Center for Skov, Landskab og Plan¬
lægning tilbyder i foråret 200B
følgende kurser og seminarer:

Nye udfordringer i kirkegårdenes
forvaltning
8. marts på Hotel Nyborg Strand
De kommende strukturændringer
stiller nye krav til forvaltning af lan¬
dets kirkegårde, På årets konference
belyses de mange aspekter omkring
samarbejdet, f.eks. mellem store og
små forvaltninger, mulige samar¬
bejdsformer, succeskriterier m.m.
Ansvarlig: Susanne Guldager,
sgu@kvl.dk, i samarbejde med
Foreningen af Danske Kirkegårds¬
ledere m.fl.
Pris: 975 kr.

Tilmeldingsfrist: 9. februar

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

Tilmeldingsfrist: 28. april

Verden i Danmark
- mellem byplanlægning og havekunst
2. juni i Dansk Arkitektur Center,
København

Konferencen, der er arrangeret i
samarbejde med Danske Landskabs¬
arkitekter, videregiver erfaringer fra
landskabsarkitekter, der bidrager til
at højne kvaliteten i byplanlægnin¬
gen ved at inddrage landskabet som
element.

Ansvarlig: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk
Pris: 2.200 kr. for abonnenter på
Videntjenesten og medlemmer af
Danske Landskabsarkitekter,
3.000 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: l.maj

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

Bytræarboretet i Hørsholm giver
efterhånden spændende resultater.
Te.madagen starter kl. 13,00 med en
kort præsentation. Efterfølgende-er
der besigtigelse, drøftelser og per¬
spektivering i bytræarboretet.
Ansvarlig: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk

Pris: 300 kr. for abonnenter, 550 kr.
for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1. juni

Danske Parkdage ■

31. august-2. september i Næstved
Traditionén tro afholder Skov &
Landskab 'Danske Parkdage' i sam¬
arbejde med Kommunale Park- og
Naturforvaltere. Gennem oplæg og
ekskursion sætter konferencen fokus

på et aktuelt tema. Danske Parkdage
er stedet, hvor kollegaer og fagfæl¬
ler fra hele landet mødes.

Ansvarlig: Thomas B. Randrup,
tbr@kvl.dk
Pris: se www.SL.kvl.dk.

Tilmeldingsfrist: 15. juni

Natura 2000 - drift og pleje
13.-14. juni på Korinth Kro, Faaborg
Hvordan plejes habitatarter og -

naturtyper og dermed vigtige
levesteder for dyre- og plantearter,
så disse kan opnå eller bevare en

gunstig tilstand?
Dette belyses gennem en række ind¬
læg fra eksperter på området og ved
feltbesøg, hvor plejemetoderne de¬
monstreres.

Ansvarlig: Rita Buttenschøn,
rmb@kvl.dk
Pris: 4.000 kr. for abonnenter, 5.300
kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Al tilmelding til bho@kvl.dk
Mere om kurserne på: www.SL.kvl.dk
Kurser og efteruddannelse

NY RAPPORT:

BYEN. VEJEN OG LANDSKABET
I bogen Motorveje i Landskabet fra
1970 har jeg et afsluttende kapitel i
hovedteksten, som jeg kalder 'Ønske¬
seddel for den kommende forskning',
og sidste punkt er her en forsknings¬
opgave med overskriften 'Motor¬
vejens indflydelse på strukturen og
udnyttelsen af det omgivende land¬
skab, bydannelse m.v'.
Når jeg trækker det frem her, er det,
fordi Ulla Egebjerg i sin del af rap¬
porten har et afsnit om utilstrække¬
ligheden ved den metode, jeg advo¬
kerede for i Motorveje i Landskabet,
og for at fortælle hende, at det er
jeg helt klar over.
Allerede' i starten af tresserne skrev
Tunnard og Pushkarev om The Motor-
road, forerunner for the universal
city, og selv Torsten Hågerstrand har
interesseret sig for fænomenet så
tidligt som i 1963, i en artikel
'Vidare mot stadslandskapet'.
Vi har altså ventet 35-40 år på den¬
ne her rapport, og der er skyllet en
del babyer ud med badevandet i de
forløbne år. Bedre sent end aldrig,
men resultatet har heldigvis været
værd at vente på.

Det har været en STOR glæde at
læse Byen, vejen og landskabet\
Meget stor!
Rapporten er fint systematisk op¬
bygget. Analyserne af de tre korri¬
dorer er fremragende, og den kort¬
fattede beskrivelse af, hvilke
problemer de enkelte strækninger
byder på, er fin og rammende.
Forfatterne opfinder nye ord,
'Byskab', 'Grønskab' og nye måder
at illustrere begreberne på.
Det slipper de godt fra. Jeg er
meget enig i jeres påpegninger af
det ønskelige i at få fjernet selvsåe¬
de træer og buske fra skråninger og
rabatter, hvor de tager en ellers fin
og tilstræbt udsigt over åbent land,
f.eks. ved Ejer Bavnehøj-massivet.
Jeg savner omtale af en strækning,
der ikke er med i gennemgangen:
Rødekro-passagen, som er næsten
lige så slem som Hedensted-passa¬
gen. Jeg ved godt at den falder
uden for jeres afgrænsning af valgte
korridorer. Men den mangler altså.
Afsnittet Diskussion af Udviklings¬
tendenseret noget af det bedste jeg
endnu har set om emnet.

Det er vigtigt, at man opfatter
erhvervsområderne som by og ikke
som udstillingsarealer. Det skal man
så indrette servitutterne efter: Ingen
reklameskilte, store asfaltflader,
flagalléer, vognborge og effektbelys¬
ning om natten, men gerne flot arki¬
tektur med store bygninger ud til
vejen. Lokaliseringen af erhvervsom¬
råderne bør være nær de byer, de
knytter sig til.
Man kan organisere fremtidens for¬
valtning af det motorvejsnære land¬
skab, så både trafikanternes, er¬

hvervslivets og kulturmiljøets
interesser tilgodeses ved, at man
etablerer nogle særlige råd med
repræsentanter for lokale interesse¬
grupper, som så holder møder, hver
gang der er et aktuelt emne.
Der kan henvises til Herning Bymidte¬
udvalg, som netop var et sådant råd,
som kommunen nedsatte for at få alle
de meget modstridende ønsker til
bykernen drøftet igennem i fredsom¬
melighed, før og mens planerne blev
til. Her sad antiforureningsgrupper,
kvindegrupper, handelsstandsforenin¬
gen m.m. og skændtes i al fordrage¬
lighed og blev enige om en plan,
som Herning har haft stor glæde af.
I det aktuelle tilfælde kunne repræ¬
sentanterne være fra vejmyndigheden,
kommunen, den lokale bevaringsfor¬
ening og naturfredningsforening
samt det lokale handelskammer,
hvis et sådant findes.

Og så kan byudviklingen måske re¬
guleres med Landsplan-direktiver.
Sådan er mange forhold her i landet
besluttet, bl.a. om arealreservatio¬
ner til de store broanlæg.

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F* +45 75 94 12 58
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Man kan godt forestille sig, at man
kan nedfælde i en landsplan hvor
der i forhold til vejanlæggene må
bygges nye erhvervsområder. Det
ville jeg spørge Miljøministeren om,
hvis jeg var vejdirektør.
Vi har i Danmark en fantastisk god
lov om by- og landzoner, kapitel 7 §
35 i Lov om Planlægning. Kun få
andre lande har noget lignende, og
de der ikke har, misunder os meget!
Med den kan man forhindre uønsket
bebyggelse langs motorvejene, og
jeg mener det er uønsket - af alle
andre end virksomhederne selv.
Det er ikke trafikanterne der har bedt
om flagalleer og vognborge, pågåen¬
de skiltning og projektørbelyste
lagerhaller om natten.
Landskabsarkitekten Preben Skaarup,
lærer ved arkitektskolen i Århus, har
engang slået til lyd for ROBUSTE
VEJE, dvs. at man laver veje, som
bevarer deres visuelle kvaliteter lige
meget hvad der sker i vejens nærhed.
Det er altså ikke nemt, hvis der
gives tilladelse til høje reklameskilte¬
tårne, og hvad man ellers ser af
rædsler i Rødekro, Hedensted, på Fyn
og på Køge Bugt-motorvejen m.m.
Det må ikke glemmes, at landskabs¬
arkitekten for vejanlægget gør me¬
get ud af udsigterne til landskabet
omkring den.
Det kan godt ende i en nødvendig¬
hed om at kunne plante en bræmme
eller en række af slørende træer
mellem vejen og dens tilgrænsende
arealer. Det handler i høj grad om
trafiksikkerhed, men også om ikke at
ødelægge den situation, at motorve¬
jene skal føre den uvedkommende
gennemfartstrafik UDEN OM BYERNE,
ikke GENNEM deres nye yderkanter.
Det er meget vigtigt at huske, at
motorvejene ligger i en transportkor¬
ridor. Det er en fremtidssikret areal¬
reserve, der skal muliggøre endnu
ukendte transportformer. Man må
huske, at benzinprisen er på vej mod
20-30 kr./l, og ingen aner, hvilke
konsekvenser det får, når verden
langsomt, men sikkert løber tør for
benzin. Det vil næppe nedsætte
behovet for mobilitet.
Lad være med at bebygge reservea¬
realerne langs motorvejene! I takt
med byernes udvidelser vil det blive
sværere og sværere at få nye tra¬
ceer igennem andre steder, end der -
hvor de lige netop er i dag. Man må
have is i maven og tænke uhyre
langsigtet.
Jeg synes stadig at Rytme er det
bedste udgangspunkt for planlæg¬
ningen af vejene og, bygennemkørs-
lerne er umådelig vigtige her.
Jeg er meget skeptisk over for rap¬
portens forslag om at lade private
sponsorer betale for overskudsland-

skaberne mod at få reklameplads i
dem. Jeg synes rapporten slipper
meget let hen over argumentatio¬
nen for at skabe trekantområdet om
til en 'truckersti':
Citat: 'Målet er at udvikle arkitekto¬
nisk markante bebyggelser, der kan
møde motorvejens skala og hastig¬
hed.'

Og så kommer man med nogle bud
på det. Et par af buddene er helt
fine, nemlig de ægformede fabriks-
enklaver, der er vist (midt på side
115 og uddybet side 117) og den
store rundkørsel (nederst til højre
samme side 115).
Resten er aldeles uacceptable, fordi
de ligger i transportkorridoren og
spærrer for fremtiden.
Jeg er bange for visualiseringer
som dem på side 123 med pendler-
boligtårne. Jeg er bange for denne
her form for illustreringer, idet de -
jo udiskuteret frem til udgivelsen af
denne rapport - så at sige legitime¬
rer denne form for landskabsudnyt-
telse.

Motorveje støjer, og støj søger
opad. Der er nogle miljøproblemer
forbundet med store vejanlæg.
Støj er et af de alvorlige.
De er ikke nævnt i rapporten.
Jeg minder om, at det allerede i
starten af rapporten slås fast, at
dele af motorvejsnettet er tæt på
kapacitetsgrænsen.
Dette turde være en mild underdri¬
velse, idet kapacitetsgrænsen man¬
ge steder er langt overskredet med
daglige lange køer på vejene, og
hvor man kan forudsige, at udbyg¬
ningen med det nødvendige 3. spor
i selve trekanten og 4. spor uden
for denne vil komme til at udfylde
sin kapacitetsgrænse, allerede
inden det er bygget færdigt.
Under disse omstændigheder kan
der i mine øjne ikke blive tale om
at bygge fabrikker o.I. lige op til
vejene.
Jeg vil slutte med at erklære mig
helt enig i de konklusioner, der står
på side 126, herunder: Der mangler
i dag ekspropriationsmuligheder for
arealer uden for vejarealet, og der
bør opstilles overordnede principper
for den fremtidige lokalisering og
udformning af erhverv langs motor¬
vejene.
Tillykke med rapporten. Den er nyttig.

Ulla Egebjerg (red.): Byen, Vejen og
Landskabet - motorveje til fremtiden
Aalborg Universitet, KVL og Vej¬
direktoratet, 2005. 137 s.

87 7923 815 7 (trykt udgave)
87 7923 821 11elektronisk udgave)

Michael Varming
mvarming@mail.dk
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ECOLOGICAL REFLECTIONS IN ARCHITECTURE
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Bogen, der modtog "The European
Sun-prize" diskuterer de økologiske
udfordringer, sommoderne arkitek¬
tur står overfor. De ændrede miljø¬
mæssige vilkår er et grundvilkår,
der skal reflekteres i byggeriet, hvis
vi skal undgå økologiske katastrofer.
På den anden side har miljøhensyn
som hovedregel tilsidesat arkitekto¬
nisk kvalitet. Bogens ærinde er der¬
for at opstille et nyt paradigme, der
forener økologi og arkitektur.
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ordered twelve monks, including
Matta el Meskin (Matthew the poor),
to move to Wadi en Natrun and to

bring life back to St. Macanus.
At the time just a handful of old,
sick and destitute monks lived
there. Today there are one hundred
thirty monks, many with university
degrees in agricultural sciences,
medicine, pedagogy, veterinary,
pharmacy and engineering. More
than one thousand hectares of
desert have been turned into ver¬

dant gardens, orchards and fields
providing monks and the families of
seven hundred staff with food.
A large ring with one hundred fifty
cells encircles and protects the old¬
er monastery creating a unique
example of new and old, radically
recreated in a way capable of
maintaining and conveying the spir¬
it and usages of monasticism and
its long-standing historical develop¬
ment throughout the years.

Benetton Foundation
Studies Researchs
via Cornarotta 9, 31100 Tæviso
tel.+39 0422 5121
fbsr@fbsr.it
www.fbsr.it

TEGNESTUENYT
LOLA arkitektur & landskap AB er
en nystartet landskabsarkitekt¬
tegnestue i Gamla Stan, Stockholm
bestående af Johanna Jarméus,
Sofia Sandqvist og Emma Wirén.
LOLA arkitektur & landskap AB
Triewaldsgrånd 1. 11129 Stockholm
tel. +4608-411 54 10

kontoret@lolalandskap. se
www. loIa landskap, se

LANDSKAB 2006

Årsabonnement i 2006:
Danmark inkl. moms og forsendelse
DKK 810,00.
Norden, Grønland og Europa ekskl.
moms, inkl. forsendelse: DKK 712,00.
Resten af verden ekskl. moms, inkl.
forsendelse: DKK 824,00.
Pris pr. nummer inkl. moms, ekskl.
porto DKK 100,00.

MALSELV VARDE VED TROMSØ
Alfio Bonanno har i 2005 afsluttet-

opbygningen af Målselv Varde ved
Olsborg,Tromsø i Norge.
Varden er skabt over fire år. Den er

placeret ved en rasteplads nær Ols-
borg og Målselven og omgives af et
fjeldlandskab.

BYENS FRIRUM

En undersøgelse af de friarealpro¬
jekter, der blev planlagt og gennem¬
ført i kvarterløftområder fra i perio¬
den 1997-2003 viser, at næsten en

fjerdedel af de samlede kvarterløft¬
midler blev brugt til projekter i byens
uderum. Men samtidig viser under¬
søgelsen også, at kommunerne har
undladt at følge indsatsen op ved at
afsætte tilstrækkelige midler til ved¬
ligeholdelse af de nye anlæg.
Kvarterløft gør det muligt at priorite¬
re udemiljøet. Det kan f.eks. være i
form af nye træer eller nye anlæg
og renovering af pladser, parker, sti¬
er og legepladser. Det kan også
være forbedring af friarealer ved
boligbebyggelser.
'De mange projekter har til sammen
udgjort den største samlede renove¬

ring og fornyelse af byens grønne og
urbane friarealer, der hidtil er set.
Derfor er det meget vigtigt, at de
gennemførte grønne projekter plejes
og vedligeholdes, så effekten af de
gode resultater opretholdes og for¬
stærkes i takt med, at det grønne
udvikler sig', siger cand. hort. Karen
Attwell.

Undersøgelsen viser, at kommuner¬
nes driftbudgetter ikke er forhøjet i
takt med de nye anlæg og faciliteter.
De syv første kvarterløft blev gen¬
nemført i Avedøre Stationsby, Fem¬
kanten, Holmbladsgadekvarteret og
Kongens Enghavekvarteret i Køben¬
havn, Tøjhushavekvarteret i Ran¬
ders, Sydvest Kvarteret i Kolding og
Aalborg øst i Aalborg.
Karen Attwell og Elisabeth Sonne
Olesen: Byens frirum - et fælles
anliggende. Statens Byggeforsk¬
ningsinstitut, 2005, 143 s., ill. 310 kr.

Karen Attwell og Elisabeth Sonne
Olesen: Friarealer i kvarterløft. Del¬

projekter i syv kvarterløftområder.
Statens Byggeforskningsinstitut,
2005, 109 s., ill. 250 kr
Kilde: FORSK 18

CARLO SCARPA PRIZE
FOR GARDENS 2005

The sixteenth edition of the Interna¬
tional Carlo Scarpa Prize for Gardens

has been presented. Every year the
international jury, comprising Dome¬
nico Luciani, Sven-lngvar Andersson,
Carmen Aflén, Monique Mosser, Ippo-
lito Pizzetti and Lionello Puppi, indi¬
cate a location replete with nature
and memory, and outstanding for its
creation, design, management, its
ever-changing shape and life.
The award focuses not solely on the
talent of the creator of the winning
site, but rather the wisdom, the
skills, care and continuity of its
management, which enable the cre¬
ation to live and thrive with the

passing of time, to be discovered
over and over, to be renewed while
keeping it always true to itself, in a
fine balance between innovation
and conservation.
The prize is named after Carlo
Scarpa (1906-1978), inventor of
places, for example the courtyard of
Castelvecchio in Verona, the garden
of Querini Stampalia Foundation in
Venice, the Brion garden-tomb in
San Vito d'Altivole, Treviso.
The award consists in a campaign
comprising the publication of a
dossier (carrying out the primary and
invaluable activity of being the
memory of the effort by Benetton
Foundation Studies Researchs, to
make the awarded site known to

the general public), the collection of
specific bibliographic and carto¬
graphic materials and the organisa¬
tion of the public ceremony. The
symbolic prize is a seal, designed by
Carlo Scarpa, presented to the per¬
son or institution responsible for the
management of the awarded site.
This year the jury decided to dedica¬
te the 16th edition of the Internatio¬
nal Carlo Scarpa Prize for Gardens
to Deir Abu Maqar, Egypt.
The monastery of St. Macanus, one
of the Coptic monasteries in the
area of Wadi en Natrun, in Egypt,
along the desert route between Cairo
and Alexandria, a place recalling
and explaining the relationship
between innovation and conserva¬

tion with a marvellous sobriety.
Built in A.D. 360, the monastery has
always housed Copt Christian monks.
In 1969 Copt patriarch, Cyril VI

m
Senere er det Alfio Bonannos inten¬
tion at skabe lydeffekter, der skal
udgå fra varden, bl.a. ved at ud¬
skære fløjter i nogle af fyrretræer¬
nes grene.
I tilknytning til varden er placeret
siddesten omkring en bålplads, og
det er ligeledes tanken, at man i
den mørke og solløse norske vinter
kan illuminere varden.
Alfio Bonanno: Målselv Varde, 2005
Olsborg, Tromsø, Norge
Nær det sted, hvor landevej 854
krydser Fligh Way EB
Inf.: alfiobonanno@get2net.dk

Varden er opbygget af stedlige ma
terialer, skovfyr og sten fra et sten¬
brud i Balsfjord. Varden blev for at
gøre Sig gældende i det storladne
landskab en både høj og kraftfuld
struktur, og stedet, hvor den skulle
placeres, blev omformet til en min¬
dre høj. Selve stenvarden er 6,5
meter høj og 4,5 meter i diameter,
og fyrretræerne, der er behandlet
med trætjære, er 16 meter høje.



Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest sam¬
menhængende værk vi har om
Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.

BIND II
Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud i begyndelsen af 1800-ta I let og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.
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