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Debatudvalg: Steen Gelsing
(fmd), Gitte Ramhøj (Ålborg),
Lise Bendix Madsen (Odense),
Mogens Bundgaard Andersen,
Lene Madsen, Solveig Sten¬
holm, Marie Thing, Lisbet
Østrup (København).
Redaktionsudvalg: Jeppe

Aagaard Andersen, Stig L. An¬
dersson, Peter Bjørno Jensen,
Lene Madsen, Tilde Tvedt.
Retsudvalg: Henrik Fog-

Møller

Nye medlemmer
Tomas Nybo Rasmussen, Kir¬
sten Lund Andersen, Christina
Mie Wiedemann, Marianne
Svolgaard, Ellen Krog, Maren
Andersen, Bo Gabe, Dina In¬
gerslev Nielsen og Anette Jen¬
sen.

Nordisk styrelsesmøde
Møde blev afholdt under Nor¬
disk Kongres i Island, august
1993. Nordisk kongres 95 plan¬
lægges afholdt i Sverige, mu¬
ligvis som en europæisk kon¬
gres. Antallet af landskabsarki¬
tekter i de skandinaviske
foreninger fordeler sig således:
Danmark: 304 i DL; Finland:
58 i SMAFLA og 19 i MAL;
Island: 26 i FILA; Norge: 325

samt ca. 100 studentermedlem¬
mer i NLA; Sverige: 490 i LAR
samt ca. 130 studentermedlem¬
mer.

IFLA og EFLA
De nordiske foreninger søger at
står samlet om syn og hand¬
lingsmåde ved reorganiserings¬
arbejdet i IFLA. Trygve Sundt,
Norge var foreningernes repræ¬
sentant ved Grand Council mø¬
det i Sydafrika i august, Char¬
lotte Skibsted deltager i Mexico
1994. De nordiske lande (- Fin¬
land) skal udarbejde oplæg til
nye vedtægter for verdensorga¬
nisationen og skal fungere som
sekretær for reorganiserings-
kommiteen. IFLA's sekretariat

i Frankrig lukkes og placeres
midlertidigt i Japan.
Styrelsen har besluttet, at

IFLA's Verdenskongres for
landskabsarkitekter 1999 skal
afholdes medio august 1999 i
København, temaet fastlægges
snarest.

Tiiula-Marja Merivuori, Fin¬
land er valgt til IFLA's vice¬
præsident for Central regio¬
nen.

Der foreligger endnu ikke et
officielt referat fra EFLA Ge¬
neral Assembly i Bruxelles,
april 1993. EFLA yearbook er
udsendt.

Andet
Malene Hauxner er blevet til¬

knyttet DAL's konkurrenceud¬
valg.
KAB - Bygge- og Boligadmi¬

nistration har igangsat et pro¬
jekt 'Miljøstyret bygningsdrift
i boligselskaber - erfaringer fra
6 boligselskaber. Et af projek¬
tets miljøtemaer er 'Udeområ-
dernes tilstand' et andet 'Af¬

faldsproduktion'. Mogens
Bundgaard Andersen er ud¬
peget af DL som repræsentant
i projektets følgegruppe.
Arkitektens Forlag har pr.

brev tilbudt DL's medlemmer
abonnement på Arkitekten,
Arkitektur og Byplan med ra¬
bat.
DL's udstilling om land¬

skabsarkitektur har nu været

udstillet i Bruxelles, Køben¬
havn, Haag, Helsinki, Liibeck,
Tallinn, Riga, Vilnius, Haifa,

Jerusalem, Tel Aviv og vil være
tilbage først i 1994.
Fra DL udsendes omkring nyt¬
år en midtvejsrapport medfor¬
slag til handlingsplan og struk¬
tur, hvori bl. a. behandles de på
Generalforsamling 93 stillede
forslag. AL
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Abonnementspriserne for 1994
vil ved årsabonnement være:

Danmark DKK 485; Norge,
Sverige, Island, Finland og
Færøerne DKK 428; Grønland
DKK 540 ved forsendelse A-

Prioritaire, det øvrige udland
DKK 570 ved forsendelse A-
Prioritaire, DKK 515 ved B-
Economique.
Løssalgspris DKK 66.

Byøkologisk netværk
Dansk Byplanlaboratorium har
i de senere år været primus mo¬
tor i projekt »byøkologisk net¬
værk«.

Projektet henvender sig til
rådgivende firmaer, bolig- og
byfornyelsesselskaber m.m.
Tilmeldingskupon til 1994

og yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til Dansk

Byplanlaboratorium, Peder
Skramsgade 2B, 1054 Køben¬
havn K. Tlf. 33 13 72 81.

Statens Kunstfond
I foråret 1994 uddeler Statens
Kunstfond arbejdslegater, rej¬
selegater og 3-årige stipendier
til bildende kunstnere, forfat¬
tere, komponister, kunstneriske
formgivere og arkitekter. Der
ydes ikke støtte til uddannelses¬
søgende.
Ansøgning kræver ikke sær¬

ligt skema, men skal være tyde¬
ligt forsynet med ansøgerens
navn og adresse. Ansøgninger
skal indeholde biografiske op¬

lysninger og en nærmere be¬
skrivelse af den eller de ar¬

bejdsopgaver, hvortil legatet
søges.

Desuden skal
- bildende kunstnere vedlægge
billedmateriale, kataloger el¬
ler fotos,

- forfattere vedlægge udgivel¬
ser eller manuskripter,

- komponister vedlægge kom¬

positioner i partitur eller på
bånd,

- kunsthåndværkere, industri¬
elle grafikere og designere
vedlægge arbejdstegninger
eller fotos,

- arkitekter vedlægge arbejds¬
tegninger eller fotos.

Alle bilag skal være forsynet
med navn. Mængden af bilag
må ikke overstige, hvad der kan
rummes i en A4-kuvert. Hvis

bilag ønskes tilbagesendt, må
en frankeret svarkuvert ved¬

lægges ansøgningen.
Fondet kan ikke påtage sig

ansvar for indsendt materiale.
Ansøgningsfristen er 1. fe¬

bruar 1994. Fondet forventer at
udsende besvarelser af ansøg¬
ningerne i løbet af april 1994.

Senere indsendte ansøgnin¬
ger til arbejds- og rejselegater
vil blive taget i betragtning i
det omfang, der er resterende
midler til rådighed.
Ansøgning om støtte til

kunstnerisk virksomhed og

projekter i øvrigt, herunder
støtte til bestilling af komposi¬
tioner og støtte til billedkunst¬
nerisk udsmykning af offent¬
lige bygninger og anlæg be¬
handles løbende.

Ansøgninger sendes til Sta¬
tens Kunstfond, Sankt Annæ
Plads 10 B, 1250 København K.
Kuverter bedes mærket bil¬

ledkunst, litteratur, tonekunst,
kunsthåndværk/design eller
arkitektur.

Yderligere oplysninger:
Statens Kunstfond,
tlf. 33 11 36 01.

Etablering af vejplantninger
En rapport fra Vejdirektoratet
og Frederiksborg Amt viser, at
det er muligt at forbedre over¬
levelse og tilvækst for vejplant- .

ninger. Vejdirektoratet og Fre¬
deriksborg Amt har netop af¬
sluttet et 4-årigt forsøgsprojekt
med etablering af plantninger
på skråningsarealer, som frem¬
kommer, hvor store vejanlæg
skærer gennem landskabet.
Skråningsarealer er vanskelige
at beplante, da jorden består af
ren lerjord, der ofte er blevet
komprimeret ved anlæg af
vejen.
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/. Formodet tidskalendersystem
fra Nazca-kulturen (200 f.Kr.-600
e.Kr.J, luftfoto fra Nazca i Peru.
Først opdaget 1939 af arkæologen
Paul Kosok, siden studeret af geo¬
grafen Maria Reiche.
2. Billedudsnit af Daniel Libes-
kinds byfornyelsesprojekt i Berlin.
Foto: Regin T. Schwaen.

Nedenstående artikel er en bearbejdning af en forelæsning holdt på Landbohøjskolen ved
forskerseminaret 'Naturopfattelse og landskab', august 1993. Seminaret var arrangeret af
netværk for arkitekturforskning, Arkitektskolen i Århus. Oplægget var at udpege og ana¬
lysere nogle aktuelle tendenser i landskabsarkitekturensformsprog, at søge at besvare, om
tidensformsprog er en videreudvikling eller et brudmed tidligere tiders, atpåvise hvori, det
består - videreudviklingen henholdsvist bruddet. Endvidere at søge at besvare spørgs¬
målene: Hvoraf opstår landskabsarkitektens formidealer? Hvad er det for et samfunds-,
natur- ogmenneskesyn, derønskes udtrykt i landskabsarkitektens bearbejdning afrummet?

■ 1. Presumed calender from the
Nazca Culture (200 B.C.-600 A.D.),
aerial photo from Nazca, Peru.
First discovered in 1939 by archeo-
logist PaulKosok, and laterstudied
by geographerMaria Reiche.
2. Part of Daniel Libeskind's pro¬
ject for urban renewal in Berlin.
Photo: Regin T. Schwaen

Kunst og økologi AfKristine Jensen

Til Malene Hauxners forsvar, den anden
april i år, introducerede Jørgen Sestoft den
formodning, at landskabsarkitektur for
tiden skulle bevæge sig centrifugalt i forskel¬
lige retninger, der mere eller mindre skaber
vakuum omkring fagets gamle kerne. Den
ene retning bevæger sig mod land art, fri
kunst i landskabsformat - og den anden mod
økologisk planlægning med nedtoning eller
fravær af form.
Her kunne jeg begynde - for det vil vel

også være muligt at betragte det som to em¬
ner, der nærmer sig den samme sag fra to
forskellige synsvinkler. De emner, der synes
at penetrere alt samfundsliv disse år. Nemlig
kunst og økologi. Begge emner drejer sig
om, hvordan vi omgås, eller måske ikke om¬

gås, os selv og verden. Og sagen bliver i den¬
ne sammenhæng æstetisk omgang med na¬
tur eller slet og ret - naturæstetik.
Sidst i 70'erne blev der, da jeg gik på Arki¬

tektskolen, undervist i landskabsarkitektur
som et sæt af funktioner, der havde bund i en
traditionel arbejdsdeling. 'Form og funkti¬
on blev diskuteret ud fra hensigtsmæssighe¬
den i forbindelse med deres konkrete brug.
Tanken var, at formen ikke havde nogen be¬

rettigelse i sig selv, men nøje måtte føje sig til
og efter det formål, hvortil den var frem¬
bragt. Fordi sandheden eller 'skønheden'
ikke skulle findes forud for formerne eller
fænomenerne, men måtte aflæses af egnet¬
heden eller i al almindelighed den tilpasning
til brugen, hvortil noget var beregnet (eller
designet som det siden kom til at hedde).
Skønheden blev, hvis den ikke helt blev ude¬
ladt, betragtet som produktet eller identifi¬
kationen til den hensigtsmæssighed eller
egnethed, fittness om man vil, som funktio¬
nen fik. Sandhedskriteriet var derfor også
empirisk-videnskabeligt og ikke eksistentielt
moralsk.'
Beskrivelsen her - om de første moderni¬

stiske tendenser - er stort set Lise Beks7.
Genkendelsen er min. Tilpasning, kaldte vi
det og var derfor uafladeligt i sving for at
holde trit med vilkårenes skiften, for formen
blev i et og alt betinget af 'miljøet', en ende¬
løs sum af alligevel ikke helt præcise årsags¬
sammenhænge og påvirkninger. Æstetik
var, og blev betragtet som, overflade - og slet
ikke som grundvilkår. Landskabsarkitektur
kunne bruges, som det der var, udenom, til at
kapere og mildne modernitetens vilkår, der

kunne pakkes ind og ved denne handling
gøres antagelig.
Det var tilsyneladende en enkel og logisk

opbygning, et sæt af øvelser, der skulle til¬
vejebringe viden om de opgaver, vi siden
kunne komme ud for. Men det siger næsten
sig selv, at verden blev noget begrænset.
Også fordi de enkelte opgaver understregede
landskabsarkitektur som et appendiks til
den 'rigtige' arkitektur, den der i sidste ende
var bestemmende for, hvilken betydning el¬
ler fylde der ville tegne indholdet i en opgave.
Og det helt eksakte formproblem blev derfor
også at få 'mening' ind i, eller ud af, disse
givne funktioner. Landskabsarkitektur og
især havekunst blev anset som en meget sød,
men lettere utroværdig afledt funktion af
bygningskunsten. Men så solede vi os lidt i
specialet, havekunstens storslåede historie,
herregårdshavernes vemodige, men dog en¬
delige formålsløshed. Skalaen var arkitektu¬
rens traditionelle, men unægtelig store ideal,
fra det største til det mindste, fra land og til
have. Men 'den traditionelle, funktionelle
funktionsopdeling, hvor friarealer knytter
sig til et boligområde, til erhverv, institutio¬
ner osv. skærper ikke synet på det grønne
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3 3. Model af stjernebilledet Karl-
svognens rumlige figur.
4. Stjernebillede afKarlsvognen.
5.+ 6. Topografiske transformatio¬
ner, fra et projekt i bogen 'Educa¬
tion of an Architect' J. Heijduk.
Cooper Union. New York.
7. Park i Ballerup, M. Hauxner og
J. P. Schmidt.
8. Park i Ballerup. J. Aagaard An¬
dersen og S. Høyer.

som rumkunst', som Annemarie Lund be¬
skriver det i Arkitektur2. Og man kunne til¬
føje, at det sandsynligvis er gældende for
arkitektur som helhed. Det var derfor også
lidt af et chok at få en ny lærer, der insiste¬
rede på, at det var en afdeling for landskabs-
og havekunst, med tryk på sidste stavelse.
80'erne lader sig måske bedst aflæse i en

sammenhæng, hvis man forsøger at sige, at
det, der bandt tendenserne sammen, var -
om det overhovedet varmuligt atproducere
kunst. Stort set alt blev afprøvet, alle former
og materialer var i brug. Det grønne blev i
begyndelsen sat mere eller mindre af som
oval form og til sidst helt sikkert, som ren ge¬
ometri. Ovalen og gridnettet blev dette årtis
stensikre vidnesbyrd om, at det arkitektoni¬
ske, og i første omgang formen, var tilbage i
landskabsarkitekturen.
Måske kan det i denne sammenhæng være

et forsøg værd at analysere lidt på de to
velkendte eksempler til parken i Ballerups
periferi fra 1986 (af hhv. M. Hauxner/J.
P. Schmidt og J. Aagaard Andersen/Steen
Høyer). Minimale i formsproget er de i prin¬
cippet begge to. Det første indsætter en
formmæssig ydmyghed over for de biologi¬
ske, dyrkede præmisser, der klart henter sin
inspiration og tænkning i den traditionelle
landskabeligemodernisme. Det andet sætter
sig i formmæssig frækhed ud i et forsøg på at
banke de dyrkede præmisser på plads, ejer
en friskhed, der stadig gør det helt moderne,
tegner et brud med det traditionelle og er
dog, et andet sted på en besynderlig måde
beslægtet med dele af C.Th's 39 haveplaner -
letheden eller det ubesværede, måske. I sam¬
menligning hermed bliver det første projekt
en kende altmodisch i formen, en duft af det

romantiske, der overvintrede i modernis¬
men, men samtidig en situation, der helt har
hånd og ånd forankret i det realisable, der
også er formens præmisser. Måske drejer de
to projekter sig derfor netop om, hvad tradi¬
tionen havde at tilbyde en nær fremtid, en af¬
ledning af det gamle skisma imellem den
gode og den kloge gartner? Forskellen imel¬
lem den der satser på nutid eller fremtid?
Det biologiske, det dyrkede, men bevidst
uklare3, der træder frem, fordi det vokser
fra nutiden og ind i fremtiden - over for det
selvbevidste fortællende formsprog, der ikke
lægger skjul på, at fremtiden, den har vi
kun, hvis vi former den?
Nuvel, den rene geometri blev som en re¬

næssance sendt ud over landskabets svungne
kurver. Gamle kendte tvedelinger som ek¬
sempelvis landskabeligt versus arkitektonisk
'anvendtes og frembragte tilsammen et utal
af mulige overlejringer, der på den ene side
syntes at kunne optage hele spektret og alle
varianter, hvad der gav stor frodighed og

samtidig en overflod' af og i kompositioner¬
ne 'der nærmede sig det uoverskuelige'4.
Gridnet og landskab blev på en gang afsæt
for drømme og visioner, men inspirations¬
kilderne var nok ikke så meget det traditi¬
onsbundne danske kulturlandskab, som det
var billeder af peruvianske højsletters tids-
kalendere. De arkitektoniske signaler var på
dette tidspunkt samtidig abstraktion, netop
geometriens rene abstraktioner. I dag kan
det måske pege på en snert af forarmning,
fordi der i det tegner sig en tendens til det
upræcise. Ikke det upræcise i formen, men
en abstraktion væk fra stoffet.
Det var som om perspektivet blev placeret

et sted uden for kloden og derfra forsøgt

■ 3. A model of the Big Dipper's
spatial structure
4. Thestarsforming theBigDipper
5. + 6. Topographical transforma¬
tions, from a project described in
Education of an Architect. J. Heij¬
duk. Cooper Union, New York.
7. A park in Ballerup, M. Hauxner
and J. P. Schmidt
8. A park in Ballerup, J. Aagaard
Andersen and Steen Høyer
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brugt til at visualisere samspillet imellem det
lokale sted, jorden, og det uendelige rum.
Billeder af stjernehimmel og jordoverflade
blev de tegn, der satte gang i topografiske
øvelser, fortalt som kaligrafiske mønstre,
uden andet egentligt formål end at gøre op¬
mærksom på deres tilstedeværelse, former
og mønstre på jorden og i universet. Midt-
80'ernes begejstring for universet, fraktaler
og stjernebilleder blev hentet ind og satte
spor i kunst og arkitektur som det, der satte
et punktum for 70'er-arkitekturens næsten
indadvendte optagethed af boligen, projek¬
tionen af det sociale og det, der med et fra-
værsord blev kaldt miljø. De romantiske bil¬
leder af tomme og forladte industrilandska¬
ber og bygninger handlede måske i første
omgang om at se, at genopdage, at der var
noget derude, en pendant til de byggede rui¬
ner fra havekunstens rum, der skulle give
mindelser til fortiden. Og topografi er måske
det første bogstav i landskabsarkitektur. Og
det første led til at opdage, hvad grunden i
grunden er. I første omgang kan det måske
aflæses som en reaktion, en afstandstagen,
der skifter fra social til universel optagethed,
men meget lå måske i tiden - tiden, der skif¬
tede og blev optaget af det personlige frem¬
for det sociale. Som Bent Rold Andersen så
rammende beskrev det, så var arbejdsløshed
i 70'erne samfundets problem, i 80'erne blev
det dit problem .-findselvpåenmådeatvære-
tilpå- som digteren skrev i '79J. Uendelig¬
hed satte ind som faktor, og landskabet blev
en af arkitekturens kilder, ligesom eksteriø¬
ret og den store skala. Men der Zeitgeist var
også til gåder, riter ogmyter. Æstetikken blev
en undersøgelsesfaktor for eksistentielle og
moralske fordringer.

8

Tilbage i 1983 kunne det stadig skabe stor
furore og usikkerhed, at Sven-Ingvar An¬
dersson i fagbladet mente, at der var noget at
hente for selvsamme fag hos eksempelvis
Christo og hans løbende hegn. Mærkvær¬
digt forekommer det nu. I dag findes der
utallige skulpturparker og flere forsøg med
land art. Men ganske få kommer udenom en
skæbne som rene udendørs gallerier, hvor
vegetation og landskab udelukkende tjener
det formål at være baggrundstæppe. Land
art-forsøgene herhjemme har måske deres
rod i en slags situationens kunstform, hvor
kunstnere sætter deres oplevelser og behand¬
linger, her af jord og plantemateriale, sam¬
men i afgrænsede områder, hvor interaktio¬
nen sker imellem mennesker og objekter og
altså derfor mere eller mindre tilfældige mel¬
lemrum. Selv om de således ikke nødvendig¬
vis indeholder egentlige rumlige betragtnin¬
ger, har de været med til at belyse sagen og
udfriet et generelt ønske om at se konkrete
resultater, formforsøg afledt af den enorme

tankekraft, der har cirkuleret. Og nogle
kunstnere har selvfølgelig sat samtalen med
det omgivne landskab mere resourcefuldt i
sving end andre.
Frederik Stjernfelt anmeldte 14.10 1988 i

dagbladet Information rapporten 'Rapport
om Skovenes friluftsfunktion. Befolknin¬

gens ønsker til skovenes og det åbne lands
udformning' fra Statens Forstlige Forsøgs¬
væsen. I anmeldelsen giver han, efter min
opfattelse, en af de skarpeste og mest præ¬
cise analyser af det natursyn, som det gen¬
kendes hos økologister og naturfrednings-
folk. Problemet med dette natursyn er jo
ikke, at der ikke opereres med et æstetisk na¬

tursyn, eller at det er falsk/ikkefalsk - poin¬

ten består i, at det ideelt set går ud på at frede
mennesket og alle dets gerninger ret ud af na¬
turen. Rapporten fremkom via undersøgel¬
ser, der var foregået over otte år, med det re¬
sultat at det, vi allerbedst kan li' ved en skov,
er, når den ligner en skov. Vi tager altså ikke
i skoven for at møde ti vilde knallertbøller.
Citat fra rapporten: 'Jo mindre skovfrem-
med et anlæg fremtræder, jo mere foretræk¬
kes det'. Hertil bemærkede Stjernfelt tørt:
'Når man kan bedømme, om et kulturelt an¬
læg er mere eller mindre skovfremmed, er
det jo fordi, man har en idé om, hvad en skov
ideelt set er'. Et sted længere fremme i artik¬
len citerede Stjernfelt rapporten for følgende
udsagn: 'Så såfremt man i bynære og andre
hyppigt besøgte skove ønsker at begrænse
risikoen for konflikter, bør man efter vores
mening undgå at forstyrre de besøgendes op¬
fattelse af skoven som et stabilt og uforan¬
derligt element i en øvrig ustabil og foran¬
derlig verden'. Over for denne rådgivning,
replicerede Stjernfelt skarpt: 'Her går der
for alvor metafysik i lortet, som man ser.

Rådyr, bøge og stilhed er der præcis for at
minde os om en anden verden bag om den
kulturelle. De er der for at sikre kontakt til en

evig Andethed uden for rækkevidden af alle
vore forgæves kulturelle forsøg på at tolke os
selv'.
Hvad stiller vi op med billedet af naturen

somAndethed! Tjah, problemet er jo netop,
at det forbliver Andethed, og de økologiske
idealbilleder, der dyrker det musealt roman¬
tiske naturbillede, betinger således i virkelig¬
heden, at mennesket står uden for naturen
(hvor?) - og kører showet, som man siger.
Men dette er imidlertid også et eksempel, der
belyser problemet med at anvende billeder
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som grundlag for komplekse realiteter. Bille¬
der er en todimensional reduktion af en tre¬

dimensional oplevelse. Det er både billedets
evne og begrænsning. Som det kan illustre¬
res med stjernebilledet af Karlsvognen. Kun
ét sted kan det, der er en rumlig figur, opleves
som ét billede. Og så længe vi blot ved, at
vore billeder er billeder - så ved vi netop
også, at der er andet end dem, og at der trods
alt er noget derude, der ikke lader sig redu¬
cere.

80'erne blev også avantgardens tid, måske
den sidste avantgardes tid. Avantgarden er jo
en konstruktion, der bygger på at der er no¬
get at være i opposition til. Traditionen f.eks,
hele den tavse viden man deler, om hvordan
man bare gør tingene. Da Tschumi med sin
Pare de la Villette slog døren op til det 21. år¬
hundrede, skete det med et brag, fordi hele
parken, træer og alt, blev sat op eller kørt
ind. Selve det at bryde så radikalt med vore

forestillinger om, at en park er noget, der
skal vokse til, er imponerende, fordi det for¬
skyder tankerne, men ved nærmere efter¬
tanke er det i virkeligheden mere en tekno¬
logisk kraftpræstation. Det interessante er,
som James Corner gør opmærksom på, at
parken blev anset for at være avantgarde i
denmening, at det var noget nyt, frisk og ori¬
ginalt og det på trods af det faktum, at det
formmæssige udtryk lignede tidlig 1900-tals
konstruktivisme6. På den måde er det nær¬

mere en slags evolutionær avantgarde eller
måske endda en nostalgisk søgen efter avant¬
garde. Og man kan mærke, at kategorien be¬
gynder at skride, for en evolutionær avant¬
garde er selvsagt noget helt andet end en

avantgarde, der betjener sig af radikale
brud7. Men man skal selvfølgelig ikke for¬

nægte avantgardens betydning som motor.
Som en bibemærkning kunne det nævnes, at
en del af det etablerede arkitektfags cirkler
måske stadig venter på lidt avantgarde, som
traditionen kan være i opposition til. Den
sum af mere eller mindre ufordøjet tradi¬
tion, der er opstået, efter at hårdtslående
postmodernistiske udtryk overbød marke¬
det, er efter min mening aflæselig som re¬

signation. Men avantgarde-konstruktionens
opbrugthed hænger selvsagt sammen med,
at den absolutte fremtid ikke bare har ind¬
fundet sig. Vi er med andre ord, digterens,
kastet ud på eksistentialerne5.
Kunsten kan, set i forhold til de naturvi¬

denskabelige og teknologiske udviklinger,
hverken mere eller mindre end den altid har
kunnet9. Vi kan altså hverken flyve mere el¬
ler mindre med kunsten, end vi alle dage har
gjort. Så kunsten har også et statisk punkt.
Det punkt har ofte været arkitekturens - om
end blandede fornøjelse.
Man kunne forsøge at sige, at det, der her

i grove træk er forsøgt skitseret, er, at der lig¬
ger en bro imellem kunst og økologi - og net¬
op på det sted, der hedder landskabsarkitek¬
tur. Men den lader sig kun etablere i den for¬
stand, at man opgiver håbet om versus

frygten for, at arkitektur skal illustrere noget
som helst/0. Det være sig illustration af et
menneske-, samfunds- eller natursyn. Arki¬
tektur er i bedste fald. Og muligheden ligger
inden for en forståelse, der nærmer sig fød¬
sel af form, form der kommer af omgang
med stoffet, snarere end afprojektion af ide¬
er ind i stoffet. Eller det kunne kaldesmorfo-

genese før end projektion i form, morfopro-
jektion. Kort fortalt ligger der i morfopro-
jektion, at en form (morfe) kastes eller

9. Panorama fra Jægersborg Dyre¬
have. Fra billedhæftet 'Det fredede
Danmark', 1950. Danmarks Na¬
turfredningsforening. Original bil¬
ledtekst er: Optrækkende Uvejr
over Eremitagesletten.
10. September 1991. Foto: Kristine
Jensen.

11. Displaced-Replaced Mass. Mi¬
chael Heizer.
12. Vandingsanlæg. Luftfoto fra
Sahara, Libyen.
■ 9. Panorama of Jægersborg Dy¬
rehave. From the pictorial Det fre¬
dedeDanmark The original caption
reads, 'Storms Brewing Above the
Érémitage Plain'.
10. September 1991. Photo Kristine
Jensen

11. Displaced-ReplacedMass.
MichaelHeizer
12. Irrigation plant. Aerial photo
from Libyan Sahara
13. Nebula NGC 2024, close to
Orion
14.+15. André's journey through
the air, immediately following the
Eagle's landing in Svalbard
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13. Hestehoved-tågen NGC 2024.
Observeret tæt på stjernebilledet
Orion.

14.+ 15. Andrés luftfærd, umiddel¬
bart efter at ballonen 'Ørnen' er
landetpå Svalbard.

14

15

projiceres ned i, eller på, en substans, eller at
stof stoppes i en form. Anderledes ligger det
med morfogenesen, af genese: der betyder
fødsel. Her har vi at gøre med en formbe-
stemmende instans, som i en vis forstand al¬
lerede er givet i substansen, formen der fødes
ud af hele situationen".
Formens betydning bliver i denne forstand

et spørgsmål om at opdage det, der er. Stof¬
fets genkomst kunne man sige. 'Den indre
nødvendigheds princip', har Kandinsky
kaldt det, i svimlende omgangshøjde7-2. Det
ydre ved formen, selve afgrænsningen, tje¬
ner ganske vist formen som middel, sådan
som juletræets pynt egentlig drejer sig om at
komme til at se træet. Og selvfølgelig er alle
kulturelle former følsomme som røgskyer,
så den mindste ændring og hver lille for¬
skydning af nok så beskeden delform kan
forandre en helheds væsen. Men den, som
ikke kan fornemme formens indre klang,
stoffets grund, den materielle såvel som den
abstrakte, vil nødvendigvis altid kun opfatte
en komposition som bundløs vilkårlighed,
en tilsyneladende planløs omgruppering af
fladens enkeltformer - at opfatte som ind¬
holdsløs leg med formerne.

Over den sidste dekade er sagen natur¬
æstetik, hvoromkring faget landskabsarki¬
tektur må antages at befinde sig, eksponeret,
uden at fagets udøvere, landskabsarkitekter¬
ne, helt synes at kunne optage mulighederne
af denne nye situation.
Men de manglende betingelser ligger, me¬

ner jeg, ikke begravet i Sestofts omtalte cen¬
trifuge. En af begrundelserne kan være, at
den funktionsopdelte, traditionelle tænk¬
ning giver udmattelse eller træghed i forhold
til at tænke med stoffet.

Det er mit synspunkt, at landskabsarki¬
tektur sidder inde med en mulighed for at
udvikle redskaber til at formulere spændvid¬
den imellem kunst og økologi, ja, til at om¬
handle sagen naturæstetik med både saglige
og faglige begreber. Det ligger i sammensæt¬
ningen af ordet, at det jo netop indebærer en
mulighed for at differentiere den enfoldige
opdeling. Til at forbinde målbare data med
ikke målbare værdier. Det ligger også im¬
plicit i arkitekturens væsen delt eller samlet,
som det er, mellem kunsten og brugen. Arki¬
tekturens grundvilkår et sted mellem æste¬
tikkens frihed og brugens direktiver.
At tænke i landskaber er en del af en arki¬

tektonisk praksis. Det at tænke med stoffet
og sammenfatte komplekse og svært konci-
perbare størrelser og skalaspring til en an¬
vendelighed, med eller uden syntese, er an¬
vendt overalt i arkitekturens historie.
Michel Serres kalder i sin bog Naturpag¬

ten på mennesker med en art ny dannelse. Ef¬
ter først at have beskrevet to andre dannelser,
nemlig bonden og sømanden, ønsker han en
tredje dannelse, som må være et menneske
'midt imellem vismand og lovgiver(..), en

ekspert i formel, som i eksperimentel viden,
optaget af naturvidenskaberne, både den
træge og den levende materie, på afstand af
socialvidenskabernes kritiske snarere end
organiske sandheder, med banal og ikke ud¬
søgt information, foretrækkende handling
frem for rapporter, den menneskelige erfa¬
ring frem for rundspørger og dossiers, rej¬
sende i natur såvel som i samfund og kultur,
forelsket i floder, klitter, vind, hav og bjerge,
hele Jordens vandringsmand, med lidenskab
for forskellig adfærd og forskellige lande(..),
søgende sine rødder i de dybeste lag af den

kulturellemuld, helt ind til de tektoniske pla¬
der, der er mest skjult i kødets og ordets sorte
hukommelse, og altså arkaisk og nutidig,
traditionel og futurist, humanist og viden¬
skabsmand, hurtig og langsom, uprøvet og
med udmærkelser, dristig og med om¬
tanke. . I13.
For mig er det et drøn af en beskrivelse på

en landskabsarkitekt, naiv måske i tenden¬
sen til det glamourøse, men er teorier ikke
netop afhængige af en vis naivitet for at
kunne anvendes?

Noter:

1. Lise Bek: Virkeligheden i kunstens spejl. Kap.
VI, afsnit 3. Fra Newtons fysik til funktionalis¬
men, s. 208-213. 2. Se Arkitektur DK 4-1990, s.
62.3. Jeg anvender her et begrebafMaleneHaux-
nerfra hendes bogFantasiensHave. 4. Jørgen Se¬
stofts eminent forklarende beskrivelse, se Land¬
skab 3-1993: Om modernisme og modernitet. 5.
Henrik S. Holck. 6. James Corner: A Discourse
on Theory II. Landscape Journal vol. 10 1991, s.
123. 7. Se iøvrigt Pontus Hulténs artikel 'Kun¬
stens territorium' i Information dec. 1992. 8. Sø¬
ren Ulrik Thomsen. 9. Jeg henviser til det kom¬
mende nr. B 50 - en bemærkning i et interview
med den norske maler Kjell Nupen. 10. Det kan
den selvfølgelig gøre, eller gør det uafladeligt,
men det er ikkepointen her. 11. Begreberne er be-
skevet mere fyldestgørende i et arbejdspapir af
lektor, arkitektHans Feldthusen, AAA. 12. Kan¬
dinsky: Om det åndelige i kunsten, s. 54. 13. Mi¬
chel Serres: Naturpagten, kommer snartpå Rho¬
dos, oversatafPerAageBrandt, jeg citererfra 'Le
contrat naturel', E. Francois Bourin, i oversæt¬
telse af Lotte Bjerregård.

Kristine Jensen, arkitekt maa, stud.lic.arch.
ved Arkitektskolen i Århus
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1. Nationalparken Thingvellir
2. PerIan på Oskjuhlid
3. Indgang til byparken Laugardalur 4. Rådhuset
i Reykjavik

1

24. Nordiske kongres for landskabsarkitekter,
Laugarvatn, Island. 5.-7. august 1993

Hvem orker at læse et referat fra en kongres
5 måneder efter, den blev afholdt? Det gør
vel alle de, som havde besværet og bagefter
glæden over resultatet, og så vel også de fle¬
ste af dem, som var med. Alle andre er vel¬
komne til at læse med - det kunne jo være,
der var nogle, der ville pine sig selv med at
læse, hvad de var gået glip af. Og endelig er
der jo Landskab - som arkiv og bibliotek -
til, når man senere skal finde noget om de
nordiske kongresser eller om Island eller skal
en tur derop. Inden vi tog til Island fandt vi
noget om landet og dets landskabsarkitektur
i følgende numre af Landskab: 1982-7&8,
1985-3'og 1987-2.

Resumé
Det lykkedes for Island at indfri de store for¬
ventninger, de havde stillet sig selv og os
gæster. De nordiske kongresser - når de bli¬
ver til noget - er næsten altid udbytterige og
hyggelige. Man får sine teknikker og hold¬
ninger pudset af, får lært nye greb og begre¬
ber - bagefter kommer ens daglige arbejde
uværgerligt op på et højere fagligt niveau.
Og selv om de aldrig havde prøvet det før, så
gjorde islændingene det bare så hammer
godt, at vi skal langt tilbage i tiden for at
finde mage til kongres. Måske var det bare
begynderheld, men i så fald havde de arbej¬
det ihærdigt for det.
Hvad skulle vi til Island efter? Hvad

kunne de lære os i et så øde og forblæst land,
lige under polarcirklen, hvor vintermørket
ligger over lavamarken i halvdelen af året?
Kongressens meget generelle tema: natur
og kultur - landskabsarkitektur, at respekte¬
re natur og historie, gav et fingerpeg om, at
det kunne blive meget kedeligt og alminde¬
ligt.

I

2

AfAndreas Bruun

De fleste indlæg og debatter gik specifikt
på islandske forhold. De er så ualmindelige
for os andre, at stoffet greb os og gjorde os

vågne. Det viste sig som et paradoks, at det
særligt islandske bærer det almene og funda¬
mentale i sig, og det generelle tema blev in¬
teressant, fordi det blev baseret på det speci¬
elle.
Vi kom hele turen rundt med jordens ska¬

belse og ødelæggelse, klimaforandringer og
erosioner, skovhugst og skovrejsning, plan¬
lægning i pagt med alfer og planlægning for
turisme. Vi kom også ud og så en del af det,
som Vorherre og de islandske landskabsarki¬
tekter havde skabt - og det var ikke kedeligt.
Kongressen gik over tre dage med halvanden
dag indendøre og halvanden dag udendøre.

Første dag
Kongressen blev åbnet af Oddur Hermans-
son, som er formand for den islandske land¬
skabsarkitektforening FILA. I åbningstalen
fik EU endnu en gang æren for nødvendig¬
heden af det nordiske samarbejde, og vi fik
at vide, at FILA blev grundlagt af fem pione¬
rer i 1978, og at kongressens indlæg ville
blive præget af forholdsvis mange dias på
grund af sprogvanskelighederne? Det viste
sig dog ikke at blive tilfældet: vi fik ikke flere
dias end vanligt, og sprogvanskelighederne
var lige så små som de plejer at være. Så fik
vi en hilsen fra det kun 3 år gamlemiljømini¬
sterium, som ønskede kongressen lykke og
held.

Åbningsceremonien sluttede med en is¬
landsk sang fremført af Johanna Linnet, en
fremragende operasangerinde. Det var me¬

get opløftende, men den var ikke ret lang den
sang - efter godt og vel 90 sekunder var san¬
gen færdig og Johanna ude af døren igen. Så

sad vi der, forvirrede og forfriskede, var

netop tunet ind på sang og skulle i stedet til
at høre på ord.
Titlen på det første indlæg var »Naturens

indflydelse på islandsk kulturarv«. Taleren,
Haraldur Olafsson, formand for Nordisk
Forening, vendte elegant emnet til at dreje
sig om kulturens indflydelse på naturen,
hvilket i allerhøjeste grad kom til at blive
kongressens tema. Allerede omkring år¬
hundredeskiftet begyndte man at diskutere
udnyttelsen af naturen til fordel for menne¬
skenes velbefindende - i dag fortsætter dis¬
kussionen, nu bare kaldet miljødebatten. Et
andet tankevækkende udsagn var, at Edda¬
sagaerne er Islands historiskemonument, og
at de som sådanne erstatter de oltidsminder

og ruiner, som det unge land er blottet for.
Kolbrun Oddsdottir, dansk uddannet

landskabsarkitekt, fortalte om islandsk
overtro, og det blev kongressens mest kon¬
troversielle indlæg. Ind imellem har der i den
faglige debat været tilløb til en metafysisk
holdning til vores arbejde. Sidst huskes Sven-
Ingvar Andersson på IFLA kongressen i
Bergen i 1990. Men at gå så vidt som visse is¬
lændinge, at planlægge efter over- eller
underjordiske væseners opholdssteder - det
er godt.nok avanceret. Vi fik udleveret et
eksempel på en registrering af sådanne op¬
holdssteder i et mindre område i Reykjavik:
»Naturvæseners opholdssteder og mulighe¬
der for åndelig gymnastik«. På Island skel¬
ner man mellem alfer, dværge og gnomer el¬
ler jorddværge. Direkte adspurgt svarede
Kolbrun snedigt: 'At man ikke kan se alferne
er ikke ensbetydende med, at de, og naturens
sjæl, ikke findes'. Vi nåede ikke at diskutere,
om der kunne være en forbindelse mellem
det mere anerkendte jordstrålingsfænomen
og så elverfolket.
Vores to kolleger Einar Sæmundsen og

Ragnhildur Skarphedinsdottir gav os gode

At respektere natur og historie
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■ 1. Thingvellir nationalpark
2. The Pearl at Ostjuklid
3. Entrance to Laugardalur urban park
4. Reykjavik city hall

indføringer i islandsk havehistorie og land¬
skabsarkitektur. Aslaug Traustadottir havde
et indlæg om trender, herunder findes der
særlig islandsk landskabsarkitektur? Det
unge lands første landskabsarkitekt er Jon
Bjornsson. Han er uddannet i Canada og
USA og påbegyndte sin praksis i Island for
kun 40 år siden. Først i 1963, 10 år senere,
slog endnu en landskabsarkitekt sig ned i
landet. Det er Reynir Vilhjalmsson, som

mange danskere kender godt fra hans lange
periode i Danmark på Akademiet og hos
Agnete og Erik Mygind. Efter ham er det
gået støt fremad for faget, og Reynir er selv
gået hen og blevet »historie« for de unge
landskabsarkitekter. Han har fået overdra¬

get - og magtet - at stå for så mange anlæg.
Alle de efterfølgende kolleger har på et eller
andet tidspunkt været omkring hans tegne¬
stue. I dag driver han virksomheden sammen
med Thrainn Hauksson, som også er dansk
uddannet.

Det, at alle islandske landskabsarkitekter
er udenlandsk uddannede, gav indlægget og
debatten om en eventuel særlig islandsk tra¬
dition en ekstra dimension. Og den efter¬
følgende gæsteforelæsning af danske Per
Stahlschmidt om de internationale strøm¬

ninger i design af byrum og parker, satte
spørgsmålet om et islandsk særpræg ind i en
større sammenhæng. Forelæsningen var
særdeles velplaceret og meget igangsætten¬
de. Per Stahlschmidt konkluderede, at na¬

turen og genius loci sætter grænserne for
vores udfoldelser, at landskabsarkitektur
derfor ikke er universel, og at det særlig is¬
landske kan forstærkes ved at dyrke det for¬
håndenværende plante- og stenmateriale.
Petur Jonsson ogOlafur Njalsson fortalte

om planteanvendelse og vegetationsetable-
ring. Her fik vi at vide, at Betula pubescens
og Sorbus aucuparia er de mest anvendte
træer i byerne, at de kan blive 10-12 m høje,

at Populus trichocarpa er et godt gadetræ og
at Salix pentandra er den mest udbredte
hækplante, især som klippet. Vi fik også en

gyserhistorie om de klimatiske forhold og de
deraf følgende vanskeligheder for trævæk¬
sten. I 1963 den 9. april om morgenen var

vejret forårsagtigt med plus 12° varme, som
havde fået træernes knopper til at røre på
sig. Samme dag ved middagstid faldt tempe¬
raturen til minus 8°, og der udbrød en hård
storm fra nord. Der kom ikke meget løv på
træerne den sommer.

Dagen sluttede med en sight-seeing og

hyggetur i silende regnvejr. Vandet fossede
ned fra himlen og op af jorden (Geysir og
Strokkur) og ned af fjeldet (Gullfoss). Det
var aldeles overdådigt, og vi blev meget me¬
get våde. Det var en stor trøst, at flere af is¬
lændingene selv havde glemt gummistøvler¬
ne, nu de før kongressen havde gjort så stort
et nummer ud af, hvor vigtigt det var at med¬
bringe regntøj.
Godt gennemblødte kom vi til skovdyrk¬

ningsområdet Haukadalur, hvor vi fik kon¬
gressens måske mest intense foredrag og de¬
bat. Det var Skovvæsenets direktør, Jon
Loftsson, der udfoldede sig fra prædikesto¬
len i en lillebitte trækirke på en lillebitte
kirkegård med tuegrave. Oprindeligt, det vil
sige dengang bosættelsen begyndte for om¬
kring 1100 år siden, var Island vegetations¬
dækket, og store dele med krat og skove. Til¬
bage af disse er i dag kun 1%, og det samlede
vegetationsdække er svundet til 25% af det
oprindelige. Mennesket, får, heste og en kli¬
mamæssig nedtur i middelalderen har forår¬
saget, at landskabet i dag fremtræder nøgent
og uden læ. Og så melder spørgsmålene sig
uværgerligt: hvilket landskabsbillede er det
oprindelige? Og i hvilket omfang skal der rej¬
ses skov på Island? At det i dag kan lade sig
gøre at rejse skov og skabe nye landskabsbil¬
leder blev tydeligt demonstreret. Debatten

mellem fundamentalisterne - hjemstavns-
folkene - og så de mere almindelige land¬
skabsarkitekter blev hed og interessant. For
eller imod pionerplanterne, først og frem¬
mest Alaska-lupinen?
Denmedbragte madpakke blev ledsaget af

øl og brændevin - og det blev meget hygge¬
ligt og sent.

Anden dag
Hele dagen gik med en tæt og vellykket eks¬
kursion til Reykjavik og omegn. Vejret var os
heldigvis mildere stemt, gråt, overskyet, men
uden regn. Vi besøgte først Hafnarfjordur,
en by og kommune med 17.000 indbyggere
lige syd for Reykjavik. Vi blev smukt modta¬
get i byens kulturcenter, og vi besigtigede to
parker, som begge er omtalt og beskrevet i
Landskab 87-2.

Hellisgerdi er anlagt i midten af 1920' erne
som Hafnarfjordurs første bypark og på ini¬
tiativ af byens borgere. For mig står den som
det mest udpræget islandske anlæg, vi fik at
se. Her er der tale om en særlig islandsk land¬
skabsarkitektur og tradition. Området er et
pragtfuldt lavalandskab med bratte klipper
og lune lavninger. Den 70 år gamle park er
under landskabsarkitekt Petur Jonssons le¬
delse ved at være færdigrestaureret og frem¬
står i dag fremdeles som Hafnarfjørdurs
stolthed.

Vidistadirbypark er den nyeste park i
byen. Den anlægges i etaper, hvilket synes at
være et godt islandsk trick for at få ting op at
stå inden for et vedtaget budget. I dag er par¬
ken så langt fremme, at dens fremtidige skik¬
kelse tegner sig, og den er taget godt i brug af
byens borgere. Parken anlægges efter et kon¬
kurrenceprojekt, udarbejdet af Ragnhildur
Skarphedinsdottir, Reynir Vilhjalmsson og
Thrainn Hauksson. Sidstnævnte er i dag an¬

svarlig for realiseringen af parken. Det tyder
på at blive et vellykket anlæg, mere alminde-
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J., 6., 7. + 5. Halvøen Reykjernæs med gejser og
jordarter
■ 5., 6., 7. + 8. Reykjernåspeninsula, with geyser

ligt nordisk og nutidigt og knap så »is¬
landsk« som Hellisgerdi - måske bliver det
det engang med årene? Parken var fyldt med
skulpturer fra en sidste års billedhugger¬
workshop. De fyldte godt op, og var nok en
messe værd. I det hele taget holder islændin¬
gene meget af store og udtryksfulde kunst¬
udfoldelser i deres bymæssige omgivelser.
Frokosten blev indtaget i et mesterstykke

af arkitektur i den berømte »Perian« på
Oskjuhlid, en af Reykjaviks syv høje. Det er
en restaurant bygget som en halvkugle af
glas ovenpå seks store varmtvandsbeholdere.
En smuk og symbolsk symbiose. Godt opla¬
dede gik vi en kort spadseretur på den nær¬

liggende Fossvog Kirkegård, hvor vi blev vist
rundt af Einar Sæmundsen.

Eftermiddagens store nummer var Rey¬
kjaviks store bypark Laugardalur, hvor vi
blev guidet af landskabsarkitekter fra Stads¬
gartnerens kontor. Reynir og kompagni har
også her slået deres folder eller streger. Par¬
ken er under etablering, men store dele er

færdige og besøges flittigt. Det samlede om¬
råde indeholder idrætsanlæg, friluftsbad,
husdyr- og forlystelsespark og en botanisk
have. Denne sidste er så gammel og godt til¬
groet, at det lykkedes mig at fare lidt vild - og
pludselig befinde mig i en frodig staudehave.
Her i Island bliver stauderne større og kraf¬
tigere end hjemme, og de blomstrer alle sam¬

men, næsten, på samme tid. Det er faktisk
lettere at lykkes med stauder her end under
mildere himmelstrøg, forudsat rammerne er
kommet op og stå - men det tager så til gen¬
gæld sin tid.

Resten af dagen tilbragte vi i Reykjavik by¬
midte. På rådhuset blev vi venligt modtaget
af borgmesteren, som stolt viste det nye
rådhus frem. Det er endnu etmesterstykke af
arkitektur - en anden perle. Det er frækt og
overbevisende flot bygget ud i byens centrale
og historiske sø »Tjørnin«. Bygningsværket
er internationalt nutidigt og forfinet. Fra
hovedgrebet og ned til den mindste detalje -
men det opleves også som »islandsk«. At op¬
holde sig i og omkring dette hus er så velbe¬
hageligt, at man praktisk talt kan føle det på
sin krop. Fra rådhuset gik vi til Geysishus og
åbningen af en udstilling om Reykjaviks par¬
ker og friarealer. At det også skulle lykkes for
arrangørerne at få stillet en udstilling på be¬
nene, viser hvor ambitiøst og målrettet de
har arbejdet med kongresprojektet. Det var
en interessant udstilling, som de selvfølgelig
også siden hen kan få glæde af. Byplankon¬
torets landskabsarkitekter og chef stod for
udstillingen.

Tredje dag
Foredrag om formiddagen og ekskursion om
eftermiddagen. Overskyet og lidt regn. Da¬
gens tema var den store overordnede plan¬

lægning. Vores fire kolleger Frida Edvards-
dottir, Ragnar Kristjansson, Gisli Gislason
og Audur Sveinsdottir førte os igennem
Myvatn og brug af konsekvensanalyser, til¬
syn med indgreb i det åbne land, skismaet i
planlægning for både naturbeskyttelse og
turisme, og endelig regionplanen for det om¬
råde, vi skulle besøge om eftermiddagen.
Formiddagen sluttede med indlæg fra alle
fire søsterlande og med opsummering og
meget lidt debat.
Forude ventede der os fortidens og nuti¬

dens store vingesus. Den tusindår gamle na¬

tionalpark Thingvellir med det historiske
Altingsted og det helt moderne Nesjavellir
varmeværk. Thingvellir-sletten og området
er meget spændende og smukt. Præsten til
Thingvellir var os en god guide. Brudfladen
mellem den amerikanske og den europæiske
sokkel, eller kontinentalplade, er her om¬

kring 700 meter bred, er det vist. Den sætter
sig med et eller andet antal mm om året. Ret
fascinerende landskab. Under rundgangen
på Thingvellir stillede alle islændingene sig
op på et særligt sted mellem to klippevægge
og sang en sang for alle os andre. Det var
flot, og de kan synge. Der udspandt sig me¬

gen faglig diskussion på Thingvellir.
Nesjavellir, det store varmeværk eller var¬

meveksler forsyner hele Reykjavik-området,
halvdelen af Islands befolkning, med varme
og varmt vand. Koldt vand fra Thingvellir-
søen bliver varmet op til 88° af hedt spring¬
kildevand og bliver derefter i en kæmpe rør¬

ledning sendt til byområdet. Vi sluttede eks¬
kursionen på Gartnerskolen i Hveragerdi,
fik en flot og grundig rundvisning af for¬
standeren og tif sidst en let forfriskning.
Også her har Reynir og Thrainn arbejdet
godt og er stadig konsulenter for og på
skolens friarealer. Mærkeligt, at der også er

plads til alle de andre landskabsarkitekter på
øen.

Dagen og dermed kongressen sluttede
med et fyrværkeri af en festmiddag på Hotel
Edda i Laurgarvatn. Laks, lam, is, vin, vand
og kaffe og mange sange. Jon Bjørnsson blev
hyldet for sit 40 års virke og blev udnævnt til
æresmedlem i FILA, Reynir blev hyldet -
alene fordi han tilfældigvis fyldte 59 samme
dag, og Reynir hyldede Palle Schmidt, som
fyldte 70 den efterfølgende lørdag. Alt endte
som det begyndte - i fryd og gammen, og der
blev danset til næsten den lyse morgen.
I kongressen deltog 17 landskabsarkitek¬

ter fraDanmark, 1 fra Finland, 18 fraNorge,
9 fra Sverige og 38 fra værtslandet Island, i
alt 83 landskabsarkitekter og studerende.
Island har 1 landskabsarkitekt pr. 9.500

indbyggere (250.000/26), Danmark har 1
landskabsarkitekt pr. 16.500 indbyggere
(5.000.000/300).

Andreas Bruun, landskabsarkitekt mdl, Køge
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Napoleon Bonaparte var artillerist og kendte desuden værdien affyrværkeri som propagandamiddel. Han brugte fyrværkeri og illumination til at
markere sine sejre. I 1804 markerede således et stort fyrværkeri foran Paris' rådhus hans kroning til de franskes kejser. Og i 1810 markerede
et tilsvarendefyrværkeri sammesteds hans ægteskab medMarie Louise (se ill.). Ved sidstnævnte begivenhed anvendtesforførste gang farvet fyrværkeri:
Guid, rødt og grønt.
■ Napoleon Bonaparte was an artillery man and knew how to use fireworksfor propaganda purposes. He used fireworks and illumination to celebrate
his victories. A massivefirework display in front of the Paris city hall celebrated his coronation as Emperor of the French. And in 1810 the same location
was usedfor thefireworks celebrating hismarriage toMarie Louise. At the latterevent, fireworks in colour were usedfor thefirst time: gold, red, andgreen.

Havekunst og fyrværkeri Af Ole Svensson og Michael Varming

Bag landsbyen TUne, beroligende langtfra anden bebyggelse, ligger Tivolisfyrværkerifabrik og kunstfyrværkeren LarsHoffmann Barfods
hjem. Vi har besøgt ham for at tale om havekunst og fyrværkeri

Omkring år 1000 kendte man i Østen til
krudt og brugte det, så vidt vides, fortrinsvis
til fyrværkeri. Godt 200 år senere kom krud¬
tet til Europa med araberne. Karakteristisk
for europæerne udviklede ogmangedoblede
de krudtets effekt, så det kunne bruges i krig
og til bjergværksdrift - men altså også til
fyrværkeri.
Begyndelsen af europæisk fyrværkeri kan

placeres i slutningen af det 13. århundrede,
i Italien. Fyrværkeriet er op gennem histo¬
rien blevet brugt til skræmmevåben, til
demonstration af magt (bl.a. den magt at
kunne fyre store mængder af det sjældne og
dyre krudt af) samt til at frembringe skøn¬
hed.

Af indlysende grunde finder fyrværkeri
fortrinsvis sted udendørs. Fyrværkeriets hi¬
storie er da også parallel med udviklingen af
parker og haver, fra renæssanceparkerne i
1500-tallet, over barokhaverne fra 1600-
tallet og til de folkelige forlystelsesparker fra
sidste århundrede.

Fyrværkeri er dejligt, men dyrt. Italie¬
neren Vannoccio Beringuccio skriver i sin
bog De la Pirotechnia (1540): »Fyrværkeri
er dyrt og kortvarigt - lige så kort som
en elskers kys til sin dame, ja, endda kor¬
tere«. Og tyskeren George Kohler kalder
sin bog om fyrværkeri Die Schone Kunst
der Verschwendung (1988) - ødselhedens
skønne kunst.

Det var da også igennem tiderne fyrsterne,
der arrangerede fyrværkerishows, og i nogle
tilfælde indrettede deres parker og haver spe¬
cielt med henblik herpå.
En af de første, fyrstelige fyrværkeri¬

fanatikere var Elizabeth I af England (1558—
1603). Under hende udvikledes fyrværkeriet
i England, og efter hendes død, i alle årene
fra 1613 til 1946, var der fyrværkerier på
Themsen.

Ludvig den 15. af Frankrig (1710-1774)
var, ligesom sin far Ludvig den 14., begejstret
for fyrværkeri. Han var vældigt interesseret
i hoffester og kærlighedseventyr. En del af
parken i Versailles blev indrettet til fyrværke¬
ri. Specialister fra Bologna, Ruggieri-brød-
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11676 afholdt Ludvig d. 14. et fyrværkeri i parken til Versailles. Fyrværkeriet forløb over fem på
hinandenfølgende dage. Et af de fem shows var et vandshow ved kanalen.
■ Louis XIV in 1676 staged a 5 day firework display at the park surrounding Versailles. One of the
shows took place by the canal.

rene, kom til Frankrig og grundlagde et fyr¬
værkeri-dynasti, som spillede en hovedrolle i
kunstens udvikling i Frankrig i det følgende
århundrede.
Christian IV af Danmark (1577-1648)

var på sin tid den kendteste i Europa for
udviklingen af fyrværkeri og uddannelsen af
fyrværkere. Ved enhver lejlighed lod han
afbrænde fyrværkeri, således ved sine to
børns dobbeltbryllup i 1634 - festen kulmi¬
nerede om aftenen med et kæmpe fyrvær¬
keri.
Christian IV's fyrværkerifabrik lå, hvor

Det Kongelige Bibliotek ligger i dag. I 1647
skete der under arbejdet med krudt en eks¬
plosion i »Svovlhuset«, og det nedbrændte
med hele rigets beholdning af håndvåben.
Hermed ophørte Christian IV's fyrværkeri¬
produktion og også fyrværkeriuddannelse.
I Danmark er ingen parker eller haver

anlagt med det særlige formål at kunne bru¬
ges til fyrværkeri. Det var imidlertid tilfæl¬
det for mange parker sydpå, fx parken til
Herrenhausen ved Hannover, hvor bassiner,
springvandm.m. er placeret for at give spejl-
og vandeffekter ved afbrænding af fyrvær¬
keri.

Den nære sammenhæng mellem havear¬
kitektur og fyrværkeri ses i Danmark kun i
Frijsenborgs have. Men adskillige slotsha¬
ver, bl.a. Frederiksborg Slotshave og Frede¬
riksberg Have har flere gange været anvendt
til fyrværkeri. I Danmark har der dog kun
sjældent været råd til store og dyre fyrvær¬
kerier. At de kunne være dyre, er der ingen
tvivl om. Ved et fyrværkeri ved Kronborg, i
anledning af Christian IV's kroning i 1596,
blev der affyret 80.000 bomber (det må have
varet flere timer).
Det højeste tal Lars Hoffmann Barfod

selv har væretmed til at fyre af, var ikke over
500.

Stilen i fyrværkerierne er skiftet gennem
tiderne. Tidligere foregik fyrværkerierne
ofte i dagslys, og man kunne ikke fremstille
farvet fyrværkeri. Måske for at kompensere
herfor, blev der opført store bygværker og
anlæg, såkaldte »maskiner«, som blev be¬
lyst, og hvorfra effekterne udgik. Fyrværke¬
rierne var normalt arrangeret symmetrisk,
og deres afbrænding illustrerede allegorier,
fx »Det ondes kamp mod det gode» eller
dramatiseringer af historiske begivenheder,
fx »Perserne mod tyrkerne«.

Fredsafslutningen i 1748 gav anledning til de
største festfyrværkerier, Europa nogensinde
havde oplevet. Store fyrværkerier blev bl.a. af¬
brændt i Dublin, i Den Haag og i Paris. Fyrvær¬
keriet i Paris blev særligt mindeværdigt, idet 40
blev dræbt og næsten 300 sårede på grund af en
uoverensstemmelse imellem de franske og ital-
lienske fyrværkere, som forårsagede, at det hele
sprang i luften på én gang.
Det tilsvarende fyrværkerishow i London er

også gået over i fyrværkerihistorien. Fyrværke¬
riet var arrangeret afKong George II, kurfyrste
af Hannover - en sand fyrværkeri-fanatiker. I
Green Park blev opbygget en »maskine« under
vejledning af adskillige internationale kunstfyr¬
værkere. En stor ouverture, »Firework Music«,
spillet på »krigsinstrumenter« (fx trompeter,
fløjter og trommer), var komponeret til lejlighe¬
den af Håndel, som også dirigerede. Musikken
blev akkompagneretafden enkeltvise affyring af
hundrede messingkanoner. Udadtil repræsente¬
rede bygningen påpragtfuld vis, med tusinder af
lamper og illuminerede transparenter, »fred«.
Inde imaskinen varsituationen imidlertid alt an¬
det end fredelig. Uoverensstemmelser mellem de
engelske og italienske kunstfyrværkere om tæn-
dingssystemer resulterede i en eksplosion, som
ødelagde en del af den omfattende, arkitektoni¬
ske opbygning. Fyrværkerne kom i dødeligt
slagsmål, men blev afvæbnet og sat under arrest.
Fyrværkeriet kom derfor ikke til at forløbe som

planlagt, det tog for lang tid, virkede desorgani¬
seret, og en stor del af effekterne blev ikke af¬
brændt.

Begivenheden blev af pressen og offentlig¬
heden latterliggjort, og forargelsen over de enor¬
me udgifter var stor. Kritikken blev tilbagevist af
hoffet, men ikke desto mindre tog det mange år,
før man igen kunne opleve et stort fyrværkeri i
London.
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Allerede fra begyndelsen af det 17. århundrede udskilte der sig to forskellige fyrværkeri-skoler i Europa: Den
sydeuropæiske, domineret afden italienske tradition og teknik, og den nordiske skole. Forskellen imellem disse to
skoler lå i formen for shows, snarere end i forskelle imellem anvendte effekter.
Den italienske tradition var grundlagt på helgen- og andre religiøse fester, i hvilke strukturer som templer eller

maskiner blev anvendt som udgangspunktforfyrværkeriet. Efterhånden blev disse strukturer udviklet ud over alle
grænser. Medsætstykker blev opført tempelbygninger og store søjlegange. Foran disse blev anlagt en parterrehave
medpavilloner, skulpturer, obelisker o.a. Ikke sjældent indgik også elementerfra naturen, fx et bjerg og eksotiske
planter, såsom palmer. Fyrværkerieffekter var anbragt overalt i dette storslåede sceneri, som publikum førstfik at
se, når tiden for affyringen oprandt.
De nordiske fyrværkere gik til den anden yderlighed. Fyrværkeriet blev anbragt ude i det åbne, arrangeret i

velordnede linier, således at publikum på forhånd kunne se dem og beundre dem. Hvis der overhovedet var struk¬
turer, såsom et fort eller et slot symboliserende begivenheden, var de sekundære i forhold til selve fyrværkeriet.
Forskellen mellem den sydlandske og den nordiske skole kan forklares ved, at man i Syden var mere religiøs,

havde en rigere adel og udviklede fyrværkeriet tidligere, end man gjorde i Norden.
■ Already in the early 17th century there were two notably different European schools, one south European, domi¬
nated by Italian tradition and skills, the other Scandinavian. Their main distinction was in types ofperformance
rather than in single effects.

The Italian tradition stems from religious feasts at which structures such as sacred buildings were basic. With
time, these structures were developed using set-pieces including colonnades, gardens withpavilions andsculptures,
and even natural elements such as a mountain or a palm-tree. Fireworks would be scattered about such construc¬
tions.

The Scandinavian school is quite the opposite. Fireworks areplaced in the open, and arranged into well-ordered
lines so that the audience will know and admire them before the show. Structures, even a fortress or castle sym¬

bolising the event, tend to be secondary.
This persistent difference reflects different histories: the south was more religious, its nobility richer - andfire¬

works, on the whole, were developed earlier.
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/ 7772 afbrændtes et festfyrværkeri i Frede¬
riksberg Have i anledning af dronning Juliane
Maries 43 års fødselsdag. Denne tegning, som
minutiøst gør redefor heleforløbet i afbrændin¬
gen, er en af de meget få ældre danske, der viser
udnyttelsen af et haveanlæg til en fyrværkeri¬
komposition. Hakon Lund skriver herom i sin
bog, »De Kongelige Lysthaver«:
»Fyrværkeri var en alvorlig sag. Den omhyg¬

gelige beskrivelse kunnefylde hæftermedmange
sider, men også planer tegnedes. En sådan fra
Bielefeldts hånd viser et fyrværkeri i Frederiks¬
berg Have. Som ved den her skildrede maskefest
grupperedes det tørre krudt i alléen fra pavillo¬
nen ti! kaskaden, men var dog ved den lejlighed
beregnet ti! at ses fra den modsatte side, nemlig
fra slottet. Forestillingen omfattede tre akter. Det
kunne lignes ved et orkester. Som træblæserne,
med deres bløde klange samlet i midten, havde
fyrværkeriet som centrum fontæner, pyramider
og kaskader. De var opstillet i alléen, hvor deres
lys ville flamme mellem trækronerne. Mortérer
og raketter, der især har del i crescendo, var lige¬
som slagtøjet anbragt på flankerne, i tværalléer¬
ne og bassinerne. Således rustet kunne stykket
begynde.

TYe svære signalraketter slog en fanfare an fra
venstre. Straks derpå susede en flammespyende
dragefra slottet over kaskaden til enden afbassi¬
net og antændte det høje navns kronede cifre. De
lyste vel et øjeblik alenepå begsort baggrundfor
straks derefter at flankeres afgnistrendepyrami¬
der, dumpe mortérskuds ildkugler eksploderede
og haglede kulørte gnister. Alt imens hvislede ra¬
ketter højestfor atfuldbyrde treenigheden. Først
derpå tog fontænerne, kaskaderne og solene fat
for at blive ved i en time.
Fyrværkerikunsten forfaldt, fordi den var for

kostbar. Måske dog tilligefordiman efterhånden
fratog den de mest velegnede kulisser:«

Tegningen er arkiveret i Hendes Majestæt
Dronning Margrethes håndbibliotek.
m 1772 saw firework display in Frederiksberg
Gardens on the occasion of Queen Juliane Ma¬
rie's 45th birthday. The sketch shown here details
the entire succession of events. Hakon Lund in
his De Kongelige Lysthaver (Royal Gardens) de¬
scribes events such as this in musical terms; the
drawing is one ofa mere handful describing how
in those days gardens would backdrop firework
displays.

The drawing is in Queen Margrethe H'sperso¬
nal library.
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Maskiner og interimistiske bygninger og
haveanlæg blev bygget som ramme om fyr¬
værkeriet. Klassiske facader, ofte af be¬
tydelig arkitektonisk kvalitet, blev pyntet
med allegoriske figurer, blomster, lamper,
omkransninger og billeder, malet i trans¬
parente farver og belyst bagfra. Og oven på
sådanne imponerende strukturer blev fyr¬
værkeriet anbragt og affyret, når tiden op¬
randt.

Glorietten, som kendes fra nogle få euro¬

pæiske haveanlæg, har udover at markere
afslutningen af et aksefast anlæg kunnet
have det formål at danne fundament for og
ramme om affyring af fyrværkeri. Og kaska¬
deskruen som form findes såvel i en fyrvær¬
kerirekvisit som i den spiral- eller pyramide-
klippede busk.
Igennem århundrederne blev det i Europa

i stadig højere grad almindeligt at afholde
store fyrværkerier i forbindelse med royale
og nationale begivenheder. Ofte blev disse
fyrværkerier opført på vandet eller ved
vandet for, naturligvis, at drage fordel af
spejlingen. Der var store fyrværkerier ved
kongelige bryllupper, fredsslutninger osv.,
for eksempel på Seinen i Paris, på floden
Main og på Napoli's søfront.
Den samfundsmæssige og den teknologi¬

ske udvikling kom også til at sætte sit præg

på fyrværkeriets udvikling. Mens fyrværke¬
rier tidligere var forbeholdt fyrster og en
overklasse, blev de efterhånden gjort til en
folkelig forlystelse for det voksende borger¬
skab. Således blev der fra midten af 1700-
tallet i England afbrændt fyrværkerier i
storbyernes parker, fx. i Hyde Park og

Cooper's Garden i London. Fra omkring
1800 blev fyrværkerier en del af attraktio¬
nerne i de mange, nye forlystelseshaver, som
opstod i England, og hvoraf den første var
Vauxhall. Hermed blev fyrværkeri i Europa
overvejende et spil med farver og mønstre,
om end symmetrieffekten, som indførtes i
Barokken, stadig består som en vigtig be¬
standdel. De flotteste offentlige fyrværke¬
rier blev afbrændt ved Crystal Palace fra
1865 og mange år fremad. Disse fyrværke¬
rier var i størrelse og kunstnerisk kvalitet
ganske uden konkurrence.
I Paris blev åbnet et folkeligt forlystelses¬

sted, Tivoli, som gav navn til vort eget Tivoli,
som åbnede i 1843. Og når Lars Hoffmann
Barfod, som tredje generation af kunstfyr-
værkere i Københavns Tivoli, tænder bom¬
ber, møllevinger, pot å feu'er osv., videre¬
fører han ikke blot en familietradition, men
også en 600-årig, europæisk tradition for
fyrværkeri i parker og haver.

Ole Svensson og Michael Varming,
arkitekter maa, seniorforskere ved

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
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Akademiets guldmedaljekonkur¬
rencefor arkitekter og billedkunst¬
nere blev -for første gang i 25 år -
udskrevet i 1991 ved Akademiets

årsfest. Konkurrencen med titlen
'Paradishaven' bestod i at synlig¬
gøre drømme eller visioner om pa¬
radishaven i et visuelt, kunstnerisk
udtryk.
Et konkurrenceudvalg bestående

afarkitekten TageLyneborg, billed¬
huggeren Erik Heide og maleren
Karen Birgitte Lund beskrev i opga¬
veteksten paradishaven således:
'Emnet kan opfattes religiøst, men
rækker videre; navnets oprindelige
betydning viser det: Indhegning,
dyrehave, et sted med ideelle for¬
hold, stor naturskønhed, et stedfor
et lykkeligt liv, et eldorado, et sted
medstorfrodighed, et stedmed lyk¬
kelige rum, stedet hvor Adam gav

dyrene navne, og stedet hvorOrfeus
spillede'.
Af173 indkomneforslag tilkend¬

te konkurrenceudvalget enstem¬
migt billedhuggeren Lene Rasmus¬
sen Akademiets Guldmedalje og
den tilhørende pris på 150.000 kr.
for en tegning i sort og hvidt.

Guldmedaljen, som kaldes Aka¬
demiets lille guldmedalje, er tegnet
af Jacques Saly og uddelt første
gang i 1759. Medaljen bærer ind¬
skriften 'Conanti' ie. til den, der
forsøger sig.

Desuden tildeltes landskabsarki¬
tekten Steen Høyer, billedhuggeren
Hans Gregersen og maleren Ole
Bjørn Hansen hver et rejselegat på
30.000 kr.

Konkurrenceudvalgetsmotiverer
valget afSteen Høyers forslag med
disse ord: 'En fornem tanke - stort
tænkt og visuelt klart fremstillet.
En paradishave præcis i Køben¬
havns vigtigste punkt. Kan man
tænke sig noget smukkere?'

Wireplan
■ Plan for use of wires

Paradishaven

Det paradisiske er for eksempel blomstrende
frodighed midt i kulde og sne. Det paradisi¬
ske består at dagligdags elementer. Det para¬
disiske er hverdagens forunderlighed, det
kendte i ren og koncentreret form. Sagt såle¬
des bliver det paradisiske en stilisering af
samfundets aktuelle udtryk og mål.
Det paradisiske indeholder altid mindst

tre elementære ønsker. Ønsket om evigt liv,
ønsket om smukke og stærke oplevelser,
samt ønsket om sanselig mæthed. Himmel,
vand, frugter, blomster og dyr i en given
komposition er de almindeligt anvendte vir¬
kemidler, det være sig i den islamiske eller
den kristne forestillingsverden. Under alle
omstændigheder er paradishaven ideen om
det ubesværede sted, hvis indretning afhæn¬
ger af tro, klima og levevilkår. Men ideen er

grundlæggende den samme, der er forskel¬
lige billeder, men der er ingen tvivl om deres
sigte, man kan for eksempel ikke forholde sig
kritisk, ironisk eller tvivlende - det er enten
eller.

AfSteen Høyer

Da den paradisiske tanke er noget enestå¬
ende, må denne idé naturligvis også om¬
sættes et ganske særligt sted, afgrænset fra
resten af verdens virvar. Det kan være et heg¬
net indelukke, en ø, eller måske en afsides
dal, men der er afgjort et skel, hvad enten det
består af en hæk, en mur, vand, land- eller
bjergområder.
Botticelli's illustrationer til Dante's »Den

guddommelige komedie« indeholder alle
nødvendige elementer, det klare symbol,
øen, stedet, evigheden, vandet, frugttræer¬
ne, himlen og stjernerne, inklusive samti¬
dens lutrende ild naturligvis. Ilden på nær er

alting stadig aktuelt, men formen er som

sagt anderledes, fordi samfundet, tiden og

omgivelserne er anderledes, men ønskerne er
dybest set ens.
Projektet består af: Øen og den klare form

- vandet, spejlet og rummet - rummet, stjer¬
ner og vækst - friheden i uendeligheden,
gentagelsen med variation og detaljerig¬
dom - væksten, blomsten og frugten - en
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blomster-, vin- og stjernehave i et sluttet,
men uendeligt rum - i sammenhæng med og
i kontrast til omgivelserne.

Således er elementerne bragt sammen på
ny. De samme elementære behovs udtryk,
hvis aktuelle billeder kan henføres til vejen,
landingsbanen, rummet, hjemmet og vinter¬
haven, samt den nye, åbne og horisontale bys
mættede tomhed. Vort samfunds klareste

signaler om den individuelle frihed: drøm¬
men om den befriende rejse, der varer ved og
ved, kombineret med boligens idé som den
trygge skærm for hjemmets vækst. Natur
og naturlighed.
Rejsen og trygheden, som projektet også

udtrykker, er egentlig modsætninger, men i
drømmen er alting muligt.
Op- og nedstigningen til øens cirkulære

rum foregår som en pause og renselse gen¬
nem et absolut spejlende himmelrum til alle
sider, inden man kommer til det sluttede,
men uendelige stjernevæksthus. Kontakten
til byen, havnen og verden i det fjerne, samt

satellitbilledet af jorden på gulvets kvarts-
billedskærm forbinder stedet til jorden.

Øen er valgt som sindbillede på det para¬
disiske og det specielt danske. Stedet er valgt
som Københavns Havns bedste byggegrund,
Christiansholm, der er havnens og dermed
havnebyens omdrejningspunkt. Men den
eksisterende ø er fjernet for at hæve stedets
betydning og for at skaffe luft og vand til den
sammentrængte havn og det bortgemte Ar¬
senal. Ideen er, at byens brændpunkt udnyt¬
tes til en paradisisk pause, helt modsat stor¬
byernes komprimerede finanscentre. Den
cirkulære ø er ca. 70 meter i diameter og lig¬
ger i forlængelse af Skt. Annæ Plads.
Rum- og beplantningsprincip er en pro¬

jektion i sort støbeasfalt af en del af den
nordlige stjernehimmelmed Polaris i anlæg¬
gets centrum. Sammenhængende stjernebil¬
leder markeres med hver sin blomsterfarve
af Bougainvillea samt ægte vin, enkelt¬
stjerner er markeret med Storbladet Ved¬
bend. Stjerne- og beplantningsprincippet er
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Beplantningsplan
■ Plan for planting

Elementer og materialer
■ Elements and mterials

valgt ud fra ønsket om oplevelse af gentagel¬
se, variation, frodighed, uoverskuelighed og
orden.
TV-billedet i gulvniveau beskriver jordens

omdrejning i nærbillede, set fra en satellit,
som fra et fast punkt uden for jorden. Skær¬
men er 8 meter bred, og man går på/i bille¬
dets virkelighed. Billedet bevæger sig hele
tiden i skærmens længderetning, således at
Paradisøen kommer med i billedet hver dag
klokken 12.

Bærende konstruktion: Aluminiumsram-
mer. Udvendig facade: mørkt, coated glas.
Indvendig facade: 30% spejlende glas. Ind¬
vendig gård: spejlbassin. Indgangsrampe:
corten-stål i bund og sider. Indvendig apte-
ring: hvid marmor. Klima: vintertemperatur
10-15°, sommertemperatur 22-28°, fugtig-
hesprocent 65-85.
' I paradishaven er der masser af fugle, men
nogle vil måske associere til det eventyrlige
og den lille havfrues vidunderlige verden. Og
det ville jo ikke være så ringe endda, hermidt
i kongerigets hjerte.

Steen Høyer, landskabsarkitekt

Stjernehimlen forenklet efter Palroy
m Starry sky according to Palroy, simplified

1:800
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Blomstrende stjernevæksters rum
■ Flower-spangled sky

Den indre gård set gennem Orions mange blomster
■ Inner courtyard seen through the many flowers ofOrion

Paradisøen set fra Knippelsbro
■ Paradise Island seen from Knippelsbro ■ Sky in basin
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Historiska trådgårdar i Estland - en port mellan ost och vast
Av Camilla Rosengren

v. ty ■

Plan ca. 1750 m Plan c. 1750

I anledning av fårdigstållandet av restaure-
ringsarbeten och av att den kejserliga parken
Kadriorg, på tyska Catherinental, i Tallinn
samtidigt i år kunde fira ett 275-årsjubi-
leum, arrangerades den 15-17 september
1993 en internationell konferens om histori¬
ska parker i Tallinn, under rubriken 'Histori¬
cal Gardens of Estonia - Bridge Between
East and West', med ett fyrtiotal deltagare
från Estland, Ryssland, Tyskland, Sverige
och Finland. Ansvariga arrangorer var Tal¬
linn stad, Tallinn Botaniska Trådgård och
Estlands UNESCO-kommitte.
Drivande krafter var Tallinns stadstråd-

gårdsmåstare arkitekt Kersti Lootus, under
många år ansvarig for utveckling och forsk¬
ning i Kadriorg, och overtrådgårdsmåstaren
på Kadriorg Ain Jårve, bitrådda av estiska
forskare och praktiker inom historia, bota¬
nik, dendrologi och'parkvård. Språket under
konferensen var huvudsakligen engelska,
men också tyska, ryska och estiska anvåndes
i foredragen, som finns refererade i publika¬
tionen 'Planning of Cultural Landscapes',
redigerad av Agu Eensaar och Heldur San¬
der, Tallinn Botanical Garden, Tallinn 1993.
Under århundradenas gång har det dan-

ska, tyska och svenska inflytandet varit stort
på kultur och byggnadsskick i Estland, se¬
dan 1700-talet också det ryska, på senare år
antagligen också det finska, vilket återstår
att se.

De ryska presentationerna rorde sig
fråmst kring parker och landskap i och
runtom St. Petersburg från Peter den Stores
tid, borjan och mediet av 1700-talet, då ba-
rockens italienska och franska ideal och
forebilder introducerades i Ryssland och ge¬
nom Peter den Store också i det nyerovrade
Estland. Det stora antalet barockanlåggnin-
gar och deras vidare utveckling erbjuder ett
outsinligt material for de ryska forskarna.
Peter den Store forestållde sig ett sam-

manhångande band av parkanlåggningar
over ett vidtstråckt område langs kusten
utanfor St. Petersburg, och otaliga utkast
och planer gjordes upp av olika, från Italien
och Frankrike inkallade, eller dår enkom ut-
bildade, arkitekter och konstnårer.
Under tidernas gång ronte parker och

planer olika oden - vad skall och kan sparas
eller restaureras i dag, det år frågan.
Kadriorg i Tallinn hor till den så kallade

St'. Petersburg-sko Ian i den ryska konsten
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4.+5. Den gamla ovre parterrtrådgården i Ka-
driorg blev omplanerad av den tyska firman
Spåth på 30-talet till en enkel, fritt komponerad
modern anlåggning med raka platt- och stenbe-
lagda gångar, stora gråsytor, rektangulåra vat-
tendammar och rum for skulpturer.
■ 4.+5. The old upper parterre garden by the
German company Spdth in the 1930s was re¬

planted to become a simple, freely composed de¬
sign with straight paved paths, large planes of
grass, rectangular ponds, and room for sculp¬
tures.

6. Nicolo Michettis plan for Kadriorg med den
Ovre och Nedre trådgården, som ligger på olika
nivåer, palatset liggerpå en naturlig avsats i tvar-
akseln, flankerat av fristående flygelbyggnader,
vant mot havet. Ur 'Planning ofCultural Land¬
scapes', Eensaar, Sander, red., 1993.
■ 6. Nicola Michetti's plan of Kadriorg with its
Upper and Lower gardens situated on separate
levels; its palace stands on a natural ledge on the
traverse axis, flanked by summer houses facing
the sea.

och representerar en lånk mellan baltisk och
ovrig europeisk byggnadstradition. Omfat-
tande restaureringsarbeten av olika partier
i parken ha gjorts under de senaste åren,
mycket återstår att gora.
Slottet Kadriorg byggdes på uppdrag av

Peter den Store i ostra delen av Tallinn på ett
område, dår det sedan 1600-talet funnits
sommarhus och trådgårdar. Den strångt
symmetriska barockkompositionen var upp-
gjord av den italienska arkitekten Nicolo
Michetti och anses som en av de de mest

framstående anlåggningarna i Peter I:s Ryss-
land vid sidan om Peterhof, Strelna och Ora-
nienbaum i St. Petersburg.
Våxtmaterialet, bland annat parklindar

(Tilia x vulgaris) och på 1700-talet hogt
uppskattade håstkastanjer (Aesculus hippo-
castanum) håmtades med skepp från Hol¬
land, for att delvis skickas vidare till St.
Petersburg. 1079 lindar från prins Menschi-
kovs gods Viimsi planterades i Kadriorg
hosten 1718.
Parken har varierat i utstråckning från

103,5 ha till 60,0 ha, olika element har kom-
mit till eller forsvunnit under årens lopp.
Botaniskt och dendrologiskt år området

mycket intressant och hår finns till exempel
storsta delen av Tallinns stora, gamla tråd,
dvs tråd som måter over 300 cm i stamom-
krets vid brosthojd. De fiesta av dem år
skogsekar, (Quercus robur). Man anser att
dessa ekar år av naturligt ursprung och att de
våxte hår redan då parken anlades. Kadriorg
har varit forebild for hundratals parker i
Estland, och också skotsel och administrati¬
on av landets ovriga parker och gronområ-
den har haft sin utgångspunkt hår. Till sin
areal utgor den en tiondel av Tallinns nu-
varande parker och gronområden.
Det nu aktuella restaureringsarbetet av

Kadriorg startade 1987 med studier av det
historiska kållmaterialet, uppmåtning och
inventering av området, som till sin utstråck¬
ning har varierat från 103,5 ha till 60 ha
under tidernas gång. En evaluering av de
olika elementen gjordes och sammanstålldes
i en plan for parkens framtida utveckling.
Vårdefulla och representativa partier från
olika perioder kommer att tas fram, med
målet att i Kadriorg skapa ett parkmuseum
over planeringen av parker i hela Estland.
Det stor antalet storgods och herrgårdar i

Estland presenterades, hår har funnits over
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2. Palmse har anorfrån medeltiden. Vatten har
varit både en ekonomisk och landskapsarkitek-
tonisk resurs.

3. Palmses olika lusthus år nybyggda på de ur-

sprungliga platserna. 'Kaffehuset' skymtar ge¬
nom porten.
■ 2. Palmse goes back to medieval times. Water
was always a resource in terms of finance as
well as design.
3. Palmse's various huts and lodges have been
built on their original sites. The 'coffee house' is
glimpsed through this gate.

1. Godset Palmse i Lahemaa nationalpark har rustats upp från långt gångetforfait Huvudbyggnaden
från 1700-talet år inspirerad av Palladiansk villaarkitektur i hollandsk tappning.
■ 1. The Palmse estate in Laheema nationalpark re-emergedfrom itspreviousstate ofdecay. The 18th
century main building is basically Palladian mediated by a Dutch interpretation.

2000 gods. I dag finns ungefår 500 mer eller
mindre bevarade, många har blivit totalt
utplånade. Omkring 300 parker och tråd-
gårdar har bevarats, så att man kan se den
arkitektoniska utformningen, de ovriga år
till stor del igenvuxna.
Konferensen avslutades med en exkursion

till Lahemaa nationalpark, grundad 1971 i
nordostra Estland vid Finska vikens kust.
Lahemaa innehåller både naturskyddsområ-
den, huvudsakligen skog och kårr, dit all-
månheten inte har tilltråde, och olika slag av

lantbruks-, musei- och friluftssområden.
Innan de tyska godsherrarna låmnade

Estland just fore forstå vårldskrigets ut-
brott, låg det ett band av herrgårdar langs
kalkstensklinten nåra kusten från Tallinn i
våster till Narva i ost. På kalkstensklinten
våxer ådellovskog, annors består skogen
mest av tallskog av lingonristyp. Vid tiderna
for nationalparkens grundande var herrgår-
darna i mycket dåligt skick, husen och sido-
byggnaderna var forfallna eller borta, par-
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kerna var igenvuxna till skog. Flera av trak-
tens herrgårdar år helt forstorda.
Vi besokte tre av de storsta och båst beva¬

rade och återuppbyggda godsen i Lahemaa:
Palmse, Sagadi och Vihula, alla hogintres-
santa stållen med vackert upprustade hus
och anlåggningar, med drag som kan kånnas
igen från danska, svenska, norska och finska
bruk och herrgårdar. Med tanke på de till-
gångliga resurserna var satsningen på re¬
staurering och vård av de gamla parkanlågg-
ningarna vi såg, imponerande.
Som helhet var konferensen lyckad, repre¬

senterande ett helt nytt fålt av intresse också
for nordiska och forskare planerare. Tid-
tabellerna holls punktligt, sakinnehållet var
givande, varvat med treviig social samvaro
och riklig, god mat och dryck. Vi hoppas på
fortsåttning.

Camilla Rosengren, landskapsarkitekt MAL,
Helsingfors

4. Stållvis kan man forestålla sig forflyttad till
30-40-talet. Byn Altja i Lahemaa.
5. Fiskelåger i Altja, Lahemaa
m 4. It is possible at times to feel oneself
transplanted back to the 1930s or 40s. The town
ofAltja, Laheema.
5. Fishing village ofAltja, Laheema
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Bogomtale, noter

Havens natur
Lotte Moller: Havens natur. Oversat fra
svensk af Kirsten Ringhof Lindhardt og
Ringhof, 1993. 206 sider ill. Pris 298 kr.

En usædvanlig havebog. Ikke med praktiske
anvisninger, men fuld af ønsket om . at
give haven nye perspektiver og derved gøre
arbejdet i den mere meningsfyldt.' Skrevet
for både haveejere og andre '... .som aldrig
kunne få den tanke at sætte en spade i
jorden...'
Lotte Moller opfatter haven lige så meget

som et moralsk og filosofisk anliggende,
som en praktisk opgave, og det præger hen¬
des emnevalg og meget personlige stil. Hun
er journalist, født og opvokset i Sverige, men
med danske forældre. Bogen er illustreret
med hendes egne charmerende fotos.
Emnerne er mangfoldige, og bogen bevæ¬

ger sig ubesværet fra den store sammenhæng
til den mindste detalje og tilbage igen. Hør
bare den malende undertitel: om svenske ha¬
ver, om den engelske have, om haver for
børn, sommerfugle og pindsvin, om humor
og biavl, om tiden og forgængeligheden
samt om den græsselige græsplæne.
Den humoristiske tone er karakteristisk

for bogen, som kan læses af alle, der interes¬
serer sig for deres fysiske omgivelser.
Der findes ikke mange bøger af denne

slags, først og fremmest fordi de er så van¬
skelige at skrive. Igennem sit personlige en¬
gagement og sin store viden slipper Lotte
Moller imidlertid rigtig godt fra at holde
sammen på de mangeartede overvejelser om
haven og dens væsen.
Derfor bliver bogen også helt igennem

engagerende og underholdende læsning.
Samtidig er det en smuk bog, god at have i
hånden. Den vækker en forventning, som
den også lever op til. Tilde Tvedt

Bøger om roser
Ilse Hoger-Orthner: Gammeldags Roser,
oversat fra tysk af Kurt Sandberg, Skarv/
Høst & Søn i samarbejde med Det Danske
Haveselskab, 1993. 110 sider, ill. Pris 178 kr.

DavidAustin: OldRoses andEnglish Roses,
AntiqueCollectors' Club, 1992.220sider, ill.
Pris ca. 230 kr.

Karakteristisk er den frodige vækst, duf¬
tende blomster og kun én blomstring. De

gamle roser tilhører nemlig tiden før man
omkring år 1800 begyndte at krydse med den
kinesiske rose, for at udnytte dens lange
blomstring. Interessen for de gamle roser

synes stigende, og mange af dem produceres
og sælges igen. Det har givet anledning til to
bøger.
'Gammeldags roser' er oversat fra tysk og

falder i tre hovedafsnit: en meget omfattende
gennemgang af rosens historie og placering i
kunsten, beskrivelse af ca. 80 gamle rosen¬
sorter og forslag til forskellige sammenstil¬
linger af roser efter blomsterfarve hhv. duft
og i kombination med stauder. Derudover
korte afsnit om tilberedning af potpourri,
rosenvand, roseneddikem.m. og praktisk ro¬

senpleje.
Det er uklart, hvilken bearbejdning bogen

har været igennem i forbindelse med over¬
sættelsen. Den indeholder ikke referencer til
danske forhold, og det fremgår ikke, om der
for eksempel er taget hensyn til danske
klimaforhold. Dog er der bag i bogen henvis¬
ninger til danske rosenhaver og rosenplante¬
skoler og en liste over dansk litteratur. Her
findes også oversigter over udenlandske ro¬
senhaver og et udvalg af litteratur på svensk,
tysk og engelsk.
Bogen er udgivet i serien Skarvs Have¬

bøger, og målgruppen er den roseninteresse-
rede haveejer. Men bogen er også brugbar
for den professionelle, især afsnittet om ro¬
sensorterne.

I store træk har 'Old Roses and English
Roses' den samme opbygning, men er mere
omfattende. Over 200 sorter af de gamle
roser beskrives. Også her indledes med træk
af rosernes historie, dog kun kort i det om¬
fang det er nødvendigt for at forstå resten af
bogen, fremhæver forfatteren.
For hver art eller gruppe af roser er der en

indledende redegørelse efterfulgt af grun¬
dige beskrivelse af de enkelte sorter. Ordnet
alfabetisk, sådan at det er let at slå op, hvis
man leder efter beskrivelsen af en bestemt
rose.

I bogens anden halvdel fortæller forfatte¬
ren historien om de såkaldte engelske roser,
der er et resultat af hans eget udviklingsar¬
bejde. Med det har han ønsket at forene de
gamle rosers skønhed og kvaliteter med de
moderne rosers lange blomstring og rige
variation i blomsterfarven. Arbejdet med de
engelske roser begyndte for henved 30 år
siden, og i bogen beskrives over 80 forskel¬
lige.
Det er vanskeligt at fremhæve den ene af

de to bøger frem for den anden. Begge er
overskuelige, illustreret med smukke farve¬
fotos. 'Old Roses and English Roses' fore¬
kommer mest nøgtern, mens 'Gammeldags
Roser' ind imellem har tendens til at roman¬
tisere. Tilde Tvedt

Vandhaven
Michael Lohmann: Den frodige vandhave,
oversat fra tysk afLene Gulløv. Skarv/Høst
& Søn i samarbejde medDet Danske Have¬
selskab, 1993. 112 sider, ill. Pris 178 kr.

Vands mange fascinerende egenskaber er ud¬
gangspunktet for denne instruktive bog.
Den er disponeret efter seks forskellige

måder at bruge vand på, nemlig havedam¬
men, sumpbedet og bassinet med stilleståen¬
de vand og springvand, små vandfald og
havebækken med rindende vand.
Beskrivelsen af havedammen er langt den

mest omfattende, idet den optager næsten
halvdelen af bogen. Blandt emnerne er: pla¬
cering, størrelse, dybde, planlægning, ud¬
gravning, planter, dyr mv. Der er ikke den
ting, man ikke får forklaret. Selv mikro¬
organismerne præsenteres. En del af dette
stof henvises der til i de senere, noget mere
summariske afsnit om de fem andre anlægs¬
typer. Dertil kommer korte afsnit om van¬
dets økologi, vandrensning og pasning af
vandhaven, bl.a. algebekæmpelse.
Opbygningen er klar og logisk med læreri¬

ge tegninger og fotos/fotoserier. Bogen er
grundig i sin behandling af stoffet og bærer
præg af forfatterens engagement. Samtidig
udviser den en hel del realisme og glemmer
ikke at gøre opmærksom på, at begrænsnin¬
gens kunst faktisk er den største.

Tilde Tvedt

Byplanmøde 1993 : Den ydre by
Det 43. byplanmøde havde et spændende
tema: 'Den ydre by' med stor relevans for
landskabsarkitekternes fagområde. Temaet
afspejler en ny interesse for forstæderne, ef¬
ter at vi i 80'erne mest har beskæftiget os
med de centrale byområder eller 'den indre
by'.
Knap 700 politikere og teknikere deltog i et

flot arrangement med 7 hovedforedrag, 17
delmøder med oplæg og diskussioner og 14
ekskursioner. Mange emner blev taget op, og
mine indtryk og omtale af arrangementet er
selvsagt præget af de delmøder og ekskur¬
sioner, jeg deltog i.
Et af hovedforedragene behandlede 60'er-

nes boligbebyggelser. Bebyggelser, som er
præget af vedligeholdelsesproblemer og fri¬
arealforfald. Planlægningens opgaver i disse
områder er i dag at planlægge forbedring
gennem vedligeholdelse. En gradvis vedlige¬
holdelses- og forandringsplan med målene:
at opprioritere det æstetiske og de oplevel¬
sesmæssige værdier.
Plejeniveauet for friarealerne skal diffe¬

rentieres og udføres med en økologisk og
økonomisk optimal indsats. SBI's resultater
viser, at boligselskaberne ikke kan bygge sig
ud af 60'er-bebyggelsernes problemer, men
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at forandringer i de grønne områder giver
den mest positive effekt over for de menne¬

skelige og sociale problemer, der er i bolig¬
områderne.
Forstæderne har deres egen identitet med

et varieret net af friarealer. Der skal stadig
holdes styr på byvæksten, nye fritidsanlæg
angriber de grønne kiler, nye landskaber ind¬
drages i Vestegnen, og landbrugsjorden i de
grønne kiler lægges brak. Naturgenopret¬
ningsprojekter, strategier for de grønne om¬
råder og borgerinddragelse er nøgleord.
Flere delmøder og ekskursioner omhand¬

lede Vestskoven, Køge Bugt Strandpark,
Vestvolden, Hedeland og Hjortspringkilen.
I Københavnsområdet er de store grønne
områder bundet sammen i de grønne kiler -
allerede i 1947 fastlagt i Fingerplanen.
Fingerplanen er indeholdt i den ny re¬

gionplan for hovedstadsområdet, og en ene¬
stående kontinuitet er fastholdt gennem 50
år. I anledning af byplanmødet er »Finger¬
planen« fra 1947 blevet genoptrykt fotogra¬
fisk. Gitle Ramhøj

Grand Prix du Paysage
I Frankrig uddeles hvert andet år en pris
Grand Prix du Paysage til en fremtrædende -
fransk - landskabsarkitekt enten som på¬
skønnelse af dennes samlede produktion,
for udvikling af ideer inden for faget eller for
et særligt enestående arbejde. Tilsvarende
priser uddeles inden for arkitektur, byplan¬
lægning eller arkitekturkritik.
Prisen blev indstiftet i 1990 af det franske

miljøministerium og er tidligere uddelt en

gang. Det var til landskabsarkitekten Jac¬
ques Simon, professor ved Ecole Nationale
Supérieure de Paysage i Versailles og nestor
der. Jacques Simon var en årrække redaktør
af tidsskriftet Espaces Verts, desuden forfat¬
ter til og udgiver af en serie på op mod 25
hæfter om specifikke emner inden for land-
skabsfaget. Han har også fostret en række
artistiske happenings og projekter som
f.eks. den flydende park, men også mere

gængse projekter.

Den flydende park på Seinen. Jacques Simon
m Floating park on the Seine. Jacques Simon

Om Jacques Simon er der i 1990 udgivet en
større bog med den omfattende titel 'Tous
Azimuts sur les chemins, de la terre, du ciel,
du paysage'.
I 1993 modtog landskabsarkitekten Mi¬

chel Corajoud prisen. Han har i 60'erne
arbejdet sammen med Jacques Simon, er
lærling af samme og har selv som underviser
ved skolen i Versailles været med til at ud¬
danne velkendte navne som Chemetoff,
Vexlard og Coulon. Corajoud betragtes som
en af igangsætterne af den nye bølge af land¬
skabsarkitektur i Frankrig.

De hvælvede, tætliggende bakkeformatio-
ner i Pare de Coudrays, Elancourt Maurepas
i det sydvestlige Paris er nok hans mest publi¬
cerede og afbildede projekt.

Pare de Coudrais, Elancourt Maurepas. Michel
Corajoud. 1974
m Pare de Coudrais, ElancourtMaurepas. Michel
Corajoud. 1974

Pare de Sausset, Seine-Saint Denis. Corajoud &
Corajoud. Ca. 1981-90
■ Pare de Sausset, Seine-Saint Denis. Corajoud
& Corajoud. C. 1981-90

Med udgangspunkt i et 1. præmieforslag
fra 1980 om en 200 ha stor park har Co¬
rajoud med sin hustru Claire tegnet Pare du
Sausset, beliggende i det nordøstlige Paris.
En krum streng, en del af et cirkelslag, op¬
fanger andre stier, gennemløber forskellig¬
artede landskabsrum og er iøvrigt ifølge Co¬
rajoud en slags transformation af Versailles'
akse. AL

Verbum
Med ordet verbum menes sædvanligvis ud¬
sagnsord, men det er nu også navnet på den
udstilling af udførte som tænkte arbejder,
tegninger, plakater og digte, som Torben
Schønherr i oktober har vist på Arkitektsko¬
len i Århus og i november i GI. Dok i Køben¬
havn. Indre og ydre landskaber er blevet af¬
søgt, førend haverne har fået udtryk og er
blevet udsagn.

Ved åbningen i København talte prof.
Hein Heinsen. 'I en tid, hvor det bliver tyn¬
dere og det bliver tommere', sagde han, 'er
havekunsten det bedste værn imod civilisati¬
onens dårligdomme. Det meste kunst og vi¬
denskab stiliserer verden for meget. Naturen
kan ikke fortælle, hvem den selv er. Men gen¬
nem havekunsten kan der gives udsagn'. Og
Hein Heinsen synes især, at man skal på¬
skønne en vis formålsløshed, betone den
skrøbelighed og langsommelighed, der er,
samt værdsætte det cykliske. Altså egentlig
vende det, man jævnthen anser for havekun¬
stens hæmsko til at være en force.
Således opløftet og derefter yderligere

bragt i en receptiv stemning af Palle Mikkel¬
borgs 'Garden Music' inspireredes man af
udstillingen, der fokuserede på evnen til for¬
vandling, på det søgende, på muligheden for
samarbejde på tværs af kunstarterne.
Det blev overvejende vist arbejder i den

mindre skala: en håndfuld privathaver,
kirkegården Sejs-Svejbæk, anlægget ved
Kvindeligt Arbejderforbund i København.
Meget billedlige'haver, der bærer navne som
'Sifs hår', 'Pigen ved søen' eller 'Kvinden der
puster liv'.
Desuden kunne man se anlæg som 'Det

universelle sekund' ved AMU-centret i Hol¬
stebro og 'Linien - den første deling' på
Sophienholm, hvor der er arbejdet tæt sam¬
men med billedhuggere, hhv. Erik Heide og
Hein Heinsen.
Til udstillingen hører et katalog med tre

indkredsende tekster: 'Om statuen og have¬
kunstens nødvendige skrøbelighed' af Hein
Heinsen, 'Haven som sproglig foreteelse' af
Per Højholt og 'Havens Væsen' af Anne¬
marie Lund, derefter beskrives en del af
projekterne. For udstillingens idé og tilrette¬
læggelse står landskabsarkitekt maa Ellen
Braae, for kataloget designer idd Karin
Schou Andersen. AL

Verbum. Udstillingskatalog. 46 s., ill. Pris 65 kr.
Fås fra Torben Schønherr, tel. 86188122.

214 LANDSKAB 8 -1993



Valdemar Carlsen in memoriam
Valdemar Carlsen 28.07.1947-28.10.1993

Når man sætter en solelskende plante i skyg¬
gen, vil man opleve, at den bruger alle sine
kræfter på at nå lyset i bestræbelsen på at
opnå bedre vækstforhold. Undertiden når
planten slet ikke at sætte blomst og stæng¬
lerne bliver for lange og skrøbelige.
Valdemar Carlsen havde undertiden den¬

ne følelse som landskabsarkitekt.
Som det reflekterende menneske han var,

fostrede han konstant ideer til nye opgaver

og gjorde gerne personligt et kæmpe benar¬
bejde for at få dem ført ud i livet. Som en
Parcifal fattede han i sin optimisme næsten
for meget tillid til en omverden, der gerne tog
imod ideerne, men ofte glemte deres ophavs¬
mand i den sidste ende.

Med sin ukuelige indstilling til livet og fa¬
get, søgte han til stadighed nye udfordringer.
Han aflæste forlods tidens udviklingsten¬
denser, og var bl.a. en af de første landskabs¬
arkitekter, der dyrkede opgaver i det tidligere
Østtyskland.
Hans drøm var at spænde vidt: at beskæf¬

tige sig med landskabs- og havekunst i alle
tænkelige dimensioner, fra detaljerne i vores
nærmiljø til planlægning og naturgenopret¬
ning i det åbne land.
Derfor oparbejdede han over en årrække

en af landets større landskabstegnestuer,
som han næsten egenhændigt forsynede
med arbejdsopgaver. Han holdt virkelig af
sit 'folkehold', der var sammensat bredt ud
fra ønsket om størst mulig alsidighed i faget.
Valdemar nærede næsten ubegrænset til¬

lid til sine medarbejdere, men forventede til
gengæld en høj grad af ansvarsbevidsthed,
idet hver enkelt varetog opgaverne fra idé¬
skitse til udfærdigelse i det virkelige liv.
Han elskede at gøre hverdagen på tegne¬

stuen festlig. I de tidlige forårsmåneder bug¬
nede det med krukker med forårsløg, som
han med stor glæde og iver drev frem hjem¬
me i drivhuset.
Hans smittende latter og (indimellem kul¬

sorte) humor har ofte fyldt rummet med
gode vibrationer - en evne han bevarede til
det sidste - han var ikke tilhænger af klyn-
keri eller selvmedlidende smålighed.
Valdemar accepterede ikke blot rollen som

'ham der strør persille på tilsidst'. Det var
ideen i projekterne - nerven om vil - han
brændte for at være medskaber af. Det kom
der i årenes løb mange vellykkede projekter
ud af.

I boligbebyggelsen Ertebjerg i Tilst de¬
monstrerede Valdemar sin kunnen i de store

linier, hvilket var medvirkende til at Åbyhøj
Boligforening i 1988 modtog BKL's bygge¬
pris for bebyggelsen.

1 60'er-byggeriet Bispehaven stod Valde¬
mar for gennemførelsen af en omfattende
friarealrenovering, hvor store underjordiske
parkeringskældre blev fyldt med jord for at
skaffe areal til gode friarealer.
Endvidere skal fremhæves Tranbjerg

kirkegård, plejecenter i Kolt, psykiatriske
plejeboliger på Nygårdsvej, Skejbycentret,
samt for Århus Kommunes Socialforvalt¬

ning flere ældreboligbebyggelser og utallige
daginstitutioner.

Så sent som her i sommer vandt Valdemar
sammen med Friis og Moltke en indbudt
konkurrence om 70ældreboliger og et lokal¬
center på Dalgas Avenue i Århus.
Sidst men ikke mindst varetog Valdemar

personligt kirkegårdskonsulentarbejdet i
Ribe stift - et hverv, der specielt i de sidste år
havde hans store interesse og bevågenhed.
Valdemar, vi mindes dig som det store

stålsatte fyrtårn, der trods tåge og bølgers
pisken troligt sendte sit lydsskær ud over det
natmørke hav - du gav os kursen, vi navi¬
gerer roligt videre ...

For dine tro væbnere
Mette Fauerskov og Anne Marie Poulsen

Valdemar Carlsens firma bliver videreført af
hansmedarbejdere under navnet Valdemar Carl¬
sens Tegnestue ApS.

Boligbebyggelsen Ertebjerg med den markante
bebyggelsesplan
m Ertebjerg residential development with its di¬
stinct layout

1
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'Vindenes tempel' i Bispehaven
■ 'Temple of winds', part of the Bispehaven de¬
velopment

Detalje fra trappeanlæg ved Skejbycentret
■ Detailfrom steps at the Skejby Centre



Summary
Art and Ecology, p. 193
By Kristine Jensen
The article below is an edited version of a
talk given by Ms Jensen at an Aug 1993
research seminar entitled 'Landscape and
Conceptions of Nature', organised by the
'Network forArchitecturalResearch', Århus
School of Architecture. The seminar's plat¬
form was a desire to identify present day for¬
mal tendencies, and to attempt to state
whether popular contemporary forms de¬
velop from, or rebel against, those of previ¬
ous periods; furthermore, to analyse either
such development or such breach. There
were attempts also to answer the questions,
'How do formal ideals originate?' and
'While manipulating space, what notions
concerning man, society, and nature do we
express?'
Professor Jørgen Sestoft, criticising Ma¬

lene Hauxner's dissertation on April 4 this
year (LA 1993/3), introduced the notion
that landscape architects, moving centrifu-
gally in different directions, create a sort of
vacuum around a received professional
nucleus. One direction, he said, is that of
land art, fine art in a landscape format - and
the other entails ecological planning with
less pronounced or completely absent form.
This is where I might begin, for it will be

possible also to regard those trends as the
culturally decisive subjects of art and ecolo¬
gy, which then can be seen to approach a
single matter from two different angles.
Both subjects are concerned with how we
deal, or fail to deal, with ourselves and the
world. And the matter in hand then is
nature's aesthetics.

Landscape architecture in the late 1970s at
the Århus School ofArchitecture was taught
as a set of functions based on traditional di¬
vision of labour. The 1980s, however, may
best be regarded as a succession of attempts
to answer the question, 'Is is possible to
produce art at all?' All conceivable forms
were used, and all materials possible. The
oval and the grid, elements of pure geometry
both, bear witness to the prevalence of Ar¬
chitecture and Form. By way of illustration,
let me briefly analyse two familiar Danish
examples, M. Hauxner/J. P. Schmidt's, and
J. Aagaard Andersen/Steen Høyer's 1986
park in the Ballerup periphery. In terms of
formal language, both are miminalist. The
first proposal adds formal humility to its
biological premises, a humility inspired by
modernism as we know it in landscape ar¬
chitecture. The other, an attempt to assail
those same premises, is formally fresh,
almost impertinent.

In my opinion, landscape architects pos¬
sess tools that will enable them to express the
entire range - art to ecology - indeed, using
both exacting and professional concepts, to
deal with nature as an aesthetic phenome¬
non.

To Respect Both Nature and History,
p. 198
By Andreas Bruun
Iceland in August 93 hosted the 24th Scan¬
dinavian Congress of landscape architec¬
ture. 17 Danish colleagues participated
along with 1 Finn, 18 Norwegians, 9 Swedes,
and as many as 38 from the host country, a
total of 83 landscape architects and students.
Iceland, it appears, has one landscape ar¬
chitect per 9,500 inhabitants (250,000 to
26), whereas Denmark has one per 16,500
(5,000,000 to 300).
Is there a specifically Icelandic style in

landscape design? The country's first ever
landscape architect was Jon Bjornsson, who
was educated in Canada and the US, and es¬

tablished his practice in Iceland just over 40
years ago. In 1963, 10 years later, another
landscape architect joined him: Reynir Vil-
hjalmsson, known to many Danes from his
long stay in Denmark, both at the Academy
of Fine Arts, and with Agnete and Erik
Mygind. Since then, Icelandic landscape ar¬
chitecture has been all progress, and Vil-
hjalmsson himself has become history to
young practitioners. Many designs are by
him, and everybody succeeding him has been
in some ways connected with his practice, to¬
day managed in collaboration with Thrainn
Hauksson, who was also educated in Den¬
mark. The fact that all Icelandic landscape
architects have been trained abroad added
an extra dimension to Aslaug Traustadottir's
presentation and the ensuing debate on
Icelandic tradition. And Danish Per Stahl-
schmidt's subsequent lecture on internation¬
al trends in urban and park design further
offset the matter. Stahlschmidt's lecture
was fine in context, and invigorating. Stahl-
schmidt concluded that landscape architec¬
ture, since genius loci and nature itself
together limit our endeavours, is not univer¬
sal and that Icelandic particularism is made
all the more apparent whenever local plants
and existing rocks are used.
Laugardalur, Reykjavik's new park, was

designed by Reynir Vilhjalmsson's practice
and presented to congress members.

Fireworks and Garden Design, p. 201
By Ole Svensson and Michael Varming
Gunpowder was known in the East as early
as around 1000 A.D. As far as we know, it
was used primarily in the manufacture of
fireworks. Some 200 years later, Arabs

brought it to Europe. In characteristic Euro¬
pean vein, its effect wasmultiplied so as to be
made useful in war and in mining - and
again in fireworks. The beginnings of Euro¬
pean pyrotechnics seem to be in late 13th
century Italy. Fireworks throughout the ages
have been used to infuse fear, to demonstrate
power - including the power to spend money
on impressive displays - and to produce
beauty. Most firework displays for obvious
reasons take place in the open. Logically, the
history of pyrotechnics runs parallel to the
development of parks and gardens, from
16th century Renaissance parks and 17th
century baroque gardens, to the popular
pleasure grounds of last century.
King Christian IV of Denmark (1577—

1648) throughout Europe was known for his
development of fireworks and training of
pyrotechnists. Several occasions were cele¬
brated using firework displays, notably his
two children's double wedding in 1634.
No Danish parks or gardens are laid out

especially for pyrotechnical purposes, un¬
like, e.g., the Herrenhausen park at Han¬
nover, where basins and pools reflect, and
add to effects. Only at Frijsenborg are such
connections conspicuous, but several palace
gardens, notably Frederiksberg Have and
Frederiksborg have been used for firework
displays.

Garden of Paradise, p. 206
By Steen Høyer
Paradise may be a display of lushness in the
snow. Paradise is everyday phenomena, the
wonders of the ordinary, the well-known
cleansed and condensed. Put in these terms,
paradise is society's known goals and expres¬
sions stylised, secluded. My secluded spot,
my island, my mental image of paradise -
and of Denmark - is Christiansholm, the
finest site within the Copenhagen harbour,
the pivot of the harbour and of the metro¬
polis itself. The idea has been for this
metropolitan spot to become a locus for
pause, quite unlike the compressed hustle
and bustle of other business centres. Its or¬

ganising principle is a projection of part of
the northern sky with Polaris at its centre,
cast in black asphalt. Each constellation has
its own colour made with Bougainvillea and
Vitis. Single stars stand out in ivy. I would
like this principle to express repetition, varia¬
tion, lushness, boundlessness, and order.

Basic construction: aluminium frames. Its
outer front: dark coated glass. Inner front:
glass reflecting 30 per cent. Inner courtyard:
pond. Entrance ramp: Cortén steel lining
bottom and sides. Fitting: white marble. Cli¬
mate: winter temperature 10-15° centigrade,
summer 22-28, humidity 65-85 per cent.

Ellen M. Pedersen
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Forskningscentret for Skov &
Landskab har stået for projek¬
tets gennemførelse. Forsøgs-
plantningerne findes på Over¬
drevsvejen syd for Hillerød. I
forsøget, der består af 6 del¬
forsøg, er indgået 2 plantearter,
Stilkeg og Hvidtjørn, der begge
har vist sig at være egnede til
plantning på de lerede skrå¬
ninger.
Et af forsøgene har vist, at

jordbehandling før plantning
er meget vigtigt for planter¬
nes overlevelse. Ved at plante i
forberedte plantehuller på
40 x 40 X 40 cm kan opnås en

forbedring af overlevelsen på
40%, samt 25% større tilvækst
i forhold til ikke at forberede

jorden.
Et andet forsøgsresultat vi¬

ste, at der ved at gødske ny¬

plantede træer 1-2 gange årligt
kan opnås op mod en fordob¬
ling af tilvæksten, i forhold til
ikke at gødske. På den bag¬
grund kan det forventes, at
også gødskning af eksisterende
plantninger vil kunne forøge
tilvæksten.

Rundt omkring i landskabet
ses rækker af vækstrør sat om¬

kring nyplantede planter for at
beskytte dem. Et af delforsø¬
gene omhandlede anvendelse
af vækstrør. Forsøget viser me¬
get klart, at når vækstrør an¬
vendes korrekt, kan der opnås
en kraftig forbedring af plan¬
ternes tilvækst og sundhed.
Vejdirektoratet har under tit¬

len »Grønne og sikre veje« et
mål om tilplantning af det
overordnede vejnet frem til år
2000. Det er hensigten, at dette
forsøgsprojekt vil fremme de
synlige resultater af dette mål.
Resultaterne forventes at få
stor økonomisk betydning for
den fremtidige tilplantning, da
man mener at have skabt et
bedre grundlag for at sikre
større overlevelse og tilvækst
blandt planterne.

Frederiksborg Amt, Vejdirek¬
toratet og Forskningscentret
for Skov & Landskab: Etable¬
ring af vejplantninger, resulta¬
ter fra et 4-årigt forsøg. 1993.
68 s., ill.

Kommuneatlas
Skov- og Naturstyrelsen arbej¬
der med registrering af de be¬
varingsværdige bygninger og
bymiljøer i landets kommuner.
Resultatet af undersøgelserne
samles i et Kommune- eller By-
delsatlas. De seneste er Kom¬
muneatlas Ringkøbing og Søl¬
lerød.
Kommuneatlasset er en slags

lokalhistorie, der beskriver et
geografisk områdes særlige ud¬
viklingstræk. En række kort¬
blade angiver hver enkelt byg¬
nings bevaringsværdi.
Skov- og Naturstyrelsens re¬

gistrering af de bevaringsvær¬
dige bygninger er både en hjælp
til den enkelte kommune og til
de mange borgere, der ønsker
at tage aktivt del i planlægnin¬
gen og udviklingen af deres
nærmiljø.
Der er foreløbig udkommet

32 atlas, mens en lang række
kommuner står på venteliste.
Skov- og Naturstyrelsens

Kommuneatlas udkommer i
stort format og er rigt illustre¬
ret med fotos og tegninger,

samt farvelagte kort.
Kommuneatlas Ringkøbing,

Skov- og Naturstyrelsen, 1993,
60s., 150 kr.
Kommuneatlas Søllerød,

Skov- og Naturstyrelsen. 1993.
44 s. 120 kr. Bestilles via Byg¬
gecentrum Boghandel, Dr.
Neergaards Vej 15, 2970 Hørs¬
holm. Tel. 45 76 73 73.

Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til: Arki¬
tekt Alvaro Ferreira, Kontoret
for By- og Bygningsbevaring.

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

Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

DESIGN: STADSARKITEKTENS KONTOR, Hjørring
I samarbejde med

landskendte arkitekter har
Veksø gennem 40 år

"klædt" udemiljøet med
tidløst design og høj

kvalitet. Med vor
landsdækkende

konsulenttjeneste, egne
montører, hurtig levering
og egen distribution er

Veksø også et godt valg til
specialopgaver.

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

Veksø Sverige
Box 212* S-442 23 Kungalv
Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60 • DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15
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Andre tidsskrifter

Anthos - Schweiz
Nr. 1 - januar 1993: Temanum¬
mer om boligbebyggelser.
Nr. 2 - april 1993: Tema¬

nummer om landskabsarkitek¬
tur i Østrig.
Nr. 3 - juli 1993: Temanum¬

mer om CAD - GIS systemer.
Diskussion samt eksempler på
anvendelse inden for forskellige
områder af faget.

Byggekunst - Norge
Nr. 2 - 1993: Temanummer om

enfamilieboliger i Norge og
Finland.
Nr. 3 - 1993: Temanummer

om landskabsanalyse. Diskus¬
sion af metoder og begreber.
»Arkitektperspektivet og areal
planlæggerperspektivet«.
Stedsbegrebet. Eksempler på
analyser og projekter.
Nr. 4 - 1993: Temanummer

om kult og kultur. Om kirke¬
byggeri i Norge. Interviews og

projekter.

Garten + Landschaft -
Tyskland
Nr. 1 - 1993: Temanummer
om Kultur: Landskabsarki¬
tektuddannelsen i Dresden,
Barcelona efter OL, Sevilla
efter EXPO. EXPO 1996 i
Hannover. Den nye parla¬
mentsbygning i Bonn. Kultur¬
landskab i alperne. Fremti¬
dens parkforvaltning i Tysk¬
land.
Nr. 2 - 1993: Temanummer

om de store betonbyggerier i
det gi. Østtyskland. Friareal¬
forbedring og renovering.
Nr. 3 - 1993: Temanummer

om byøkologi. Eksempler på
kortlægning af økologiske
ressourcer samt planforslag
fra Berlin, Stuttgart, Leipzig,
Aachen, Erlangen, Miinchen.
Nr. 4 - 1993: Temanummer

om design med lys. Generelle
artikler samt talrige eksemp¬
ler fra Europa, USA og Ja¬
pan. Bl.a. lysplan for Lyon, 2
haver i Japan, Michaelerplatz
i Wien.
Nr. 5 - 1993: Temanummer

om naturgenopretning i for¬
bindelse med nedlæggelsen af
åbne brunkulslejer i det gi.

Østtyskland. Generel diskus¬
sion om metoder samt eksem¬
pler.
Nr. 6 - 1993: Temanummer

om landskabsarkitektstudier¬
ne i Tyskland.
Nr. 7 - 1993: Temanummer

om Stuttgarts årlige haveud¬
stilling (IGA), herunder de
store sammenhængende
grønne områder, der er skabt
i byen, for at rumme udstil¬
lingen.
Nr. 8 - 1993: Temanummer

om CAD, hvor begynder tids¬
besparelsen, hvor slutter krea¬
tiviteten? Diskussion og plan-
lægningseksempler.

Landscape design - England
Nr. 217 - februar 1993: Tema¬
nummer om »Paper landsca¬
pes« - projekter, der aldrig er
blevet realiseret. I øvrigt om
tilegnelse af kreativitet, litte¬
raturens indflydelse på have¬
kunsten i det 18. århundrede,
ukrudtsbekæmpelse samt by¬
skove.
Nr. 218 - marts 1993: Tema¬

nummer om landskabsanalyse,
generel diskussion samt eksem¬
pler fra praksis.
Nr. 219 - april 1993: Tema¬

nummer om affaldsdepone¬
ring, bl.a. om plantning i om¬
råder med deponering, anven¬
delse af slam som gødning i
skovområder, miljøkonsekven¬
ser af gyllespredning, anven¬
delse af slagger, beskyttelse af
grundvandet i landskabsplan¬
lægningen.
Nr. 220 - maj 1993: Et num¬

mer med blandet indhold:
Festival de Jardins i Frankrig.
Projektering af naturprægede
plantninger. Brug af »metafo¬
rer« i designprocessen - et stu¬
dieprojekt. Plantninger på
New Zealand.
Nr. 221 - juni 1993: Atter et

nummer med blandet indhold:

Skolelegepladser. Studieprojek¬
ter fra University of Green¬
wich. Landskabsvurdering.
Konkurrence: Turistcenter ved

Stonehenge: Om CAD. Om en¬

gelske herregårdes forvandling
til golfklubber m.v.
Nr. 222 - juli/aug. 1993: Te¬

manummer om kvalitetssik¬

ring.

Nr. 223 - sept. 1993. Et
nummer med blandet indhold:

Program for en multikulturel
park. Om bæredygtig udvik¬
ling gennem permakultur. Li¬
neære landskabstræk - en jern¬
banestrækning i UK. Teknisk
tema om træ/tømmer.

Landscape Australia
Nr. 1 - februar 1993: Indehol¬
der: Vegetationstyper og skov¬
brande I. Byparker: Royal Park
i Melbourne. Fabrik i nordita-
lien. Computersimulering af
projekter.
Nr. 2 - maj 1993: Blandet

indhold: Vegetationstyper og
skovbrande II. Parkbelysning
set ud fra en teknisk synsvin¬
kel. Konkurrence - Memorial
Park i Melbourne. Privathave i

Sussex, England; Fritidsland-
skaber på Bali. Planter hjem¬
mehørende i Australien.
Nr. 3 - august 1993: Blandet

indhold: Planlægning for/med
aboriginals. ICOMOS set i for¬
bindelse med byfornyelse i Au¬
stralien. 3 private haver. Bolig¬
bebyggelser i San Franciscoom¬
rådet. Teknisk tema om

støttemure.

Lene Madsen

Skov- og landskabs-
konference

Forskningscentret for Skov
& Landskab og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole
afholder 19.1.94 kl. 9-17 på
Hotel Nyborg Strand den år¬
lige Skov & Landskabskonfe-
rence, hvor de nyeste forsk¬
nings- og udviklingsresultater
præsenteres.
Konferencen indledes med et

fællesmøde om formiddagen,
medens eftermiddagen splittes
op i tre sessioner: Skovbrug,
Park og Landskab samt Pynte¬
grønt.

Uddrag afprogram
9.00 Registrering.

Fællesmøde:

Nye resultater og aktiviteter
af relevans forpraksis:
10.00-12.00

Nyt fra skov- og landskabs¬
forskningen i Danmark v. Niels
Elers Koch.

Nyt fra skovforskningen i
Norge v. Hans-Olav Moen,
Norge.
Nyt fra park- og landskabs¬
forskningen i Sverige v.

Kjell Nilsson.

11.30-12.00
Hvad mangler vi så?
Anders E. Billeschou og Lars
Østerbye.
Der bliver ingen debat om

formiddagen, men mulighed
for opklarende spørgsmål om
eftermiddagen.
Forsknings- og udviklings-

ønsker, der ønskes fremlagt på
konferencen, kan videregives til
Anders E. Billeschou eller Lars

Østerbye.

Session 2:
Park og Landskab
13.00-16.45

Tema: »Byøkologi«:
Økologiske og tekniske konse¬
kvenser af facadebeplantninger
v. Palle Kristoffersen.
Muligheder og konsekvenser
ved anvendelse af Kompost i
grønne områder v. Ulrik Reeh.
Tema: »EDB-baseret projekte¬
ring«
Muligheder i anvendelse af
CAD til projektering af park-
og landskabsanlæg v. Ian Jør¬
gensen.
Hvordan kan man anvende
GIS til administration i park¬
og landskabssektoren v. Car¬
sten Bjørnsson.
Tema: »Driftstyring og udlici¬
tering af offentlige driftop-
gaver«.

Driftstyring som redskab til
kommunikation og kvalitets¬
sikring i parkforvaltningen v.
Jens Ole Juul.
Hvordan undgås kvalitets-
sænkning ved udlicitering?
Hvordan måles kvalitet? v.

Torben Dam.
Pris: (Inkl. forplejning og

konferencerapport): 1.250 kr.
(1.000 kr. for abonnenter på
Forskningscentrets Viden tje¬
neste).

Tilmelding: Inden 7. januar
til forskningscentret for Skov
& Landbrug, Skovbrynet 16,
2800 Lyngby, pr. tlf: 45 93 12 00
eller pr. fax: 45 93 48 49.
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INGENIEURSCHULE

INTERKANTONALES TECHNIKUM RAPPERSWIL

CITY SCAPE
INDUSTRIAL SCAPE

Rapperswiler Sommerakademie:
A one week design workshop for professional
Landscape Architects with Peter Walker and
Martha Schwarz, Graduate School of Design,
Harvard, USA.

July 31 - August 5, 1994

For more information write:

Ingenieurschule
Interkantonales Technikum Rapperswil
Oberseestrasse 10
CH-8640 Rapperswil

hrl
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

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

I Have- & Landskabsterrainaptering
E| HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle, der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have-

ejér, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af gOd kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

iC*i ,«. /^'f&tr (A*,}

»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.
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