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DL'S HØSTKONFERENCE 2004

Danske Landskabsarkitekter holder
den 29. oktober 2004 en konference,
hvor der sættes fokus på bevarings¬
værdig dansk landskabsarkitektur.
Formålet er at få et overblik over de
eksisterende vilkår for fredning og
bevaring af landskabsarkitektur samt
inspiration til, hvorledes vi kan for¬
bedre mulighederne for at bevare og
frede de omgivelser vi værdsætter i
form, udtryk og funktion.

Program 9.30-16.30
Velkomst v. fmd. landskabsarkitekt
Lise Schou

Åbningstale v. kulturminister Brian
Mikkelsen
Danske forhold, et overblik over den
eksisterende lovgivning samt nøgle¬
ord til mangler i den v. kunsthistoriker
Lisbeth Buchwald, Kulturarvsstyrelsen
Den europæiske Landskabskonvention
Gennemgang af konventionen og in¬
spiration til hvordan den kan anven¬
des i Danmark v. arkitekt Søren
Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen
Danske fredningssager, eksempler,
gennemførte og ikke gennemførte
fredningssager med fokus på sags¬
forløb og problemstillinger v. fred-
ningsleder Jesper Refn, Danmarks
Naturfredningsforening
Frokost og tur til Frederiksberg Have
Udenlandske forbilleder, gør de i ud¬
landet og kan vi lære noget heraf?
v. landskabsarkitekt MDL Jette Abel

Nye renoveringsprojekter, præsenta¬
tion af nye renoveringsprojekter der
viser ny konceptuel og filosofisk til¬
gang. v. dr. agro. landskabsarkitekt
MDL Malene Hauxner
Under konferencen vil et diasshow
løbende vise billeder af landskabs¬
arkitektur.

Tilmelding: skriftligt og senest den
21. oktober 2004 til
dl@landskabsarkitekter.dk

Tilmelding er bindende. Ved afbud
senere end 8 dage før konferencen
hæftes for hele gebyret. Ved tidlige¬
re afbud hæftes for halvdelen af

gebyret.
Pris ex. moms: 1.650 kr. for medlem¬
mer af DL, 850 kr. for ledige med¬
lemmer af DL og for øvrige 1.950 kr.
Landskabsarkitektstuderende, som er

medlem af DL, kan deltage for 500 kr.
Sted: Copenhagen Business School,
Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg
udland.
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 339148 22
www. landskabsarkitekter, dk

NY EUROPÆISK PUBLIKATION

Foreningen 'Landscape Architecture
in Europe' vil fremover hvert tredje
år udgive en publikation, som skal
være EFLA's officielle ansigt udadtil.
Publikationen vil vise et afbalance¬
ret og kritisk overblik af projekter og
trends inden for europæisk land¬
skabsarkitektur af i dag.
Publikationen skal være af høj kvali¬
tet, på 280 sider med omkring 50 ud¬
valgte projekter og en række essays
om nutidige trends og udvikling.
Den første udgave udkommer i de¬
cember 2005 og på, engelsk, spansk,
tysk og fransk.
Projekter, der ønskes vist i publikatio¬
nen, kan indsendes indtil 1.12.2004.
Herefter udvælger en international
jury de projekter, der præsenteres i
2005. Læs mere på www.
landscapearchitectureeurope.com
MM

INDSIGELSE FRA DL
DL har sendt nedenstående indsigel¬
se mod forslag til tillæg nr. 1 til
lokalplan nr. 308 'Wilders Plads II'
med tilhørende forslag til tillæg til
kommuneplan 2001 til Københavns
Borgerrepræsentation: 'Danmark har
en hovedstad, som vi holder af, os

alle sammen i hele landet. Vi be¬

tragter dens centrale dele som et
kunstværk. Christianshavns havne¬
front er ikke fra middelalderen, som
man ofte siger, men den ligger inden
for Christian IV's volde. Det, som til
trods for den lange tid og de mange
politiske og arkitektoniske begiven¬
heder, gør hovedstadens centrale
dele til et kunstværk, er den
respekt, man har forstået at vise for
så enkle, men afgørende forhold
som hushøjde og tæthed.
Kun bygninger med offentlige funkti¬
oner har fået lov til at rage op over
det niveau, som en femetagers tag¬
fod ligger på. Ikke en gang 1700-tal-
lets fire rigeste familier kunne tæn¬
ke sig at bryde den linie, når de
byggede de palæer, som i dag udgør
Amalienborg Slot.
Den forholdsvis homogene flade,
som de mange huse inden for volde¬
ne danner, og som lader tårne og
spir stå uanfægtet synlige, skaber
sammen med havnens vandflade
Danmarks fornemste urbane land¬
skab. Man skal til Paris eller Sankt

Petersborg for at finde noget lignen¬
de. Mange andre byer ser med mis¬
undelse på vores kollektive kunst¬
værk. De fleste har sovet i timen.

Og ulykkerne kan ikke repareres.
Danske Landskabsarkitekter advarer

på det kraftigste mod planerne om
at placere en 50 meter høj bebyg¬
gelse inden for voldene og oven i
købet i den indre havn.
Jørn Utzon advarer imod den ulykke,
som vi kan se nærme sig, og vor for¬
enings Sven-lngvar Anders-on, som
på mange måder har fulgt udviklin¬
gen og engageret sig i spørgsmål
om havnen, tilslutter sig Jørn Ut-
zon's kritik og spørger, om højhusene
for øvrigt ikke også er en fornær¬
melse mod den nye opera.
I byggesager administreres Køben¬
havn af Borgerrepræsentationen,
men det er vores hovedstad. Må vi
bede, at I tager hensyn til hovedsta¬
den og til os alle sammen.
Med venlig hilsen
Lise Schou, fmd. DL
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Det nordsjællandske
landskab midt i
1700 tallet, dvs. før
udskiftningen med
landsbyer, kongeveje
og bl.a. Frederiks¬
berg og Charlotten¬
lund slotshaver.
Peter Jacob Wilster:
'Carte over en deel
af Sockelunds Her¬
red og Kiøbenhavns
Amt, 1963'.
Koloreret kort fra *

1763.

Ny Kgl. Samling,
Det Kgl. Bibliotek
• The north Zealand

landscape before
the enclosure move¬

ment with villages,
King's roads and
Frederiksberg and
Charlottenlund pala¬
ce gardens.
Peter Jacob Wilster:

Map of a portion of
Sockelund District
and Copenhagen
County, 1763.
Colored map from
1763,
Ny Kgl. Samling,
Det Kgl. Bibliotek



KUNSTAKADEMIET OG HAVEKUNST GENNEM 250 AR
Sven-Ingvar Andersson

Forholdet mellem Kunstakademiet

og faget har været særligt stærkt
de seneste 60 år, hvor man også
har kunnet uddanne sig til land¬
skabsarkitekt fra Kunstakademiets
Arkitektskole.

Jørgen Vesterholt var først stude¬
rende og senere en del år, fra 1977
til 1983, lærer ved Kunstakademiet
Arkitektskole.

Jørgen Vesterholt: Gårdhave ved
Odense Universitet, 1977-83
• The relationship between the
Kunstakademi and the profession
has been especially strong during
the last sixty years, where one has
also been able to study landscape
architecture at the Kunstakademiets
Arkitektskole.

Jørgen Vesterholt was first a stu¬
dent and later, between 1977 and
1983, a teacher at the Kunstakade¬
miets Arkitektskole.

Jørgen Vesterholt: Garden court at
Odense University, 1977-83

I hele sin 250-årige tilværelse har Det Kongelige Dan¬
ske Kunstakademi haft den dobbelte opgave at frem¬
me den danske egenart og at hente inspiration fra
udlandet. Der har også hele tiden været en forbindel¬
se mellem Kunstakademiet og havekunsten. Ingen af
disse forhold har været konstante. Ligesom opgaven '
med kraftige udsving har vekslet mellem national
Vagtholdelse og udtalt internationalisme, har samspil¬
let med havekunsten til tider været tæt og gensidigt
befrugtende - i andre perioder ganske svagt.

Forholdene har næppe nogensinde været klarere end
ved begyndelsen. Dengang var opgaven helt tydeligt
at bringe Europas kunst i dens mest aktuelle form til

Danmark. Niels Nicolai Eigtved havde gjort sig så be¬
mærket i Dresden, at han blev hentet hjem til store
opgaver i Danmark. Efter at han havde studeret og
haft ansættelse rundt omkring i Europa, fik han efter¬
hånden voksende støtte hjemmefra og bevis for, at
statsmagten ventede noget af ham. Man var blevet
overbevist om, at han var manden.
Han skulle gøre det. Derfor blev han også det ny¬

oprettede akademis første direktør. Med sin baggrund
som uddannet gartner må han have modtaget særligt
stærke indtryk af de haver, han så i Prag, ved Schwet-
zingen og ved andre tyske hoffer samt ikke mindst i
Rom ogWien.

En sarlig tak rettes til
Ny Carlsbergfondet, der har
ydet støtte og derved muliggjort
dette udvidede nummer af
Landskab

Landskab 6/04 137



Ingen, som studerede arkitektur og
havekunst omkring år 1700 i Italien,
kunne undgå at betages af Giovanni
Lorenzo Berninis kolonnader rundt
om Peterspladsen i Rom. Krieger
har brugt den på sin selvstændige,
ja geniale måde til den højt hæve¬
de ovale dam i Frederiksborg.
Th. Johan Cornelius Krieger:
Plan over Frederiksborg Slotshave,

l ca. 1736-46
Fierover. Peterspladsen i Rom,
anlagt ca. 1650. Giovanni Battista
Nollis plan fra 1748.
• No one who studied architecture
and garden art around 1700 in Italy •
could avoid being impressed by
Giovanni Lorenzo Bernini's colon¬
nades around St. Peter's Square in
Rome. Krieger employed this theme
in his independent, brilliant way at
the elevated elliptical pond at
Frederiksborg.
Right. Johan Cornelius Krieger:
Plan of Frederiksborg Palace gar¬
dens, ca. 1736-46
Above. St. Peter's Square in Rome.
Built ca. 1650. Giovanni Battista
Nolli's plan from 1748.
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FRIKDENSBl/RGER GARTCM/»

Mon han ikke med en vis forundring efter hjemkom¬
sten kunne konstatere, at Danmark takket være Johan
Cornelius Kriegers Frederiksborg og Fredensborg kun¬
ne måle sig med, hvad han havde set i Europa.
Han har sikkert også bemærket, hvor forskellige

Kriegers haver i grunden var, og hvor tydeligt de var

tilpasset de topografiske forudsætninger. Tænk, at der
fandtes en italiensk kaskade i det ellers flade Danmark
- og en jagtstjernehave, som stærkt mindede om
slotshaven i Karlsruhe, og en generalbygmester, som
ligesom ham selv også var begyndt som bondedreng
og gartner.

Eigtved kom ikke til at tegne haver, men man kan •

med en vis ret sige, at han tegnede huse og byplaner,
som var det haver. Det var nu ikke bare sådan i den¬

ne tid, at huse, byer og haver udtryktes i samme geo¬
metriske formsprog. De forenedes også i den samme
måde at forme rum på og i at danne rumlige sekven¬
ser. Om det var mure og søjler eller hække og linde¬
træer gjorde ikke nogen forskel i så henseende. Se på
den ovale dam i Frederiksborg Slotshave i forhold til
Peterspladsen i Rom, se på bosquet'er i franske haver
og planen for Amalienborg og Frederiksstaden.
Samspillet og samarbejdet - hvis man kan kalde det

sådan, når samme person virkede på begge felter - var
overbevisende. Men så skiltes vejene. Arkitekturen
blev stort set, hvor den var, men havekunsten gjorde .

sig fri og tillod sig at benytte sig af bygningskunsten
til små stemningsskabende udflugtsmål i landskabe¬
lige haver, som i stedet nærmede sig malerkunsten.
Haverne beholdt, når de var gode, en rytme i den
rumlige struktur, men grænserne blev flydende, både
mellem havens dele og mod omgivelserne.
Da haverne i 1800-tallet mere og mere blev til plan¬

tesamlinger, blev trådene mellem Kunstakademiet og
havekunsten meget tynde. Landbohøjskolen, som blev
oprettet 100 år senere end Kunstakademiet, påtog sig
hovedansvaret for haverne. Der kom en tid, hvor den

gensidige respekt mellem dem, som skabte haver, og
dem, som byggede huse, kunne ligge på et lille sted.

Slotshave i Karlsruhe. Stik af Michael RBssler, 1739
• Palace garden in Karlsruhe. Engraving by Michael Rossler, 1739

Dette udsnit af Kriegers plan til slot og
have på Fredensborg har en stor formel
lighed med Karlsruhe. Men stjernen er
ikke bare moderigtig, den viser også,
at begge anlæg er begyndt som jagt¬
slotte og sat ind i den geometri, som
det begyndende 1700-tal forlangte.
Johan Cornelius Krieger: Parterre og

bosquet ved Fredensborg, ca. 1720
• The detail of Krieger's plan for the
palace and garden at Fredensborg has
a great formal similarity to Karlsruhe.
But the star is not merely fashionable,
it also reveals that both schemes

originated as hunting lodges and were
influenced by the geometry that pre¬
vailed in the beginning of the 1700's.
Johan Cornelius Krieger: Parterre and
bosquet at Redensborg, ca. 1720
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G.N. Brandt bevægede sig i sin
havekunst fra Arts & Crafts-traditio-
nen over i en friere modernisme
uden at forsage en fast grund af
plantekendskab og praktisk have¬
dyrkning.
G.N. Brandt: Grosserer Th. Olesens
have i Vedbæk, 1934.
• G.N. Brandt's garden art moved
from the Arts & Crafts tradition
over to a freer modernism, without
renouncing a basic knowledge of
plants and practical garden cultiva¬
tion.
G.N. Brandt: Merchant Th. Olesen's

garden in Vedbæk, 1934.

To forhold kom til at genskabe det gode samarbejde.
Det ene var en nyvakt international forståelse for
parkers og beplantningers betydning for bybefolknin¬
gens trivsel og sundhed - herunder Alphands gennem¬

gribende renovering af Paris. Den anden var den en¬

gelske Arts & Crafts bevægelse, som genfødte den
formfaste have også i Danmark. Bevægelsen var en

opposition imod industrialiseringens negative indfly¬
delse på produktfremstillingen, men den blev også
noget af en hjemstavnsbevægelse og dermed beslæg¬
tet med det nationalromantiske, som også hørte den
tid til.

Dermed blev Kunstakademiet danskhedens beskyt¬
telse imod det internationale. Nationalromantikken

imiterede middelalderens kirker, borge og murfor-
bandter - og små haver med urtebede og æbletræer i
lige rækker inden for tjørnehække.

Samspillet mellem havekunst og Kunstakademi blev
genskabt omkring århundredeskiftet 1900. Og nu gik
dansk havekunst en blomstringstid i møde, som kun
kan sammenlignes med Kriegers tid - og det skete i
et endnu nærmere samspil med Kunstakademiet.
G.N. Brandt knyttedes fra 1920rne til Kunstakade¬

miet Arkitektskole tæt fulgt af C.Th. Sørensen. Brandt
holdt på, at han var gartner, Sørensen var autodidakt,
men de havde begge tilegnet sig arkitekters arbejds¬
metode og sprog.
I deres arbejde som projekterende landskabsarki¬

tekter kom de til at medvirke ved udformningen af
de frie bebyggelsesstrukturer, og som undervisere på
arkitektskolen lagde de grunden til det for fremtiden
helt afgørende forhold: forståelsen for haven som

kunstnerisk begreb og den gensidige respekt mellem
arkitekter og landskabsarkitekter.

140 Landskab 6/04



Det, som ved Kunstakademiets fødsel syntes helt u-
sandsynligt, indtraf. I stedet for at Danmark søgte for¬
billeder i udlandet, blev dansk landskabsarkitektur

opfattet som forbilledlig. Det var samspillet mellem
æstetisk form, gartnerisk kunnen og socialt indhold,
som vakte opsigt. Og samspillet med Kunstakademiet
blev endnu fastere og stærkere. Der var en overgang

mange landskabsarkitekter, som underviste på Arki¬
tektskolen, og Akademiraadet, som siden Frederik V's
tid har varetaget Kunstakademiets virke som akademi
i ordets snævre betydning, har i mange år haft et be¬
tydeligt islæt af landskabsarkitekter.

Sigtet er nu igen rettet indefra og ud. Dansk have¬
kunst er den havekunst, som foregår i Danmark, men
det danske særkende er igen blevet svagere. Formerne
er blevet meget internationale. Men ikke helt.
Og den danske havekunst, som danske landskabs¬

arkitekter sender så langt ud i verden som til Australi¬
en, har en kvalitet, som grunder sig på den nævnte

treenighed. Det er derfor, den er velkommen. Mon
ikke en god del af denne fremgang skyldes samspillet
med Kunstakademiet.

Sven-Ingvar Andersson, prof., landskabsarkitekt mdl

Med den samme grundlæggende
holdning som Brandt styrede C.Th.
Sørensen imod en mere artistisk
modernisme - også når det hand¬
lede om helt sociale opgaver.
C.Th. Sørensen: Kolonihaver i
Nærum, 1948.
• With the same basic attitude as

Brandt, C.Th. Sørensen worked
toward a more artistic modernism -
also when dealing with social prob¬
lems.
C.Th. Sørensen: Allotment gardens
in Nærum, 1948.
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1754-1779 BERNSTORFFS HAVE Hakon Lund

Herover og modstående side nederst.
Den gamle frugt- og køkkenhave,
tidligere Fasanhaven ved Bernstorff
med orangeriet nederst til venstre og
øverst bygningerne, som Bernstorff
boede i de sidste år af 1750erne.

Dørstykker på Bernstorff.
Modstående side, øverst.
Torkel Baden og F.W. Hastfer: 'Kort til
De over Gaarden Bernstorff henhø¬
rende Trende Bønder Byers Marker
Ordrup, Gientofte og Wangede. Efter
den nye indretning til Fællesskabets
ophævelse, 1765 og 1766'. Kobber¬
stik, 1770. Kgl. Biblioteks kortsamling.
• Above and opposite page.
The old fruit and vegetable garden,
formerly Fasan garden at Bernstorff
with the orangeries bottom left, and
above, the buildings that Bernstorff
lived in at the end of the 1750's.
Overdoor at Bernstorff.

Opposite page, top.
Torkel Baden and F.W. Hastfer: Plan
of the Bernstorff Estate belonging to
Trende Bønder Byers Marker Ordrup,
Gentofte and Vangede. After the new
design for the communal termination,
.1765 and 1766. Engraving, 1770. Kgl.
Biblioteks map collection

Af to af kongerigets betydeligste mænd, Johan Ludvig
Holstein og Johan Hartvig Ernst Bernstorff, var den
første ved at trække sig tilbage efter en glimrende ind¬
sats, den anden var på vej frem. Den første havde af
kongen haft området ved Brødskoven i Gentofte til
sin rådighed, den anden ville gerne have det. Holstein
var herremand med stor have på Ledreborg, og Bern¬
storff ville have en sommerbolig på landet. Brødskoven
var ledig, da Holstein havde fuldendt Ledreborg og

gerne afgav Brødskoven. Det kom lige tilpas for Bern¬
storff, som fik en 'lille Land- og Haveindretning', som
kunne 'bidrage til Opretholdelsen af hans Sundhed og

Forbedring af hans Livs Bekvemmelighed'. Frederik V
imødekom hans ønske og gav ham den 7. november
1752 Fasangården.
Da Bernstorff byggede paladset i København, bo¬

ede han de følgende seks år i det gamle hus i Gentof¬
te. Han begyndte straks at omlægge Fasanhaven til en
frugt- og blomsterhave.
To dørstykker pa Bernstorff viser forskellige syn af

Fasanhaven. Fælles er nederst til venstre et orangeri
og øverst Fasangårdens huse. På det ene billede spej¬
ler orangeriet sig i en lille sø, dets njange vinduer
har givet lys. Grønthaven er omgivet af en mur.

Indenfor er haven øverst besat med to lange rækker
drivhuse, foran står to mure, der tjener som støtte for
espalierer, nedenfor er to rækker mistbænke som bag¬
grund for et frilandsområde.
Det andet billede viser et nærmere udsnit, og efter

espalieret at dømme på en senere årstid. Malerierne
viser formentlig den ældre Fasanhave, som den var,

da Bernstorff endnu boede i de gamle huse øverst i
billederne. Senere udvidedes frugt- og køkkenhaverne
væsentligt, ingen oplysende kort- eller prospekter der¬
af findes. Sekretæren Wasserschlebes beskrivelser af

disse haver og deres vækster handler især om udbyttet
og sjældenhederne.
Johan Hartvig, der havde været ambassadør i Paris,

må have kendt til interessen for havedyrkning i Frank¬
rig. Væsentligt var det, at han tog Joachim Wasser-
schlebe med til Danmark, han blev den faste mand på
Bernstoff — ejendommens ny navn. Han var umåde¬
lig haveintereresseret, og det er gennem hans beskri¬
velser, der tegner sig et billede af haverne.
Allerede et halvt år efter Kunstakademiets oprettel¬

se i 1754 blev Wasserschlebe æresmedlem og en for¬
bindelse til stedet Bernstorff. Hans beskrivelser af

haven bibringer ingen større forståelse af planer eller
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Bernstorff set fra indgangssiden og
vestgavlen. Dørstykke på Bernstorff
af Johan Mandelberg, ca. 1759.
De store træer kan ikke have stået i

,den nyanlagte have, og de kan ikke
sættes i relation til de planer, man
kender..
• Bernstorff seen from the entrance

side and west end. The overdoor at
Bernstorff by Johan Mandelberg, ca.
1759. The large trees could not have
stood in the new established garden,
and they cannot be related to the
known plans.

huse, men af væksterne og udbyttet. De oprindelige
planer af køkkenlandet må tilskrives gartner Christian
Dorschel, som Bernstoff havde hentet i Holland i, før
han havde erhvervet Fasangården.
Det blev Dorschel og Wasserschlebe, som udvikle¬

de haven til det, sidstnævnte anså for en af de vigtig¬
ste tjenester Bernstoff havde gjort Danmark, 'her så
man Frugter og Grønt trives til Fuldkommenhed,
mens man før havde hentet dem Syd fra eller slet
ikke havde kendt dem'.

Et kort af området, før man havde foretaget sig no¬

get med terræn og placering af bygninger, viser hvor¬
dan Bernstorff, Wasserschlebe og Jardin arbejdede
sammen. En vifte af streger udgår fra et punkt svaren¬
de til områdets højeste. Imellem stregerne står bog¬
staverne A til H og ligeledes med Wasserschlebes
skrift står forklaringer til, hvilke udsigter man far
mellem stregerne: København — havnen — reden - en
lille skov — havet — nord - Jægersborg Slot — alléen til
Jægersborg.

Ovenpå planen og hinanden er tre planer af den
franske have med hovedbygningen vist. Tilsyneladende
er de to næsten ens på nær den store runddel, som på
den ene side griber ind i Jægersborg Allé, den anden
runddel er mindre og kun som indgangsparti til haven.

Helheden er en såkaldt 'jardin å la Frangaise', som var

på mode mod slutningen af det 18. århundrede. Ind¬
gangspartiet er en allé omkring et 'parterre å l'anglaise',
et græstæppe, let forsænket med en allé på hver side.
For enden af dette står huset på et lavt plateau. På
den anden side udfolder selve haven sig i det mægtige
vifteformede engelske græsparterre skarpt afgrænset af
højere, smalle terrasser hele vejen omkring det. For
enden forener et bassin parterrets to plæner.

Bernstorffernes omfangsrige brevvekslinger giver be¬
klagelig få oplysninger om lysthaven. En fra juli 1763 er
nærmest kulturhistorisk, hvor vi får at vide, at hele
selskabet på Bernstorff benytter det herlige vejr til at
fjerne alt ukrudtet i alléerne nærmest huset. Året før
foretager Wasserschlebe en rejse sammen med arkitekten
Nicolas-Henri Jardin til Bregentved, Gaunø og Ledre¬
borg, formentlig for at se på haverne, hvoraf især den
på Bregentved med Jardins anlæg har interesseret.

Så sent som oktober 1768 meddeler A.P. onklen, at

det store græsparterre er færdigt, og synet af det har
vundet særdeles ved, at blomsterkanterne har marke¬
ret det. Ellers prises udsigten i høje toner, lysthavens
parterre strakte sig jo mod øst helt til havens grænse,
dvs. til den nuværende Bernstorffsvej.
Hakon Lund
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Øverst. Projekt til Bernstorff have sikkert tegnet af N.-H. Jardin.
Der er tegnet forslag på tre klapper over hinanden på terræn¬
planen. Dette er den øverste og formentlig sidst tegnede.
De store græsarealer T parterres å l'anglaise - på begge sider
af huset er karakteristiske for arkitekten. Påskrifterne er dels af
Wasserschlebe, dels af Jardin.
Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftafdelingen. Nord. tv.
Tv. Jonas Haas: Bernstorff Slot. Kobberstik. 1760. Fra Erich

Pontoppidan: Det danske Atlas, 1767. Øregaard Museum
• Top. The project for Bernstorff was probably designed by
N.-H. Jardin. The proposal consists of three flaps over each
other on terrain level. This is the upper and probably the last
that was designed. The large grass areas - parterres å l'anglaise
- on both sides of the building are characteristic of the architect.
The signatures are Of Wasserschlebe and Jardin.
Det Kgl. Bibliotek, Manuscript department. North left

Tv. Jonas Haas: Bernstorff Slot. Kobberstik. 1760. Fra Erich

Pontoppidan: Det danske Atlas, 1767. Øregaard Museum
• Left. Jonas Haas: Bernstorff Palace. Engraving, 1760. From
Erich Pontoppidan: Det Danske Atlas, 1767. Øregaard Museum
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BERRITZGAARDS HAVE Hakon Lund1754-1779

Modstående side. Udsnit af kort over

Berritzgaard og omgivelser, forment¬
lig målt og tegnet af G.D. Tschierske
i 1771. Kortet gengiver sikkert situa¬
tionen, som den var. Der er kun vist
den midterste allé ud fra runddelen

og en sti ud i Koegangen. L.A.S.
Nord op
• Opposite page, Section of map of
Berritzgaard and surroundings, prob¬
ably surveyed and drawn by G.O.
Tschierske in 1771. The map surely
depicts the situation as it was.
It only shows the center allé running
from the circle, and a path out in
Koegangen. L.A.S. North up

Det ældste udkast til en have og allé
ved Berritzgaard. Der er ikke gjort re¬
de for indretningen af den rektangu¬
lære have, men kun for en lang allé,
der ender i et kvadratisk bassin.

Berritzgaard. Nord nedad
• The oldest proposal for a garden
and allé at Berritzgaard. The rectan¬
gular garden is not described - only
the long allé that is terminated by a
square pool. Berritzgaard. North down

Hovedbygningen på Berritzgaard fra ca. 1580 er ilde
stedt, som den står imellem et tomt haverum og den
beplantning, som far den ædle bygning til at ligne en
alt for indpakket grosserervilla i whiskybæltet. For et
halvt århundrede siden, så man den ærligt og redeligt
stå, måske lidt ensomt, mellem havens store rum og

avlsgårdens lade og kornmagasin samt den fjerntlig¬
gende forpagterbolig. Det gav mening.
At haven ikke altid har været en tom skal, indheg¬

net af en allé af prægtige lindetræer siger sig selv. Et
blik på hovedbygningens lystige facades gavle, vand¬
rette, lyse sandstensbånd imellem de røde sten samt

rækker af sorte jernankre har krævet modspil.
Heldigvis giver et par planer fra havens anlæggelses-

tid svar på, hvad der var mellem trærækkerne. Der
har været uenighed om to af planernes datering.
Hvilken er ældst? Den ene, på modstående side, vi¬

ser et bredt uspecificeret areal foran huset og fra dettes
midtlinie, den samme som husets, en lang allé, der
ender i noget, som kunne være et bassin. Dette enlde
anlæg eller forslag dertil må være det ældste alene af
den grund, at den påtegnede målestok er betegnet
'Siellandske Alne', et gammeldags udtryk som kun æl¬
dre mennesker brugte i begyndelsen af det 18. århun¬
drede. Den anden plan, se s. 149, har i et rokokofor-
met skjold indskriften 'Generagt Grundris iiber Berretz
Gaard und den neuen Gartten'. Haven har på dette kort
den samme grundform som i dag, en lang allé løber
ca. 350 meter fra parterrets begyndelse til en runding

omkring en cirkulær plads for derpå at løbe tilbage til
parterrets anden side. Parterret er dobbelt så bredt
som hovedbygningen, mens den runde plads 350 me¬

ter væk har en diameter, som er noget mindre.
Parterret består af fire bede omkring et barokformet

bassin. I de enkelte bede er indtegnet figurer - hen¬
holdsvis af en hare, en kanin, et tøjret stykke kvæg
samt en mand, som sigter mod haren. Det er tvivl¬
somt, om disse figurer er tænkt som bedenes mønstre.
De følgende arealer må tolkes som firdelte busketter,
afsluttet med et tværlagt bassin og efterfulgt af flere,
stadig smallere busketter. Til sidst kommer den runde
plads, efter signaturen at dømme er den græsbelagt.
Havens midte er i sin fulde udstrækning belagt med
et smalt græstæppe.

På kortet stråler fire alléer ud fra runddelen. For¬
mentlig har dog kun to været anlagt, én der går tværs

gennem Koegangen mod øst og én i fortsættelse af
havens længdeakse. Den slutter abrupt uden tanke på
at have været videreført. Øjensynlig ender den i skel¬
let til en nabos mark.

Det nøjagtige 'Grundris...' er nederst signeret
'F.C. Boas', men med en skrift helt fremmed for de
barokke typer i skjoldet. Haven var ikke helt så ny,
som skrevet står. Godsregnskaberne fortæller, at an¬
læggelsen blev påbegyndt i 1761 og formentlig bragt
til afslutning i 1765. Den flotte tegning må være en

opmåling, næppe foretaget af Boas, som først kom til
Danmark ca. 1770.
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Projekt til ny indret¬
ning af haven ved
Berritzgaard af P. Boas,
1811. Arealet mellem
alléerne er tænkt

udført som en anglo-
chinois have.

-Berritsgård
• Project for a new
garden design at
Berritzgaard by
P. Boas, 1811.
The area between the
allés was planned as
an Anglo-Chinese gar¬
den. Berritzgaard

Man skulle umiddelbart antage, at spørgsmålet om,
hvem der havde tegnet haven stod klart, nemlig F.C.
Boas. Han kom fra Tyskland og blev ansat som gart¬
ner på Berritzgaard.Han var et som havearkitekt ube¬
skrevet blad, om hvis virksomhed som havearkitekt
intet vides. Derfor må en person kendt som havean¬
lægger også bringes ind i billedet. I marts 1771 skri¬
ver Berritzgaards ejer til gårdens forvalter Feldthusen,
at Tschierske (stavet lidt forkert) skal opmåle Koegangen.
Da Feldthusen ingen forklaring får på, hvem denne
Tschierske er, må han være denne bekendt. Georg
Dietrich Tschierske var arkitekt og havearkitekt fra
Holsten, P.A. Lehn, som boede på Hvidkilde, har
nok hørt om ham på Fyn, og kobberstukne planer til
haverne på Holstenshus og Løgismose tegnet af
Tschierske har han sikkert set. Koegangen lå lige ved
siden af Berritzgaards have, stod faktisk i forbindelse
med den. Han var bekendt på gården, havde måske
bygget Frederiksdal ved Nakskov, så han kan meget
vel have været til stede i 1761-65, da haven ved Ber¬

ritzgaard blev anlagt. En luftig forbindelse til Kunst¬
akademiet skal ikke forbigås. I 1768 havde Poul Abra¬
ham Lehn besøg i en måned af Johannes Wiedewelt,
han skulle lave et projekt til et nyt haveanlæg, det har
sikkert åbnet mulighed for en snak om andre havear¬
kitekter, som f.eks. Tschierske.
Hakon Lund
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Generagt Grundriss ube*
Berretz Gaard und den
neuen Gartten. En udate-,
ret plan over haven, men
på trods af teksten er der
tildigtninger, såsom de tre
alléer, der stråler ud fra
runddelen. Nederst th.

påtegnet F.C. Boas med en
anden håndskrift.
Berritzgaard. Nord op
• Generagt Grundriss uber
Berretz Gaard und den
neuen Gartten. An undat¬
ed plan of the garden, but
despite the text, there are
additions such as the three
allés that radiate from the
circle. Below, right, signed
by F.C. Boas with a differ¬
ent handwriting.
Berritzgaard. North up
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1779-1804 MINDELUNDEN VED JÆGERSPRIS

Herover. Julianehøj set fra vest
Herunder. Alléen mod skoven
• Above: Julianehøj seen from
west toward the woods
Below: The allé toward the woods

Mindelunden er hverken have eller landskab, men en

dunkel kombination af alléer gennem skovagtige be¬
plantninger, her og der gennemstukket af krumme stier.
Det hele afgrænset af slotshaven, stien mod øst mod
Roskilde Fjord, Fasangården og landevejen til Kulhuse.
Begyndelsen til det hele var en høj, en arveprins og

hans lærer. Prinsen var Kunstakademiets praeses og ejer
afJægerspris Slot. Læreren hed Ove Høegh-Guldberg
og højen, som han udgravede, hed Monses høj, men
blev til Julianehøj efter prinsens moder, som var enke¬
dronning.
Fløjen måtte gøres præsentabel, geometriseres, ter¬

rasseres som en antik, romersk grav. Hertil krævedes en

berejst kunstner, helst billedhugger, han hed Johannes
Wiedewelt, havde været mange år i Rom og var nu i
1773 professor ved Kunstakademiet. Højens gravkam¬
mer af kampesten blev vendt og fik en prægtig ind¬
gang mod syd med en marmorplade over åbningen til
Juliane Maries minde.
Omformningen afMonses høj - til Julianehøj bragte

mere med sig, Guldberg ville befæste arveprinsens og
Juliane Maries position med et nationalistisk mindes¬
mærke, Mindelunden. Ved alléer sattes højen i forbin¬
delse med lunden, som skulle rumme mindesten over

berømte danske, norske og holstenere. Wiedewelts ven,

professor C.C.L. Hirschfeld fra Kiel, som udgav Have¬
kunstens teori ogpraktik i fem bind beskriver det således:
'Mindestenene findes spredt i den unge egelund og

i granskoven på østsiden af slottet, i den store skov af
gamle ege mod nord og langs alléerne og spadseresti¬
erne helt ud til parkens grænse i fasanhaven. De står
hver for sig, for at hver enkelt kan giore sin virkning,
før den næste kommer til syne. Man ser dem næsten

altid på skyggefulde steder på små forhøjninger under
bedagede ege eller bøge. Marmorets glimten, der bry¬
der gennem løvmasserne og det hellige mørke, hvori
monumenterne stundom skjuler sig, indtil øjet plud¬
seligt skuer dem, lader de skiftende indtryk trænge ind
i sjælen. Alt er stille ensomt og højtideligt.' Set gen¬
nem den romantikers øjne, som udbredte den land¬
skabelige, romantiske haves evangelium på kontinen¬
tet, romantisk, men ikke helt ved siden af i vore dage,
hvis man kan se bort fra ispapir og tømte coca-colaer.
Der findes forskellige gengivelser afmindesmærkerne,

men af gode grunde næsten ingen af landskabet, det
er væk i lutter træer. Wiedewelts originaltegninger til
støtterne og Clemens stik efter samme findes som

komplette serier. De er absolut uromantiske helt i op¬
lysningstidens ånd, ret op og ned uden staffage bortset
fra jordsmonnet. Akvarel- og prospektmaleren Søren
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Læssøe-Lange har givet de bedste forestillinger af, hvor¬
dan støtterne oprindelig var opstillet, som regel på
små forhøjninger. Det var nok billedhuggerens fornuf¬
tige vandafledning, der her melder sig. Baggrunden er

oftest et enkelt eller et par træer.
Stenene var af norsk marmor fra Gjeltebaek ved Oslo¬

fjorden, som aldrig har været i stand til som Hirsch-

feld skriver, at glimte hvidt, men den var national.
Persongalleriet i indskrifterne var som nævnt også
med en enkelt undtagelse nationens sønner og døtre
fra middelalder til samtid. Ældst er Saxo Grammaticus

og Snorre Stureleson, yngst Henrik Gerner, som døde
i 1787. Almindelig borgere af et vist heltemod fylder
godt i forsamlingen, historikere som Arild Huitfeldt og

Jægerspris Slot. Skuffefront fra
skabsmøbel. Nr. 4 af 19 skuffefron¬
ter. Udat. Øregaard Museum
• Jægerspris Palace. Drawer front
of cabinet. No. 4 of 19 drawer fronts.
Undated, Øregaard Museum

S
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Johannes Wiedewelts plan over Mindelunden ved Jægerspris med liste over navnene
på de 54 mindestøtter og angivelse af, hvor støtterne er anbragt i terrænet.
Samlingen af Arkitekturtegninger, Kunstakademiets Bibliotek.
• Johannes Wiedewelt's plan of Mindelunden at Jægerspris with a list of names of
the 54 monuments and a designation of where they are placed in the terrain.
Architectural Drawing Collection, Kunstakademiet's Library.
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Arna Magnaeus ses og gejstlige fra Absalon over Peder
Palladius til Hans Tavsen. Af militære fører orlogs¬
mændene som Peder Skram, Herluf Trolle og Tor¬
denskjold meget i forhold til Daniel Rantzau og
Ulrik Frederik Gyldenløve. Der er kun to kongelige
med, formentlig påtvungne: Benedict, Sven Estrid-
sens søn, som skulle minde om arveprinsens broder¬

lige følelser, og en udlænding Prins Ferdinando, dron¬
ningens broder, som kom på besøg i København. Der
er kun få opdagelsesrejsende, Ove Giedde, en enkelt
opfinder, førnævnte Henrik Gerner og en enkelt po¬
litiker, hvis navn skal slutte ringen af haver, nemlig
I.H.E. Bernstorff, Bernstorff haves grundlægger.
Hakon Lund
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1804-1829 HINDSGAVL - ET MORALSK LANDSKAB

Haven ved Hindsgavl, hovedbygnin¬
gen skimtes tv.. Foto 2004
• The garden at Hindsgavl, The
main building can be seen to the
left. Photo, 2004

Herunder. Hindsgavl Slot efter
P.H. Resen, 1677.
Midte: Plan fra 1791.
Nederst: Plan fra 1850.
• Below: Hindsgavl Palace by
P.H. Resen, 1677.
Middle: Plan from 1791.
Bottom: Plan from 1850.

Margrethe Floryan

Med hofmarskal Adam Gottlob Moltke som tonean¬

givende bygherre, kunstmæcen og haveentusiast på
Glorup var en række fynske godsejere i løbet af 1700-
tallets sidste fjerdedel travlt optaget af at lade deres huse
og haver omforme efter den europæiske klassicismes
henholdsvis landskabshaves doktriner. På adskillige
ejendomme ventede man dog en generation eller to,
førend man tog de nye smagsidealer til sig.
'Den er ganske i gammel smag, men stor, prægtig,

vel vedligeholdt, og har en del såre skønne og behage¬
lige partier...,' som filologen og historikeren Christian
Molbech skrev om Hindsgavls have i sine Ungdoms-
vandringer i mit Fødeland (1811).
Planen fra 1791 giver forklaringen på denne dom.

Et aksefast haveanlæg, med et symmetrisk ordnet par¬
terre nærmest hovedbygningen, en række busketter og
et par udsigtspladser, samt en dam med en tværgåen¬
de gang- og sigtelinie i retning mod Lillebælt. Haven
fik denne disposition omkring 1750. Frugt- og køk¬
kenhave er ikke tegnet ind, men de var her. Til gen¬
gæld ser man konturerne af en borg.
De strategiske forhold gav situationen. Hindsgavl -

kendt under dette navn siden 1291 - ligger på en banke
ved Lillebælt, lige der hvor bæltet er smallest, strøm¬
men urolig, kysten domineret af stejle skrænter. Den
nuværende hovedbygning blev opført 1784. .Over ho¬
veddøren står årstallet at læse, samt navnene på den

akademiuddannede, københavnske arkitekt Hans Næss

og den lokale murermester Jens Jensen. Bygherren var
Christian Holger Adeler, med titel af ritmester og se¬
nere kammerherre, en foregangsmand inden for poli¬
tik og økonomi. Han forsvarede i både skrift og prak¬
sis stavnsbåndets ophævelse, lod hele sit gods udskifte
og grundlagde siden et spinderi og en klædefabrik i
Middelfart.

Da Jens Juel malede udsigten fra Hindsgavl, blev
det da også i en moderne fortolkning, med fokus på
det tvangfri sommerliv - og uden at den gamle have
nåede med ind i motivet. Beskueren kunne tro, at alt
- inklusive lysthaven - allerede var bragt i overens¬
stemmelse med tidens idealer.

Med sin beliggenhed havde Hindsgavl et stort po¬
tentiale som landskabelig have. Som Molbech skrev:
'Hvor få haver gives der med en omegn og udsigter,
som ved denne, og da familien Basse Fønss igen til¬
trådte godset, blev en ny havematrice i løbet af 1810-
årene anbragt oven på det gamle, aksefaste anlæg. Ano¬
nymiteten præger stadig denne indsats.
Terrænet mellem hovedbygning og kyst blev lagt ud

til en let skrånende græsflade, kranset af fyldig beplant¬
ning af træer og buske. Et slynget stiforløb greb ind
over fladen og opløste den i mindre, amøbeformede
zoner. Den eksisterende dam forblev, hvor den var,

men fik snart følgeskab af nye attraktioner: flere vand-
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partier, nye sigtelinier, lysthuse, bænke og indskrifter.
Græsningsarealerne langs havens nordlige side passe¬
de ligesom borgruinen også med landskabshavens
paradigme.
Tableau efter tableau, vue efter vue bredte sig ud for

havens gæster. Navne som 'Sorgenfri' og 'Verdens ende
sikrede de rette associationer - og vakte den digteriske
åre hos visse gæster, ifølge traditionen endog H.C. An¬
dersens. Her var tilmed én lille eremitage, bygget af
barkklædte stolper, placeret højt og med udsigt til Fænø.
Dens navn var 'Abrahams skød', på en og samme tid
en talemåde hentet fra tysk og en allusion til haven
som billede på paradis.
Den kristne dimension var en selvfølge, havens og

landskabets moralske imperativ en fuldgyldig målsæt¬
ning. De skriftlige kilder fra tiden formidler denne
tankegang, side om side med råd og vink om dyrk¬
ningsmetoder, podning, nye afgrøder, eksotiske træer,

dyrehold etc.

I Hindsgavls have blev oplysningstidens verdensop¬
fattelse, arven fra Adelers tid, sat i scene med nogen

forsinkelse. Siden er der blevet passet på denne have,
og Hindsgavls funktion som kursuscenter (siden 1924)
og hotel synes endda at gøre herregårdshaven godt.
Margrethe Floryan, museumsinspektør, lie. pbil.

Jens Juel: Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn. Ca. 1800.
Olie på lærred. Thorvaldsens Museum
• Jens Juel: View over the Lillebælt strait from Hindsgavl on Funen. Ca. 1800.
Oil on canvas, Thorvaldsen's Museum

Abrahams skød. Foto 2004 • Abraham's bosom. Photo 2004
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1829-1854 ANLÆG OG LYSTSKOVE Ib Asger Olsen

Prospekt af Varde set fra syd, ca.
1850. Gouache af ukendt kunstner.
Varde Museum
• View of Varde, seen from south,
ca. 1850. Gouache by unknown
artist. Varde Museum

I denne periode introduceres offentlige anlæg og lyst¬
skove i relation til de voksende købstæder, og de blev
båret frem af forskønnelsesforeninger og af borgerfor¬
eninger, men især af ildsjæle, der ofte var forstfolk.
I Holbæk dannedes f.eks. en forskønnelsesforening

i 1838 og én i Slagelse i 1830rne. Forskønnelsesfore¬
ningen som betegnelse forsvinder igen de fleste steder,
men fortsætter som borgerforeninger og senere som

turistforeninger. I København føres Forskønnelsesfor¬
eningen, først oprettet i 1885, dog videre i dag i for¬
nem stil med eget tidsskrift og stort engagement i by¬
ens renovering og udvikling '.
En karakteristisk nuance i den tids parkpolitik var

den store spredning i engagementet, idet man både
arbejdede med byens fine anlæg for borgerskabets
spadsereture og mindesmærker, og dets naturmæssige
modsætning - lystskoven — der rummede robuste an¬

læg som skydebaner, skovpavilloner og kærlighedsstier
i naturprægede miljøer.
En del anlæg og lystskove kan dateres til perioden

før 1850erne, men langt de fleste stammer fra sidste
halvdel af 1800-tallet. Blandt de tidligste finder man an¬

læg og lystskove over hele landet, ikke mindst i Vest¬
jylland, f.eks. Ribe plantage fra 1802-1839 oprettet af
forskønnelsesforeningen, Christiangave i Hjørring fra
1843, skænket af Chr. VIII, som også står bag Chri-
stiansgave i Thisted fra 1844.

I Nykøbing Mors finder man Østre Anlæg fra 1818,
i Ålborg Skovbakken fra 1822 og Karolinelund fra
1827. I Randers etableres Altananlæggene i 1820 og

Skovbakken i 1829. På øerne finder man Kristians¬

minde i Svendborg fra 1828, skovanlægget i Assens
fra 1827 og Kirkeskoven i Vordingborg fra 1852 2.
Anlægget Arnbjerg i Varde anlagt i perioden 1829-42

er et karakteristisk eksempel fra perioden. Varde var

før Esbjergs anlæggelse fra 1870 hovedbyen i Sydvest¬
jylland med sejlads ad Varde Å med havn og søfart.
I 1827 ansættes byfoged Wedel-Heinen, der var gift
med hofdame Elisabeth. De kom begge fra det milde
Fyn og ville forskønne det barske landskab med plant¬
ninger.
Det 'kullede' sydvendte Arnbjerg bedømte ægtepar¬

ret som 'særdeles skikket til træplantning og skovan¬
læg', og Wedel-Heinen foreslog egnede træsorter 3.
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Postkort fra Varde: pavillonen, udsigt over de åbne marker,
skovsti

Kort over Varde bys jorder
1879. Arnbjergligger øst for
byen
• Map of Varde, 1879.
Arnbjerg lies east of the
town

VARDE

Beplantningen måtte ikke belaste byens kasse, og det
lykkedes at få penge fra Det Kgl. Rentekammer. Hof¬
damen deltog ivrigt i tilsynet med plantningen, assiste¬
ret af gartner Niels Hansen, der var en kyndig plantør.
I 1862 fremtrådte anlægget som en lille plantage

med 3-4 meter høje træer, og senere, i 1898, blev det
forsynet med musiktribune. Året efter bygges en for¬
nem pavillon og i 1947 et friluftsteater, tegnet af
C.Th. Sørensen, med plads til 2.000 tilskuere. I 1948
etableredes en mindelund, også tegnet af C.Th. Søren¬
sen, for faldne frihedskæmpere, og anlægget er gen¬
nem tiden blevet forskønnet med springvand og

skulpturer, som det er normalt for lignende anlæg.
Ib Asger Olsen, prof., landskabsarkitekt mdl

1. Den Store Danske Encyklopædi (1996)
2. Trap Danmark, (1965)
3. Lokalhistoriske meddelelser nr 2-2002, Varde Lokal¬
historiske Forening
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1854-1879 BOULEVARDER OG ALLÉPLANTNINGER
Ib Asger Olsen

■r^f

Byvæksten i begyndelsen af
1900-tallet bliver i flere danske
byer struktureret af boulevard¬
plantninger og alléer, f.eks.
Dalgas boulevard på Frederiks¬
berg, plantet i 1922. Foto 1999
• During the urban growth in
the beginning of the 1900's,
many Danish towns were orga¬
nized by-boulevard landscaping
and allés, such as Dalgas Boule¬
vard in Frederiksberg, planted
in 1922. Photo 1999

1. Rasmussen, Steen Eiler

(1949): Byer og bygninger
2. Alphand, Adolphe (1867-
73): Le Promenades de Paris
3. Byatlas for Frederiksberg
(1994)

Med Napoleon Ill's trafiksanering af Paris, gennem¬
ført af den enerådende Seine-prefekt Georges-Eugene
Haussmann i 1860erne, blev der et væsentligt paradig¬
meskift for brug af træer i byen. Hidtil var træer kun
indgået i rekreative miljøer som gårde, promenader,
squares og mailbahnen, men nu blev de plantet i de
nye store trafikårer afæstetiske og sundhedsmæssige
grunde.

Bagsiden af medaljen var ifølge Steen Eiler Rasmus¬
sen 1 forringede boligvilkår for den parisiske befolk¬
ning, som blev skubbet sammen i de tætte bygnings¬
masser, der blev tilovers efter gadegennembruddene.
Renoveringen gav imidlertid plads til nye bystruk-

turerende træplantninger, etableret med stor dygtighed
af havearkitekten Adolphe Alphand som otte meter

høje allétræer, skolet og indflyttet fra planteskolen —

en stor præstation med tidens teknik 2.
Disse boulevardplantninger i gamle som nye byud-

videlser blev hurtigt forbillede for andre europæiske
storbyer, f.eks. Ringstrasse i Wien 1878, Nørre Vold¬
gade i København 1881 og også mindre byer som
Malmø med Kungsgatan fra 1914.

Sådanne boulevarder må ikke forveksles med 1700-

tallets kongealléer såsom Frederiksberg Allé, Nørre
Allé og Øster Allé i København, der var plantet i det
åbne land før byen voksede sammen omkring disse
alléer.

Veludviklede alléer i byen kræver plads, således som
man sørgede for det i Paris. I København er der kun
fa gadestrækninger, hvor alléer er lykkedes godt. Sdr.
Boulevard på Vesterbro i København fra 1905 er lyk¬
kedes, fordi den blev etableret på den brede tidligere
jernbaneindføring. Boulevarden er nu under fornyelse
pga. elmesygens hærgen. Ligeså er Strandboulevarden
på Østerbro nogenlunde veludviklet, fordi der er plads,
men oftest er gadedimensionerne for små med træer
beskåret som triste stumtjenere som resultat.

Fra første del af 1900-tallet blev der i mange dan¬
ske byer med inspiration fra Paris udført boulevard¬
plantninger som en del af byens arkitektur, f.eks. på
Frederiksberg, hvor Tesdorphs vej fra 1911 og Dalgas
Boulevard fra 1922, er vellykkede eksempler på bou¬
levardplantninger \ Plantningen i brede midterrabat¬
ter har givet optimal trævækst uden at skygge for be¬
byggelserne langs gaden. Disse plantninger med stor

egenværdi giver fin arkitektonisk sammenhæng i by¬
delens forskellige bebyggelsesformer og tillader på
den måde store variationer i bebyggelserne.
Desværre var man ikke opmærksom på værdien af

disse magtfulde boulevardplantninger under den store

byudviklingsperiode i 1950erne, hvor der ellers havde
været god plads i de nye forstæder.
Ib Asger Oben, prof., landskabsarkitekt mdl
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Herover. København er med træplantningen på Nørre Voldgade tidligt inspireret af de parisiske boulevarder ligesom andre
europæiske hovedstæder. Træerne var primært lind, på Nørrevold kan man endnu se krimlind. Foto ca. 1881
Nederst. Udsnit af Statens Sløjfningskommissions plan fra 1865. Fra Steen Eiler Rasmussen: København, 1950
• Above: With the trees along Nørre Voldgade, Copenhagen was early inspired by the Parisian boulevards as many other
European capitals. The trees were primarily linden, on Nrrrevold one can still find Crimean lindens. Photo ca. 1881
Bottom: Section of The National Fiemoval Commission's plan from 1865. From Steen Eiler Rasmussen: Copenhagen, 1950
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1879-1904 BISPEBJERG KIRKEGÅRD

Modstående side.
Plan af Bispebjerg Kirkegård, 1. del,
anlagt 1903-10. Udateret og usig-
neret. Landbohøjskolens Bibliotek
• Opposite page.
Plan of Bispebjerg Cemetery, 1st
phase, established in 1903-10.
Undated and unsigned. Landbohøj-
skolen's library

Glæsels tid — en overgangstid Susanne Guldager

Bispebjerg Kirkegård. Foto 2004
• Bispebjerg Cemetery. Photo 2004

Glæsels navn er knyttet til de store bykirkegårde i
København og til en lang række parker og større haver i
Danmark og Sverige. Han havde en temmelig eneråden¬
de position som landskabsgartner i tiden omkring 1900.
Den tid som af eftertiden er blevet kaldt 'Glæsels tid'.

Edvard Glæsel (1859-1915) var uddannet anlægs¬
gartner og opholdt sig nogle år i England og rejst i
Tyskland, inden han i 1880erne fik arbejde hos den
første privatpraktiserende landskabsgartner i Danmark,
H.A. Flindt. Glæsel gjorde sig hurtigt bemærket og
blev udvalgt af Flindt som dennes arvtager. I 1888
startede Glæsel sin egen tegnestue, som han havde til
sin død i 1915.

De mange indtryk og nye strømninger som Glæsel
havde opfanget i Europa var baggrunden for hans ind¬
sats, som især er knyttet til en fornyelse af landskabs-
haven. I slutningen af 1800-tallet var den landskabelige
have stivnet i en skabelonagtig form, som blev omtalt
ringagtende som 'det stiliserede søndagslandskab'.
Omkring 1900 slog Glæsel igennem med sine nye

tanker om et mere arkitektonisk formsprog. Han hæv¬
dede de arkitektoniske motivers berettigelse i boligens
nære omgivelser, men mest kendt blev han for de ar¬
kitektoniske særhaver, som han indpassede i landskabs-
haven. Han blev derved den sidste landskabsgartner,
idet hans arbejde danner overgangen til den arkitek¬
toniske havestil. Edvard Glæsel arbejdede således både
landskabeligt og arkitektonisk, i modsætning til I.P.
Andersen, der overtog hans tegnestue i 1915. I.P. Ander¬

sen blev eksponent for den formelle havestil, der i be¬
gyndelsen af 1900-tallet afløser landskabshaven ende¬
gyldigt og kan ses som den moderne havestils forløber.

Glæsel frigjorde sig aldrig helt fra det landskabelige
formsprog i de haver og parker, han arbejdede med.
Anderledes forhold det sig med hans indsats på kirke-
gårdsområdet. Sammen med arkitekten Hans J. Holm
var Edvard Glæsel engageret i arbejdet med både Vestre
Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård. Begge kirkegårde
er udformet i et stramt formsprog inspireret af både
renæssancen og barokken. Det samme gælder andre
kirkegårdsanlæg fra Edvard Glæsels hånd, f.eks Frede¬
riksberg Kirkegård (1895) og Nivå Kirkegård (1906).
Arbejdet med Vestre Kirkegård fandt sted i perioden

1883-94. Stilen er nærmest barok, men et enkelt land¬

skabeligt udformet parti har sneget sig ind. Det er det
centrale område, der kom til at fungere som begravelses¬
plads og mindelund for kendte kunstnere og politikere.
Bispebjerg Kirkegård 1903-10 er rendyrket nyklas¬

sicisme. På dette tidspunkt var kistebegravelser det
foretrukne og ligbrændingsprocenten ganske lav. Be¬
hovet for begravelsesareal var stort som resultat af til¬
flytning til byerne og deres vækst. Det forklarer måske,
den meget rationelle arealudnyttelse og den store hast,
med hvilken kirkegården tog form. Den første tredje¬
del af det 56 tdr. land store areal, som Københavns
Kommune havde købt, blev taget i brug i 1903 og resten
i 1910. I 1915 blev der tilkøbt yderligere et areal på
18 tdr. land mellem kirkegården og Søborg Mose.

Bispebjerg Kirkegård. Alléer af,
japansk kirsebær og birk. Fotos 1967
• Bispebjerg Cemetery. Allés of
Japanese cherry, and birch.
Photos 1967
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to is *—din.

Det kan undre, at Edvard Glæsel, der arbejdede så
landskabeligt med haver og parker, bl.a. Vallø Slots¬
have (1902-04) og Fælledparken (1908-14), i samme
periode så konsekvent anvendte det stramme, aksefaste
formsprog med kvadratiske rum afgrænset af alléer, når
det gjaldt kirkegårdene. Samarbejdet med H.J. Holm
har sikkert påvirket ham, da han som ung blev invol¬
veret i Vestre Kirkegård. Hvordan arbejdsdelingen
mellem de to har været, er ikke nemt at udrede, idet
det ikke har været muligt at finde signerede tegninger
- hverken på Landbohøjskolens Bibliotek, hvor Glæ¬
sels tegninger opbevares, eller i arkivet på Bispebjerg
Kirkegård. Spørgsmålet er, om Glæsels indsats hoved¬
sagelig har vedrørt beplantningerne.
Man kan også spørge, hvorfor den landskabeligt ud¬

formede kirkegård aldrig blev realiseret i Danmark. Var
den måske efter konkurrencen om Assistens Kirkegård i
1800-tallets begyndelse, hvor det landskabeligt udfor¬
mede forslag blev forkastet, blevet en umulighed her i
landet? Barkegårde i Frankrig, England og USA blev
udformet som romantiske landskaber i samme periode.
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at det er det stramt
formede kirkegårdsanlæg, der i Danmark kom til ud¬
tryk i alle de store bykirkegårde i 1800-tallet og 1900-
tallets begyndelse - netop i den periode, hvor land-
skabshaven var populær.
Susanne Guldager, seniorrådgiver, landskabsarkitekt mdl

Bispebjerg Kirkegård. Poppelallén. Foto 1995
• Bispebjerg Cemetery. Poplar allé. Photo 1995
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1904-1929 VILLAHAVEN
den private haves udviklingfra villahave til enfamiliehushave Andreas Bruun

Th. og herunder.
Erik Erstad-Jørgensen:
Tre sammenhængende villahaver
på Frederiksberg, 1921.
• Right and below.
Erik Erstad-Jørgensen:
Three adjoining private gardens in
Frederiksberg, 1921.

Tv. Edvard Glæsel:
Flaven ved Nivågård, 1901
Th. I.P. Andersen:
Flaven ved Egebækgård, 1921.
Left: Edvard Glæsel:
Garden at Nivågård, 1901
Right: I.P. Andersen:
Garden at Egebækgård, 1921.

Villahaven er emnet for perioden 1904-1929. Det var i
den periode, at villahaven opstod, at den blev grundigt
diskuteret og endte med at finde sin form som den
moderne have. De 25 år, sådan cirka, er de vigtigste
og mest interessante i historien om den private have.
I de år udviklede villahaven sig fra næsten ikke-eksi-
sterende til den kommende enfamiliehushave, der
kulminerede i udtryk midt i 1950erne.
I begyndelsen af 1900-tallet var det herregårdshaver-»

ne og den store udemokratiske villahave, der tegnede
tiden og var i fokus, mens det blev den overkommelige
have til enfamiliehuset, der prægede situationen ved
udgangen af 1920me.
Perioden kan beskrives som villahavens eller enfami¬

liehushavens dannelsestid. At det kun tog 25 år at finde
frem til en blivende form, og derefter kun 25 år at nå
højdepunktet, må siges at være ret interessant.
I korte træk udvikler havens formsprog sig fra det

landskabeligt romantiske over den stramme nyklassi¬
cisme hen til en udformning, hvor de to principper
bruges sammen — og den moderne have er blevet skabt.

Periodens hovedpersoner, og for hver af dem et af
deres karakteristiske værker, oplistes herefter, og en

genfunden, ikke så kendt, G.N. Brandt-have fra peri¬
odens sidste år beskrives kort.

Edvard Glæsel, 1858-1915
Edvard Glæsel var den første i Danmark, som i nyere
tid beskæftigede sig med den private have. Han kaldte
sig landskabsgartner, var forankret i den engelske tra¬
dition, og det landskabelige udtryk var hans kende¬
tegn. Han blev banebryder for den kommende stand
af havearkitekter, selv om hans arbejdsområde først
og fremmest var store haver for et velhavende klientel.

Erik Erstad-Jørgensen, 1871-1945
E. Erstad-Jørgensen arbejdede hos Glæsel, før han etab¬
lerede sig som havearkitekt med egen tegnestue og stort

anlægsgartneri. Erstad-Jørgensen bryder med den land¬
skabelige stil, som han ikke kan få plads til i de mindre
haver.

I.P.Andersen, 1877-1942
I.P. Andersen arbejdede hos og sammen med Glæsel,
og efter Glæsels død overtog han dennes virksomhed.
I.P. Andersen var optaget af det stramme og retlinede,
som begyndte at vinde indpas som mindre særhaver i
de store landskabelige haver.

JPfS?
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Georg Georgsen, 1893-1968
Georg Georgsen var højt skattet lektor på Landbo¬
højskolen og akademigartner i Sorø, dertil praktise¬
rende havearkitekt og flittig skribent. Georgsen var

stærkt påvirket af nyklassicismen, som han så og op¬

fattede som den moderne have. Sammen med Wad

og Sørensen kom han til at påvirke udviklingen hen
til det moderne.

Herover. G.N. Brandt:

Typisk grøft i have, ca. 1920.
• Above: G.N. Brandt:

Typical garden trench, ca. 1920.

Tv. Georg Georgsen: H. Laage-
Petersens Have i Ryvangen, 1918
• Left. Georg Georgsen: H. Laage-
Petersen's Garden in Ryvangen,
1918

G.N. Brandt, 1878-1945
G.N. Brandt var periodens store skikkelse. Havearki¬
tekt, kommunegartner og lektor ved Kunstakademiets
arkitektskole. Hans berømte program for Den kommen¬
de Have blev introduceret i en artikel i Havekunst i

1927. Brandt foreskrev, at fremtidens have skulle være:

'billig i anlæg, let at vedligeholde, brugbar, være lege¬
tøj og tilfredsstille blomsterglæden'. Brandt var ikke
alene om disse synspunkter, men det var ham som

samlede og formulerede dem.

Birger Errboe, 1886-1962
Birger Errboe var i en periode ansat hos Erstad-Jør-
•gensen. Han var også inspireret af den formelle have,
som var ved at fa fodfæste. Hans arbejder minder om
Erstad-Jørgensens, og han var kritisk overfor de forri¬
ge årtiers havestil.

C. Th. Sørensen, 1893-1979

C.Th. Sørensen arbejdede for og hos Brandt i nogle år.
I slutningen af denne periode fremkom værker, som
eftertiden har svært ved at rubricere som rene Brandt-

anlæg. Sørensen var dialektisk forbundet med Georgsen
på trods af deres uens gemytter. Det blev Sørensen, som
efter denne artikels forfatters opfattelse, afrundede og

sluttede søgningen efter den moderne have med ek¬
semplet fra Brønshøj. Samtidig lagde han grunden til
de efterfølgende 25 års rige udvikling af enfamiliehusets
have. Året forinden havde han, for og sammen med
Brandt, tegnet Junihaven ved Svastika i Rungsted. Og
inspirationen eller fællestrækket er tydeligt.

HQ'CTiDEKTØB
CHD&HfTOEFT
PH2K—JMMVE-
5KOVSHCVEf7

Peter Wad, 1887-1944
Peter Wad dannede i en periode et 'triumvirat' sam¬
men med Georgsen og Sørensen i debatten om den
romantiske forlorenhed og den rene og klare arkitek¬
toniske have. Wad lagde især vægt på det rationelle,
som i tilgift ville give skønhed.

Midte, yderst tv.: Birger Errboe:
Rydhave, Charlottenlund, 1918
Nederst, yderst tv. Peter Wad:
Egen have i Odense, 1927.
• Middle, far left. Birger Errboe:
Rydhave, Charlottenlund, 1918
Bottom, far left. Peter Wad:
Own garden in Odense, 1927.

Herunder. C.Th. Sørensen:
RE. Rasmussens Have i Brønshøj,
1927.
• Below. C.Th. Sørensen:
P.E. Rasmussen's Garden in Brøns¬

høj, 1927.
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G.N. Brandt og C.Th. Sørensen:
Blomsterhaven ved Vindbyholt.
Tegn.dat.11. november 1928.1:250.
Palle Schmidts Arkiv
• G.N. Brandt and C.Th. Sørensen:
Flower garden at Vindbyholt.
Drawing dated: November 11,1928.
1:250. Palle Schmidt's Archive
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G.N. Brandt: Have i Vindbyholt, 1928-30
Denne have er vist og beskrevet af C.Th. Sørensen i
dennes bog Om Haver fra 1939, og artiklen er senere

gengivet i Gregor Paulsson m.fl.: Tradgårdskonst II,
Stockholm 1948. Ejendommen kaldes nu Vindby-
vold og er i dag under ejerskifte fra Storstrøms Amt
til kommende køber.

Bygningsanlægget er i dag ændret en del fra situatio¬
nen i 1929, og indkørslen er flyttet fra nord til Præstø¬
vej i vest. Haveanlægget derimod fremstår i sine hoved¬
bestanddele som oprindeligt projekteret: Randplantning,
nøddegang, buskhave syd for huset og den forsænke¬
de blomsterhave, dog i dag kun i græs og uden blom¬
ster, den cirkulære bålplads og det store samlende
græsareal.

Sandt nok skal man kende planen for at kunne spore

nogle af disse elementer i marken, men de findes, og
de kunne bringes tilbage til deres oprindelige skik¬
kelse uden det helt store arkæologiske apparat. Væk
er urtehaven og staude- og rosengang, mens de viste
hestefolde og blomsterengen aldrig har været anlagt.
Når vi har valgt at vise denne have, så er det fordi

C.Th. skriver, at Brandt regner den for et af sine
bedste arbejder. Og på grund af blomsterhaven og

fordi den store samlende græsflade helt op til huset
gør haven så tidstypisk og moderne. Haven er 100%
grøn, og det var også et afmålene for Brandt og de
andre pionerer.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt mdl
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1929-1954

Boligbebyggelsen Fuglevænget fra
1929 med soppebassin
• Fuglevænget housing scheme
from 1929 with wading pool

BISPEBJERGS BOLIGBEBYGGELSER OG
LEGEPLADSER Jette Abel

Georg Boyes tegning
• Georg Boye's drawing

I 1939 kom Byggelovfor Staden København med dertil
hørende bygnings-, administrations og afgifisvedtægter.
§9 i loven handler om de ubebyggede arealer. Punkt
1 om beplantning og hegning, punkt 2 om opholds¬
arealer ved beboelsesbygninger, der så vidt muligt skal
være således beliggende, at de kan blive bestrålet af so¬
len, og at der skal være bænke i tilstrækkeligt omfang.
I punkt 3 står: 'Ved beboelsesbygninger med mere end
8 familier kan der forlanges indrettet en - efter for¬
holdene i hvert enkelt tilfælde med hensyn til størrel¬
se og øvrige indretning, derunder legeredskaber, pas¬
sende - legeplads for børn.'
Det er så vidt vides første gang, der nævnes noget

om legearealers indretning i Københavns byggelov.
Havearkitekt, lektor, senere professor C.Th. Søren¬

sen skriver samme år i bogen Om Haver et afsnit om .

etagehushaver, der er en fin programerklæring til hans
senere arbejder: 'At de fleste af de haveanlæg anlagt i
forbindelse med etagehuse er anlagt som fine haver
med græsplæner, træer og blomster, men uden mulig¬
heder for at børnene kan boltre sig.' 'Men i og for sig
er det urimeligt, at sådanne anlæg skal være æstetisk
bestemte, idet de kostbare og forholdsvis små friarealer
ikke bør være til beskuelse alene, men i første række
til ophold for beboerne, i særdeleshed for børnene.'

Derefter følger en gennemgang af anlægget i en 3-flø-
jet etageejendom fra 1929 på Fuglevænget med Povl
Baumann som arkitekt og ham selv som havearkitekt.
C.Th. Sørensen gennemgår kritisk sit eget forslag, som
var blevet udført. I forbindelse med artiklen vises og¬

så eksempler på gynger og vipper, der i dag ville få
pædagoger og forældre til at løbe skrigende bort, men
som dengang var sidste nyt. Endnu i 60erne stod gård¬
anlægget intakt med de fleste af de originale redskaber,
det mest avancerede var nok det cirkulære soppebassin.
Erfaringerne fra Fuglevænget blev bearbejdet i mange
byggerier i de følgende år.
Når valget er faldet på boligbebyggelser og lege¬

pladser eksemplificeret med Bispebjergbebyggelserne i
den nordlige del af Københavns Kommune, skyldes det
flere ting. 30rne var et ti-år med stor byggeaktivitet
inden for almennyttigt boligbyggeri, Her har dansk ar¬

kitektur og landskabsarkitektur en blomstringsperiode,
som danner indledningen til den udvikling, moderne
dansk boligbyggeri efter 2. verdenskrig har bygget på,
mere eller mindre heldigt. Det er et helt kvarter, der
over en årrække udbygges og udviklingen kan følges
kronologisk.

Professor Georg Boye gav med en tegning i sine
forelæsninger på Landbohøjskolen den klassiske illu-
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De tre boligbebyggelser Klokkergår¬
den fra 1938-39, Degnegården ra
1936-37 og Skoleholdergården fra
1933. Bispeparken ligger lidt længe¬
re mod øst, på den anden side af
Frederiksborgvej.
• The three housing schemes,
Klokkergården from 1938-39,
Degnegården from 1936-37 and
Skoleholdergården from 1933.
Bispeparken lies slightly further
toward east on the other side of

Frederiksborgvej.

Skoleholdergården, 1933.
Plan 1:2000. Foto 1964
• Skoleholdergården, 1933.
Plan 1:2000. Photo 1964

stration af, hvordan brokvarterernes tætbebyggede karré¬
er med plankeværker og skure blev udhulet og fik grøn¬
ne anlæg for siden at åbnes og sprænges til stokke for
at ende som parkbebyggelser, og her på Bispebjeg kan
det demonstreres i virkeligheden.
Mellem Skoleholdervej og Birkedommervej på Bispe¬

bjerg ligger meget bekvemt tre boligbebyggelser side
om side, der suppleret med Bispeparken på den anden
side af Frederiksborgvej illustrerer denne udvikling.
Alle bygget i gule mursten.

Den lukkede karré

Skoleholdergården er en meget langstrakt karré i 5 eta¬

ger med en ca. 200 m lang og i snit 40 m bred lukket
gård. Den er opført i 1933 af et aktieselskab admini¬
streret af Foreningen Socialt Boligbyggeri med Frede¬
rikWagner som arkitekt og C.Th. .Sørensen som have¬
arkitekt. Der er 428 små lejligheder, alle med køkken
og soveværelse mod gården og stuen eller stuerne mod
gaden uanset orientering mod verdenshjørnerne.
Karréen har entrappesystem og er derfor mod går¬

den udstyret med såkaldte brandaltaner og en brand¬
vej langs gårdfacaden. Det resterende gårdareal er dis¬
poneret med en krans af robuste buske omkring en

langstrakt græsplæne.

I den lyseste nordlige ende af gården indrettedes en stor
sandkasse med betonfliser og -kanter omkring. I den
sydlige, altid skyggede ende slutter plænen af i en cir¬
kulær forsænkning med påskriften græsklædt skøjte¬
bane, dog også beskrevet som boldbane.
Midtvejs i det østlige busket er der indpasset en

hippodromformet legeplads med legeredskaber og en

fliselagt tørreplads. Gården havde kun ét skur, idet
der var et forbrændingssystem til affald, og cyklet var
henvist til kælderen. Ejendommen havde centralvarme.
Der er to dobbeltporte i karréens østlige langside og

et par gennemgange i den vestlige.
Gården har trods sin langstrakte form en grøn og

frodig karakter. Placeringen af børnenes opholdsarea¬
ler med den store solorienterede sandkasse i gårdens
nordlige ende og redskabslegepladsen i østsiden af
gården er den bedst mulige, ligesom den cirkulære
skøjtebane (har den nogensinde fungeret som sådan?)
udnytter den mørke ende af gården. Efter vore dages
krav til boligens friarealer er den ikke revolutioneren¬
de, men den fungerer trods alt stadig rimeligt.
Lejlighederne er små, så antallet af børn var for¬

udset beskedent, hvilket dog ikke altid har holdt stik.
I dag er det udpræget et pensionist- og singlebolig¬
område.
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Degnegården, 1936-37.
Plan 1:2000. Foto 1968
• Degnegården, 1936-37.
Plan 1:2000. Photo 1968

Klokkergården, 1938-39.
Plan 1:2000. Foto 1930rne
• Klokkergården, 1938-39.
Plan 1:2000. Photo 1930's

Den åbne karré

Degnegården ligger umiddelbart vest for Skoleholder-
gården, mellem disse løber gaden Præstelængen, en re¬
lativ bred gade oprindeligt med en rabat i midten til¬
plantet med et busket af weichsel (Prunus mahaleb).
I dag erstattet af en lille varmecentral og parkerings¬
pladser, dog med en trærække i midten.

Degnegården er opført i 1936-37, bygherre var For¬
eningen Socialt Boligbyggeri, arkitekter kooperative
arkitekter v. Alex Olsen, Vagn Kaastrup, Ole Buhl og
havearkitekt C.Th. Sørensen. »

Degnegården er en U-formet bebyggelse, hvor syd¬
fløjen er udeladt, den er i 5 etager med 320 små lej¬
ligheder. I denne 'karré' sker revolutionen, funktiona¬
lismen slår igennem, lejlighederne vendes således, at
karréens nordfløj og østfløj har stuen med stor altan
mod gården, dvs. vendende mod syd eller vest, og en
lille altan mod gaden, mens vestfløjen er traditionelt
orienteret mod gaden. Stuelejlighederne har ind mod
gården adgang via trapper til en lille have omgivet af
et trådhegn. Disse små hegnede opholdshaver kan dog
minde lidt om hundegårde. Det var meningen at kla¬
trevækster skulle dække trådnettet. Der er et relativt

stort fald fra nord mod syd, hvorfor det fælles gårdareal
er inddelt i fire vandrette terrasser afgrænset af støtte¬
mure på sydsiden. Støttemurene er bygget op afNør-
gaardssten, den eneste betonplantesten, der fandtes på
det tidspunkt. Murene er elegant afrundet i hjørnerne
og løber med gennemgående overliggere ind i terrænet.
De tre nordligste terrasser er udformet som græsplæ¬
ner med trægrupper og busket på støttemuren, mens
den sydligste er indrettet til legeplads med stor sand¬
kasse og legeredskaber. Legeredskaberne var de tradi¬
tionelle: rutsjebane, gynge, kolbøttestativ, en balance¬
bom og en karrusel - en såkaldt grammofonplade.
Gården har ikke ændret sig meget, i dag der er

kommet nogle borde og bænke på plænerne, enkelte
træer er de originale, mens andre er erstattet af nye.
Legepladsens udstyr er udskiftet flere gange med me¬
re sikkert udstyr og faldunderlag.

Den sprangte karré
Klokkergården kan med lidt god vilje kaldes en stok¬
bebyggelse, idet den består af to fritliggende boligblokke
placeret langs henholdsvis Skoleholdervej og Birkedom¬
mervej. Det skyldes nok mere grundens trapezform
end ønsket om at demonstrere udviklingen i 30rnes
boligbyggeri. Degnegårdens vestfløj med gaden Smede¬
toften imellem fungerer som østside i gården, og den
har ud for sine stuer og opholdsaltaner glæde af Klok¬
kergårdens grønne anlæg. Seks garager slutter gården
af i den korte vestside.

Klokkergårdén er opført i 1938-39, bygherre er Fore¬
ningen Socialt boligbyggeri og arkitekter Knud Hansen
og Povl Baumann, havearkitekt igen C.Th. Sørensen.

Bebyggelsen er i 5 etager og rummer 170 lejligheder,
flest små. Alle lejligheder fra 1. sal og opefter har to
altaner, de sydvendte har den for flere bebyggelser i
kvarteret karakteristiske påsatte altan med bølgede brøst-
ninger, oprindelig af mørkegrønne jernplader og hvide
altankasser, der danner et spændende mønster langs
facaden. I stuetagen er der som i Degnegården adgang
til små terrasser, der er hævet 1-1,5m over terræn af
støttemure og hegnet af berberisbuske. Bebyggelsen er

præget afmurerarbejde af høj kvalitet. Nordfløjen har
en flammet mur som afslutning på øverste etage, og

g'avllejlighederne mod øst afsluttes af en halvcirkulær ,

tårnlignende udbygning, der må rumme en interessant
stue. Bebyggelsens eneste butik, oprindelig en bager¬
butik, demonstrerer også unikt murerhåndværk.
Gårdhaven har takket være faldet i terrænet mellem

de to stokke faet en særlig spændende udformning.
Legeplads og sandkasse er skåret ind i terrænet ved
hjælp af støttemure. Selve formen på legepladsen er den
for C.Th. så typiske oval. Tre arme, slynger sig ud til
siderne som armene på en gople, den ene arm vider
sig ud til en måneformet sandkasse, de to andre føres
som smalle stier gennem den omgivende beplantning
til boligblokkene. Selve ovalen var oprindelig delvis
overdækket af en pergola, der bagtil hvilede på den
godt 1,5 m høje støttemur, og ind mod legeredskaber-
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ne hvilede på stolper. Pladsen var befæstet med asfalt
og udstyret med traditionelle legeredskaber. Hele lege¬
arealet og sandkassen er omgivet af støttemure af
Nørgaardssten, der elegant optager stigningen i terræ¬
net med gennemløbende overliggere, i den ene mur i
sandkassen var der indbygget en bænk. Professor Georg
Boye var under projekteringen ansat på C.Th. s tegne¬
stue som havearkitekt, det var morsomt at høre ham

på stedet fortælle om det omhyggelige kurvearbejde,
der lå bag disse fuldendte løsninger. At Boye så også
kunne chokere de studerende med at nævne, hvad time¬

lønnen var i slutningen af 30rne, gjorde ikke historien
mindre interessant. Den tætte beplantning rummer
en række forskellige tjørn, vilde æbler og skovfyr og
enkelte andre løvtræer og buske. Den øvrige del af
gårdhaven består af en let skrånende græsplæne med
enkelte solitære træer. Haveanlægget står i dag omtrent,
som det blev skabt, det har været omtalt både afC.Th.
Sørensen selv i bogen Haver tanker ng arbejder fra 1975
og i C. Th. Sørensen — en havekunstner af Sven-Ingvar
Andersson og Steen Høyer fra 1993.

Pergolaen er for længst forsvundet, legeredskaber
og belægning er skiftet ud, sandkassen er forenklet,
den ene mur er erstattet af en skråning og støttemu¬
renes gamle smuldrende plantesten er udskiftet med
nye senest i samme størrelse som Nørgaardsstenen.
Det er formen og beplantningen, der i dag står som
et værdigt minde om en tid, hvor formgivning og

plantekendskab var i høj kurs. Skovfyrrene står som
mørke silhuetter mod de gule mure og giver illusion
om japanske træsnit, mens de røde stammer lyser i
solen. Vedbend, denne udmærkede bund- og klatre¬
plante, er ved at tage overhånd og truer med at kvæle
de gamle fyrretræer, mens løvtræerne klarer sig og

danner en afvekslende underbeplantning.

Parkbebyggelse
Bispeparken strækker sig fra Grundtvigskirken i nord
mod syd i kilen mellem Frederiksborgvej og Tagensvej til
Tuborgvej. Den er det første eksempel på en større bo¬
ligbebyggelse, hvor bebyggelsesplanlægningen er løsrevet
fra karré- eller stokbebyggelsens mønstre og kaldes den
første parkbebyggelse, hvad jo også ligger i navnet.

Bispeparken er bygget i 1940-41, bygherre er Fore¬
ningen Socialt Boligbyggeri og arkitekter var Knud
Hansen, Vagn Kaastrup, Kaare Klint, Koperative arki¬
tekter, M.L. Stephensen, Knud-Thorball og Fr. Wagner.
Havearkitekt var C.Th. Sørensen. Der er i alt 827 lej¬
ligheder i mange forskellige størrelser, dog flest små
lejligheder. Blokkene er henholdsvis 3, 4 og 5 etager,

højest i den sydlige del. En udsigtsdeklaration på ud-
sigtslinien op mod Grundtvigskirken fra Tuborgvej
var bestemmende for udformningen af bebyggelsen.

Nordligst ligger en vinkelformet bebyggelse med en blok
langs Frederiksborgvej og en blok langs Tagensvej med
et beskedent friareal, de to veje løber sammen umiddel¬
bart nord for husene. Syd herfor ligger en U-formet
bebyggelse med et stort friareal åbent mod syd. Derefter
følger i vest de 2 lange blokke med de karakteristiske
gennemløbende altan-karnapfacader langs Frederiks¬
borgvej. Den nordligste har en østvestgående tværfløj.
Mod syd lukkes storkarréen af en fritliggende blok
langs Tuborgvej. Mod øst lukkes det store gårdrum af
en række sammenhængende blokke i et forskudt forløb,
der til den anden side vender ud til en boligvej og ud-
sigtsarealet og længst mod øst gentages mønstret af 6
sammenhængende blokke ligeledes i et forskudt forløb
langs Tagenvej og Tuborgvej. Storkarréen deles af et
kedelhus, senere er tilføjet et vaskeri og fælleslokaler;
den øvre del udfyldes af en birkelund med legeplads.
Den sydlige halvdels indretning svarer ikke til den

på planen angivne. Der blev indrettet underjordiske¬
garager med indkøsel sydfra, hvorved den ovenpå an¬

lagte græsplæne deltes i to, og træerne kom til at mangle.
Lige op til kedelhuset er der indrettet en boldbane på
asfalt omgivet af busket og en række østrigske fyr,
som i dag er meget store og mørke.
Omkring den brede udsigtslinies græsflade danner

meget store, maleriske tjørn en fornem ramme om¬

kring udsigten mod kirken, samtidig med at blokke¬
nes gavle med altaner og vinduer venligt åbner sig
mod syd.
Udsigtsarealet fortsætter på den anden side af Tu¬

borgvej afgrænset af vinkelbebyggelser i samme mate¬
rialer og stil som Bispeparken for at ende i aulaen på
skolen på Hovmestervej. Nogle dækningsgrave fra 2.
verdenskrig skæmmer desværre stadig det flotte kig.

Bispeparken blev en forløber for efterkrigstidens
mange gode parkbebyggelser.

Jeg betragter stadig bebyggelserne på Bispebjerg
som seværdige og gode eksempler på dansk boligbyg¬
geri, der er værd at studere for yngre planlæggere.
Jette Abel, lektor, landskabsarkitekt mdl

Bispeparken, 1940-41. Plan 1:4000.
Foto 1974
• Bispeparken, 1940-41. Plan
1:4000. Photo 1974



1954-1979 JOURNALISTHØJSKOLEN I ÅRHUS
- et anlæg omkring et offentligt byggeri Preben Skaarup

Terræn og bygningsprofil følges
præcist ad, og anlægget sættes
typisk fo'r Sven Hansen på plads i
den helt store landskabelige kon¬
tekst på vandskellet mellem Århus
Å og Egå, ved at taghældning og
terræn vendes i den sidste længe.
• The terrain and building profile
are related and as typical of Sven
Hansen, the scheme was placed in
the greater landscape context on
the water border between Århus
stream and Egå, and the roof slope
and the terrain are reversed at the
last wing.

Denne artikel tager udgangspunkt i en periodeind¬
deling efter de anlægstyper, der gennem tiden har væ¬

ret dominerende.

Selv om 25 år er lang tid, kan det vel forsvares at
karakterisere hele perioden 1954 til 1979 som præget
af en optimistisk fremskridtstro. Velfærdssamfundet
opbygges og bliver den store opgavestiller for arkitek¬
ter og landskabsarkitekter. Det kan tilsyneladende kun
gå fremad.
Velfærden udvikles med byggerier til uddannelses¬

formål - folkeskoler, gymnasier, universiteter.
Administrationen og den offentlige omsorg marke¬

rer sig ved rådhusbyggeri og store hospitalsprojekter.
Trafikanlæg — motorveje og broer - bliver anlagt

med landskabsarkitekter som æstetiske konsulenter.

Opgaverne bliver store - større end tidligere. Tids¬
skriftet Havekunst bliver til Landskap, havearkitekter
til landskabsarkitekter og anlæg omkring offentligt
byggeri til en rimelig overskrift for perioden.
For dansk havekunst er perioden betegnet som en

guldalder, med landskabarkitekt og professor ved Ar¬
kitektskolen i Aarhus Sven Hansen som en af de mest

markante skikkelser. Og Sven Hansen var om nogen

præget af periodens optimisme og fremskridtstro.

Som lærer gjorde det ham til en inspirator, der åbne¬
de nye perspektiver, altid forventede engagement og
krævede endnu mere format af projekterne, end en

søgende studerende måske helt havde forstået.
Som udøvende landskabsarkitekt var Sven Hansen

også en inspirator, som dygtige arkitekter værdsatte at

samarbejde med.
At Sven Hansen var indflydelsesrig i samarbejdet

med arkitekterne ses i de mange vundne konkurrencer,
hvor det, der gør forskellen, næsten altid er Sven Han¬
sens evne til at fa bygning og landskab sat i samspil,
så situationsplanen bliver konkurrenceforslagets vig¬
tigste tegning — den tegning, der forklarer projektet.
Hans landskabelige hovedgreb er altid enkelt og sole¬

klart. Det handler om at styre landskabet.
Der kan i Sven Hansens arbejder skelnes mellem to

forskellige tilgange: Bebyggelsen, der favner landska¬
bet, eller landskabet, der favner bebyggelsen. Men det
handler om det samme.

Bebyggelsen eller bygningen placeres enten markant
i landskabet, så den styrer og favner landskabet, eller
haveanlægget formes, så det favner bygningen, og i
det landskabsrum, som derved dannes, er det bygnin¬
gen, der styrer rummet.
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Landskab og hus er tænkt sammen og forberedt for udvidelse af undervisningsfingrene mod vest på det terrasserede terræn. Det blev dog ikke med
undervisningslokaler, men med tv-studier og andre fællesfunktioner, der skulle udvides, så anlægget har i dag mistet noget af sin oprindelige klarhed.
Danmarks Journalisthøjskole, Århus. 1971-73 (udv. 1984 og 1993], Arkitekt: Kjær & Richter. Landskabsarkitekt: Sven Hansen
• The landscape and the building were planned together and prepared for an expansion of the classroom wings toward west on the terraced terrain.
However, the classrooms were replaced by TV studios and other common functions that had to be enlarged, so today the scheme has lost much of its original clarity.
Denmark's School of Journalism, Århus. 1971-73 (enlarged 1984 and 1993). Architects: Kjær & Richter. Landscape architect: Sven Hansen

Sven Hansen er ikke alene om denne tilgang til pro¬
jekterne.
Det kendetegner perioden, at interessen for den

klassiske by er skubbet i baggrunden til fordel for mål
som sunde boliger, gode friarealer, ren luft, frihed for
støj og sikkerhed i trafikken.
Forholdet til landskabet bliver derfor afgørende og

det grundlæggende træk i periodens store projekter,
der enten åbner sig mod et større landskab eller oftere,
fordi mulighederne er begrænsede, lukker sig omkring
et mindre indre landskab, som så kan formes og styres.

Projekterne møder omverdenen med et grønt filter,
som en tilrettelagt ankomstvej leder igennem, frem til
hovedindgangen. Bevægelsen fortsættes gennem byg¬
ningen, inden der åbnes til det indre landskabsrum,
hvor harmonien hersker.

Det handler i høj grad om et kontrolleret landskab,
der lukkes af, hvor muligheden for kontrol hører op.
Rummet kan være formet dynamisk, som det ofte

er i Sven Hansens anlæg, eller flydende; men der er
langt til det åbne, fragmenterede eller sprængte rum,
som i dag er landskabsarkitekturens program.
Preben Skaarup, lektor vedArkitektskolen i Århus,
landskabsarkitekt mdl
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1979-2004 TORVE OG PLADSER Steen Høyer

IHHi
Bjørn Nørgård og Stadsarkitektens
Direktorat:: Amagertorv, 1990'erne
• Bjørn Nørgård and The Municipal
Architect's Department: Amagertorv,
1990's

Perioden er meget rig på eksempler af høj kvalitet, og
de fleste eksempler findes i de historisk tunge bydele.
Det skyldes en række forskellige forhold.
De historiske bykerner er stivnet i parkering, efter

60ernes indsats for effektiv bilbetjening. Det fungerer
ikke særligt godt, køen er for lang, pladsen er for snæ¬

ver, og alle kan se, at det ikke er særligt kønt.
Strukturændringen i detailhandelen, fra små lokale

handlende til store nye centrale centre, tildeler de gamle
bycentre en ny rolle. De bliver til specialmarkeder med
historisk autenticitet som hovedattraktion, hvor andre
konkurrerer på pris, børne-events og trafikal effektivitet.
Hermed er grundlaget skabt for renovering. Man

står med noget grimt og dårligt, som alle kan se, og

dermed et ønske om smuk og effektiv by, der kan ind¬
fri de nye forbrugerønsker. Derfor er det sundt køb-
mandsskab at investere.

Strøget i København er det første og bedste eksem¬
pel, hvor forløbets gågadestatus fra 60erne langsomt
har bredt sig til et større sammenhængende system af
gader og pladser. Samarbejdet mellem Københavns
Kommune og tøjfabrikanten Nørgaard er et godt ek¬
sempel på udviklingen. Det lykkes her billedkunstneren
Bjørn Nørgaard at skabe et festligt og folkeligt væg-

til-væg tæppe i granit af høj kvalitet. Alle kunne være

glade på forskellig baggrund, en del var glade for et
enkelt og stramt bygulv, der spænder rummet ud, og
mange var betaget af det livlige og farverige granit¬
mønster, som alternativ til de mange års kvadratiske
grå betonmoduler. Kunne man ikke blive enige om an¬

det, måtte man jo respektere, at det var gedigent, at

granit er et godt materiale, og at teknikken var i orden.
Bygherren er klar, og det bliver en udfordring for ar¬
kitekten. Efter indmeldelsen i EU er granitmarkedet
brudt ud, og det er konkurrencedygtigt sammenlignet
med andre materialer. Postmodernismen bryder frem i
80ernes begyndelse, og den kunstneriske tilgang bliver
igen stueren efter en årrække i politisk eksil. Samti¬
dig etablerer Barcelona forbillederne i en række pro¬

jekter, der har rødder i 60ernes amerikanske minima¬
lisme. For de danske arkitekter vejer den historiske
tradition tungt, fordi det er en del af opgaven at reno¬
vere området og optimere den eksisterende historiske
scenografi. Bygningsrammen bliver opgraderet og rum¬

mets fokus kommer på byens gulve, vandkunster og
skulpturer i traditionel forstand. Træer er ikke så po¬

pulære, fordi de vokser for langsomt og ikke er spek¬
takulære ved indvielsen, men blomster og græs kan
købes færdige.
Arkitekterne udvikler ikke de givne opgaveprogram¬

mer med ny social og kunstnerisk indsigt. Men den
ny maskinteknologi bliver til gengæld udnyttet til det
yderste. Mønstre og granittyper bliver designet med
stort raffinement, og det særligt danske udtrykker sig
i omhuen for detaljen, hvor spidse granitvinkler og
skarpe stålkanter går hen og bliver emblemer i tiden.
Som generelt i bygningsarkitekturen slår den traditio¬
nelle æstetik hårdt til. Slidstyrke betyder til gengæld
mindre end overflade - og brugeren er følsom, single
og barnløs. Vi far hermed en række enkle og smukke
byrum med integreret kunst. Et gedigent arbejde på
et højt dansk niveau.

Th. Stadsarkitektens Direktorat:
Gammel Torv/Nytorv, 1990'erne
• Right: Municipal Architect's
Department: Gammel Torv/Nytorv,
1990's
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Øverst. Mogens Breyen og Mogens
Møller, Axeltorv i København, 1990
Nederst. Sven-lngvar Andersson og
Jørgen Haugen Sørensen: Sankt
Hans Torv, 1993
• Top: Mogens Breyen and Mogens
Møller, Axeltorv in Copenhagen,
1990
Bottom: Sven-lngvar Andersson and
Jørgen Haugen Sørensen: Sankt
Hans Torv, 1993

Gammel Torv/Nytorv er periodens reneste eksempel
(1990erne ), Axeltorv er periodens bedste eksempel
på den kunstneriske og æstetiske danske tradition,
(Mogens Møller og Mogens Breyen, 1990), Århus Å
kan ses som eksponent for den internationale postmo¬
dernisme (Frode Birk Nielsen, 1995), og pladsen ved
Glostrup Rådhus er det seneste bud på professionel
æstetisk perfektion (Stig L. Andersson og Søren Jensen,
1999). Periodens bedste eksempel er Sankt Hans Torv,
(Sven-lngvar Andersson og Jørgen Haugen Sørensen,
1993), fordi det både kunstnerisk og teknisk indehol¬
der en menneskelighed, tolerance og slidstyrke, der et
nødvendig for, at byrum har aktualitet i hverdag efter
hverdag - når talerne er glemt og fotografen gået hjem.
Steen Høyer; prof, landskabsarkitekt maa, mdl
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OMKRING 2004
Akademiets medaljer tildelt
landskabsarkitekter

Æresmedlem afAkademiet
C. Th. Sørensen, 1974

C.F. Hansen medaljen
G.N. Brandt 1945

Sven-Ingvar Andersson 1996
J. Palle Schmidt 2003

Eckersbergmedaljen
G.N. Brandt 1937

C.Th. Sørensen 1945

Ole Nørgård 1969
Sven Hansen 1973

Knud Preisler 1982

Jørgen Vesterholt 1983
I.P. Junggreen Have 1985
Sven-IngvarAndersson 1987
Stig L. Andersson 2002
Torben Schønherr 2003

Jeppe AagaardAndersen 2004

NL. Høyen medaljen
Annemarie Lund 2001

Malene Hauxner 2004

Professor Sven-Ingvar Andersson
og lektorJette Abel har deltaget i
planlægningen afLandskab 6-
2004, og der er hen tet planer og
andet illustrationsmateriale i en

delforskellige arkiver, bl.a. fra
Det Kgl. Bibliotek, Landsarkivet
for Sjællan,d, Lolland-Falster og
Bornholm, Landbohøjskolens
Bibliotek, Kunstakademiets teg-

ningssamling, VardeMuseum,
Varde Lokalhistoriske Arkiv,

ØregaardMuseum, Bernstorff
Slot og Berritzgaard.

I 2004 er 250 år siden, at Kunstakademiet blev op¬

rettet, og dette markeres i Landskab ved at følge have¬
kunst og landskabsarkitektur i samme periode, dvs.
landskabsmæssigt fra lige før udskiftningen og et tæt¬
masket landbrugslandskab med samlede landsbyer til
nutidens fragmenterede landskab, udbygget med by-
plamager og gennemskåret af brede trafikkorridorer.
Sigtet er at illustrere havekunstens historie og ud¬

vikling i Danmark i de forløbne 250 år på den måde,
at der for hver 25 år er udvalgt et anlæg. Dette skul¬
le så gerne være både sigende og karakteristisk for sit
tidsspænd, men ellers ikke overvældende velbelyst gen¬
nem publicering. Ligeledes er der for hver 25 år valgt
en anlægstype, som i samme periode var fremtræden¬
de og gennemgik en betydelig udvikling - det være sig
herregårds- som kongelige haver, parker, boulevard¬
plantninger og kirkegårde, villahaver, landskaber om¬
kring boligbebyggelser og offentligt byggeri eller by¬
rum.

Artiklerne tegner et ret præcist tidsbillede af de
meget varierede og indbyrdes forskellige anlægstyper
- fra et mere vækstligt orienteret og gartnerisk kyn¬
digt fag med blik for dansk plantekultur og plante¬
skik til en mere formfikseret og gold arkitektur do¬
mineret af sten og stål.
Eksemplerne dokumenterer, at denne havekunst og

landskabsarkitektur er skabt af en bred vifte af virk¬
somme mennesker - interesserede lægmænd side om

side med fagfolk. Af fagfolk er det såvel gartnere og
landskabsarkitekter som arkitekter og billedhuggere -
og ligeledes både autodidakte og faguddannede.
Det er i denne sammenhæng interessant, at det kun

er en relativ kort del af de 250 år, at man har kunnet
uddanne sig til have- eller landskabsarkitekt ved Kunst¬
akademiets Arkitektskole, og tilsvarende ret begræn¬
sede åremål, at man har kunnet uddanne sig til have¬
eller landskabsarkitekt ved Landbohøjskolen og Arki¬
tektskolen i Aarhus.

Undervisningen i havekunst på Kunstakademiets
Arkitektskole startede, da G.N. Brandt gav en serie
forelæsninger for skolens arkitektstuderende 1917-18.
Fra 1924 og frem blev havekunst taget op som et egent¬

ligt fag i forbindelse med med Akademiets undervis-
ningsreform og G.N. Brandt ansat som lektor, et hverv
han varetog, indtil C.Th. Sørensen afløste ham i 1940.
Fra 1944 indførtes tillige hospitantundervisning, som
i de første år af 50erne udviklede sig kraftigt, idet der
meldte sig ganske mange studerende fra det øvrige
Skandinavien. 1 1954 ændredes C.Th. Sørensens lek¬
torat til det professorat, han varetog til 1963, hvor

Sven-Ingvar Andersson udnævntes til professor. Som
beskrevet i dennes artikel har samspillet mellem Kunst¬
akademi og havekunst somme tider været stærkt -
her fremhæves især to perioder som nyskabende og

rige, én i 1700-tallet og så Brandt/Sørensen-perioden
- andre gange ganske svagt.
Det er egentlig også ganske betryggende, at have¬

kunst og landskabsarkitektur ser ud til også at kunne
udvikle sig og trives ret autonomt, også i de perioder,
hvor der ikke findes en egentlig uddannelse til have¬
eller landskabsarkitekt.

Havekunst og landskabsarkitektur i Danmark viser
sig gennem eksemplerne hverken dengang eller nu
egentlig at være specielt danske, om end dog i perio¬
der med et ganske stærkt særkende, især fra 1920rne.
Dansk landskabsarkitektur havde en gylden tid i

efterkrigsårene - med stor anerkendelse fra udlandet,
med mange betydende personligheder og med velud¬
viklede landskabsafdelinger på alle tre uddannelssteder.
For mig at se er de før så veldefinerede og gedigne

landskabsafdelinger på alle tre uddannelsessteder de
senere år blevet mindre synlige, ikke mindst på grund
af en strøm af omstruktureringer. Det synes, som om

man satser mere bredt på skolerne - mener at man u-
besværet kan indlemme og udøve landskabsarkitektur
og landskabsplanlægning både inden for bygnings¬
kunst og skovvæsen. Det er muligt, at det kunne være
tilfældet, at man kan favne så vidt, men øvelsesområ-
derne i 1:1 i det danske landskab tyder nu ikke helt
på det. Jeg er stadig overbevist om, at det er ganske
vigtigt, at nogen holder fast i fagets kerneområder og
egentlige faglighed - f.eks. som Sven-Ingvar Anders¬
son skriver om G.N. Brandt - ikke forsage en fast
grund af plantekendskab og praktisk havedyrkning.
Noget kan tyde på, at det ville være styrkende for

faget og fagidentiteten at fastholde, at langsommelig-
iied, kedsomhed, tomhed, vedholdenhed (at slå græs¬

set igen og igen) er værdifuldt.
Folk bliver mere og mere omflakkende, uden at be¬

sidde nomadernes naturnære og direkte forhold til
landskabet, og ligeledes mere og mere kunstige uden
at se, hvilken rigdom, ro og opladning, der kan ligge
i at forenkle sin levevis og i hvert fald periodevis lægge
sig tættere på naturens elementer: jord, vand, planter.
Den enkle løsning, det stramme greb og de rene

linier, hvor man benytter sig af havekunstens klassiske
formelementer i sammenhæng med et fagmæssigt højt
kvalitetsniveau og socialt engagement burde fortsat
være landets særkende.

Man kan kun håbe på fornyet op- og fremdrift. AL
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Jeppe Aagaard Andersen: Universitetscampus i Sydney, Australien, 2003
Hensigten med forslaget er gennem en sammenhængende plan at skabe klarhed i
den komplekse universitetskampus. Dette opnås ved at lægge komponenter fra
den klassiske landskabsarkitektur ind over universitetsområdet - som princip en
distinkt og samtidig funktionel struktur.
Den italianske by Mantova med sin'lineære og centralt liggende plads har været
forbillede, ligesom ramblaerne i Barcelona og Havana har tjent som inspiration til
den centrale akse. Forslagets rambla følger stedets højderyg i overensstemmelse
med kadencen i campus, men med forskellig rytme - så at sige både til tonerne
af Brubeck, Zappa og Stockhausen.
Et gennemgående træk er brugen af hjemmehørende træarter, placeret som strikt
lineære rækker for at give visuel kontinuitet. Med tiden vil træernes indbyrdes
forskellige og karakteristiske vækstformer blødgøre de stramme planteforløb.
Planen omfatter bl.a. University Place (ca. midt i planen], et cirkulært bassin på
en hævet plads, omgivet af parallelle grusbånd vekslende med græsbånd. Herfra
er der udsigt til Sydneys skyline.
The Fisher Library Plaza og rambla består af simple elementer, der holder sammen
på omgivelserne Det er bl.a. lange trærækker af Angophora costata, hvori markan¬
te eksisterende træer er integreret, og hvor løvtaget filtererer sollyset. På udvalg¬
te steder er der åbnet udsigter mod byen. Også her er forskellige former for bas¬
siner, vandtrug og græsklædte eller beplantede plinte.
• Jeppe Aagaard Andersen: University campus in Sydney, Australia, 2003
The design intent is to create a cohesive plan bringing clarity to an eclectic and
complex University setting. The design has a definite classical component to it
and is cognisant of the palimpsest of the University.
The site and its design are treated as a medieval city, in the example of the Italian
city of Mantova. The ramblas of Barcelona and Havana have inspired the design of
the campus axis. The proposed rambla follows the physical ridge of the University.
Throughout the design, trees endemic to the area are used in strong lines to create
visual continuity. Over time the unique and sometimes capricious growth charac¬
teristics of these trees will amend and soften this precise line.
University Place extends towards University Avenue with a classical water pool as
its focus. On both sides of this court, the lawn is replaced with alternating bands
of grass and gravel. The Fisher Library Plaza and the ramblas consist of simple
robust elements that unify the space. Two lines of Angophora costata (smooth-
barked apple) run the length of the ramblas integrating with significant existing
trees. The trees form a canopy of overlapping branches that provide filtered.light
throughout the year. At various points views and spaces open to the city beyond.
Here subtle water basins are placed, some holding permanent water with others
temporarily capturing rain when it falls. The plinths have lawns, or they could be
planted seasonally.
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The Kunstakademi and landscape
architecture over 250 years, p. 137
Sven-Ingvar Andersson

During its entire 250 years of existence, the
Kunstakademi (the Royal Danish Academy of
Fine Arts) has had the duel purpose of ensu¬
ring the furtherance of the Danish national
character while gathering inspiration from
abroad. During this time there has also been
a connection between the Kunstakademi and

landscape architecture. But none of these
conditions has been consistent. Just as the
goals, with great fluctuation, have varied
between a national preservation and a distin¬
ct internationalism, the interplay with
landscape architecture has some times been
intimate and mutually inspiring - while in
other periods - quite weak.
The conditions have probably never been

clearer than in the beginning. At that time,
the goal was to bring European art in its
most current form to Denmark. Niels Nico¬
lai Eigtved had attracted so much notice in
Dresden, that he was called home to do large
projects in Denmark. After he had studied
and worked in different countries in Europe,
and with increasing support on the home
front and clear evidence that the government
expected something of him, everyone was
convinced that he was the man for the job.
Therefore, he became the first director of

the new academy. With his background as a
trained gardener, he must have garnered a
great deal of inspiration from the gardens
he saw in Prague, at Schwetzingen and at
the other German courts, and not the least
in Rome and Vienna. He was no doubt
astonished on arriving home, to realize, that
due to Johan Cornelius Krieger's Frederiks¬
berg and Fredensborg, Denmark was com¬
parable to what he had seen in Europe.
He surely also noticed how basically dif¬

ferent Krieger's garden projects were, and
how clearly they were adapted to the topo¬
graphical conditions. Think, that there was
already an Italian cascade in flat Denmark -
and a hunting star garden, which was strongly
reminiscent of the palace garden in Karls¬
ruhe, and a general master builder like he
had also started as a farm boy and gardener!

Eigtved never did design gardens, but it
may with some justice be said that he
designed buildings and town plans as though
they were gardens. It wasn't a case of express¬
ing buildings, towns and gardens in the same
geometric form language, they also had a
common way to form space and to created
spacial sequences. In this respect it didn't
really matter if it was a question of walls
and columns or hedges and linden trees.
Look at the elliptical pond in the Frede¬

riksborg Palace Garden in relation to St.
Peters Square in Rome, look at the bosquets
in the French gardens and the plan for Ama¬
lienborg and Frederiksstaden.
Interplay and cooperation - if one can use

those words when the same person works in
both areas. But then their paths separate. In
general, architecture stayed where it was, but
landscape architecture disengaged itself and

took the liberty of utilizing architecture for
small evocative excursion spots in scenic
gardens, which instead approached the art of
painting. When they were good, the gardens
maintained a rhythm in spacial structure, but
the borders became vaguer, both between
the different areas in the garden and the
surroundings.
In the 1800's, when the gardens became

more and more collections of plants, the ties
between the Kunstakademi and landscape
architecture became very thin. The Royal
Veterinary and Agricultural University, which
was established a century later than the
Kunstakademi, assumed the main responsi¬
bility for the gardens. The time came when
the mutual respect between those who cre¬
ated the gardens and those who designed
the buildings was reduced to a minimum.
Two events came to restore the good col¬

laboration. One was the newly awaken
international understanding of the impor¬
tance of parks and the landscape for the
well-being and health of the urban popula¬
tion - as could be seen by Alphand's exten¬
sive renovation of Paris. The other was the

English, Arts & Crafts movement, which
revived the dimensionally stable garden,
also in Denmark. The movement opposed
the negative influence of industrialization
on the manufacturing of products, but it
was also a kind of regional movement and
was thus related to national romanticism,
which also belonged to that period. Nation¬
al romanticism imitated the mediaeval
churches, casdes and brick bonds - and small
gardens with herb beds and apple trees in
straight rows surrounded by thorn hedges.
The interplay between landscape archi¬

tecture and the Kunstakademi was revived
around the turn of the century, 1900. Dan¬
ish landscape architecture approached its
heyday, which could only be compared to
Krieger's time - and this occurred in an even
greater interplay with the Kunstakademi.

From the 1920s, G.N. Brandt worked at

the Kunstakademis architect school, and
was followed shortly after by C.Th. Sørensen.
Brandt maintained that he was primarily a
gardener, and Sørensen was an autodidact,
but they both had learned the architect's
work method and language.

In their work as landscape architects,
they participated in the development of the
free building scheme structures, and as
teachers at the architecture school, they
formed the basis for the conditions that
were to have a decisive effect on the future:
the understanding of the garden .as an artis¬
tic notion and the mutual respect between
architects and landscape architects.
Like the birth of the Kunstakademi, this

was a completely unlikely occurrence. Instead
ofDenmark seeking models and inspiration
abroad, Danish landscape architects were
considered to be models. It was the inter¬

play between aesthetic form, horticultural
know-how and the social content that
aroused attention. And the interplay with
the Kunstakademi became even more strong
and established. There was a period when

many landscape architects were educated at
the Architect School, and the Academy
Council, which since 1888 had been
responsible for the Kunstakademis work as
an academy for many years has had a signif¬
icant participation of landscape architects.
The aim is again focused outward. Danish

landscape architecture represents the land¬
scape architecture that is practiced in Den¬
mark, but the special Danish characteristics
have again become weaker. The forms have
become very international - but not com¬
pletely. And the Danish landscape architec¬
ture, which Danish landscape architects
export to the rest of the world, as far off as
Australia, has a quality, based on the previ¬
ously mentioned trinity. It is for that reason
that it is welcome. No doubt a great degree
of this progress is due to the interplay with
the Kunstakademi.

LANDSKAB 6-2004 celebrates the Kunst¬
akademis 250th Anniversary and illustrates
the history of landscape architecture in Den¬
mark, in that thematically, schemes were cho¬
sen at 25 year intervals, each being illustra¬
tive and characteristic of its time, but not
previously, or in any case not recently eluci¬
dated by publication. These examples reveal
that this landscape architecture was created
by gardeners, landscape architects and archi¬
tects as well as amateurs and autodidacts.
Professor Sven-Ingvar Andersson and senior
lecturer Jette Abel collaborated in the planning.
Included here are plans and other illus¬

trations found in a number of different
archives, including the Royal Veterinary
and Agricultural University library, The
Aarhus School ofArchitecture, Kunstakade-
mi's drawing collection, The Royal Library,
Regional Archives, Varde Museum, Varde
Local History Archives, Øregaard Museum,
Berritzgaard and Bernstorff Palaces. Also,
some of the examples were photographed in
2004. The examples are:

1754-1779: Manor gardens around the
time of the enclosure movement. Examples
(here are 2): Bernstorff Palace and Berritz¬
gaard by art historian, dr. phil. Hakon Lund

1779-1804: Mindelunden in Jægerspris
Forest by art historian, dr. phil. Hakon Lund

1804-1829: Hindsgavl as a scenic garden
by art historian Margrethe Floryan

1829-1854: Parks and recreational
forests, example: Arnbjerg scheme in Varde
by prof. Ib Asger Olsen

1854-1879: Boulevards and allé planting,
example: Copenhagen by prof. Ib Asger Olsen

1879-1904: Bispebjerg Cemetery by
landscape architect Susanne Guldager

1904-1929: Private garden by landscape
architect Andreas Bruun

1929-1954: Housing and playgrounds,
example: Bispebjerg, from closed housing
block to open park by senior lecturer Jette Abel

1954-1979: Scheme around public building,
example by senior lecturer Preben Skaarup

1979-2004: Squares and plazas by prof.
Steen Høyer
2004 and on, by Annemarie Lund

Pete Avondoglio
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FYNSKE PLANLÆGGERE
EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
Studietur til Sydslesvig
Studietur til Sydslesvig i anledning
af Fynske Planlæggeres 25 års jubi¬
læum. Friedrichstadt er anlagt 1621
af hollandske remonstranter, hvor
Trenen løber ud i Ejderen.
Fredag, 22. oktober kl. 12.00 til lør¬
dag 23. oktober kl. 12.00.
Der køres i private biler og Jane
Vestergaard koordinerer samkørsel.
Tilmelding jve@odense.dk.

En fynsk herregårds kulturhistorie
På Bramstrup har godsejer cand.
agro Niels E. Langkilde udviklet et
moderne kulturcenter med Contem¬

porary Opera Denmark og Bramstrup
Performing Arts, der udnytter den
fremragende akustik i den retablere¬
de ladebygning. Bramstrups udvik¬
ling og visioner for kommende pro¬
jekter vil blive belyst af godsejer
Niels E. Langkilde og arkitekt Jørgen
Ganshorn.

Tilmelding på tel. 65 97 31 20
eller jve@odense.dk. senest 20.9
Se også www.Bramstrup.dk
Torsdag 3. september kl. 19.00 på
Bramstrup Herregård, Bramstrup 1,
Nr. Lyndelse, Årslev

Naturama i Svendborg
Museumschef Jacob Salvig vil for¬
tælle og vise rundt i det nye Zoolo¬
gisk Museum i Svendborg, der efter
en investering på 41 mio. kr. står
foran indvielse i januar 2005. Museet
vil give naturhistorien et nyt udstil-
lingskoncept og gøre brug af tea¬
trets og filmens virkemidler. De be¬
søgende vil i høj grad selv blive en
del af udstillingen i en involverende
og sansepirrende helhedsoplevelse.
Udbygningen gennemføres i en så¬
kaldt partnering; en værdibaseret
byggeproces, der skal sikre bedre
kvalitet og større effektivitet i byg¬
geriet.
Onsdag 10. november 2004 kl. 19.30
på Naturama, Dronningemaen 30,
Svendborg

Omdannelse af Thrige-området
Thrige Titan har rømmet det oprin¬
delige industribebyggelse for 10 år
siden. Området ligger centralt i
Odense mellem havnen og midtby¬
en. Den Sociale Højskole og liberale
erhverv er allerede i området. En

privat investor, Olav de Linde, har
planer om bl.a. at etablere en etnisk
handelsbazar i de forladte industri¬

bygninger. På mødet vil Henrik Har-
nov fra Odense Historiske Museum
fortælle om områdets historiske

udvikling. Rolf Flemming Poulsen fra
Byplankontoret, Odense Kommune,
vil orientere om forløbet af lokalpla¬
nproceduren. Endelig vil investor

Olav de Linde give sit bud på, hvor¬
dan området kan revitaliseres og
omdannes.

Torsdag 2. december 2004 kl. 19.30
på Odense Slot, indgang C

KIRKEGÅRDSKONGRES
I REYKJAVIK
Nordisk Forbund for Kirkegårde og
Krematorier (NFKK) afholder kirke-
gårdskongres i Reykjavfk 24.-27.
august 2005.
Kongressens tema er 'kirkegården
som mødested'.
Information: www.congress.is/nfkk/
+354 585 3900, fax +354 585 3901

SKOV & LANDSKAB
ARRANGEMENTER
Skov & Landskab afholder temada¬

gen: 'Natur og grønne områders ind¬
flydelse på sundhed og helbred' den
18. november i Nyborg.
På temadagen præsenteres nogle af
de seneste resultater om sammen¬

hængen mellem grønne områder,
leg, motion og sundhed. Der vil
komme flere bud på, hvordan viden
kan omsættes til praksis, og der vil
blive givet eksempler på sundheds¬
fremmende grønne projekter fra
Malmo, hvor rekreation, leg og moti¬
on spiller en vigtig rolle i planlæg¬
ningen af byens parker samt et
aktuelt projekt i Nykøbing F, hvor fit¬
nesscenteret er flyttet ud i skoven.
Tilmelding senest den 18. oktober til
Karin Gregersen på krg@kvl.dk eller
på tlf. nr. 3528 1710.
Tilmelding kan også ske online på
www. si. kvi.dk/KurserOgEfteruddan-
nelse, hvor dagens program også
kan ses i sin helhed.

TOO PERFECT
I DANSK ARKITEKTUR CENTER
Dansk design og arkitektur præsen¬
teres i et helt nyt lys på en internati¬
onal udstilling, der åbnede på samme
tid i Toronto, Venedig og København i
september 2004.
På udstillingen med titlen Too Perfect:
7 New Denmarks vil publikum møde
en unik dansk designtradition, samt
syv konkrete bud på hvordan design
og arkitektur vil se ud i fremtiden.
Bag udstillingskonceptet står den
canadiske designer Bruce Mau, der
er kendt-for sit arbejde med bl.a.
Frank Gerry, Philip Starck og Rem
Koolhaas.
Too Perfect: 7 New Denmarks er en

udstilling, der viser The Danish _

Modern Hall of Fame'. Denne del.af
udstillingen er en hyldest til dansk
modernisme, til de bedste stole, lam¬
per, bestik og den bedste arkitektur.
Sammen med eksempler på den

danske tradition udstilles de '7 New
Denmarks'. Det er konkrete forslag,
der viser hvordan danske designere
og arkitekter konkret kan løse frem¬
tidens udfordringer. Der er skabt af
helt unge designere og arkitekter
fra: PLOT, Kontrapunkt, NORD, Arki-
tema, SRL Arkitekter and Bruce Mau
Design.
DAC Dansk Arkitektur Center

Strandgade 27B, København
www.dac.dk
DL har et samarbejde med DAC, så
DL's medlemmer kan se udstillinger
til nedsat pris, 25 kr.
Daglig 10-17. Entré

LYSKONFERENCE I MALMØ
I Malmø afholdes den 11. november
en lyskonference: Ljuset i fokus -
framtid, funktion och innovation,
arrangeret af Movium i samarbejde
med Malmø by. Der præsenteres
ideer og tanker fra førende lysdesig¬
nere fra England, Norge og Sverige.
Om aftenen er arrangeret en van¬
dring, hvor nogle af de pladser, der
er lyssat gennem projektet Malmø
by light, besøges.
Information: Anna-Carin Olsson,
tel.+46 40415206
anna-carin. olsson@movium. slu. se
www.movium.slu.se

NORDISK LYSPRIS 2004 TIL
METROENS DYBE STATIONER
I september modtog Københavns
Metro Nordisk Lyspris 2004. Prisen
uddeles af de nordiske belysnings-
selskaber med det formål at synlig¬
gøre de særlige kvaliteter, der ken¬
detegner den nordiske lyskultur.
Prisen blev modtaget af Nille Juul-
Sørensen og direktør Jesper Lund
KHR AS og projektchef Helge Er¬
landsen, Ørstedsselskabet.
Nordisk lyspris til Københavns metro
Metroens dybe undergrundsstatio¬
ner er tildelt lysprisen for den måde,
hvorpå det er lykkedes at føre dags¬
lys og fornemmelsen af dagslys
langt ned under jorden
Nordisk Lyspris er indstiftet af Lys¬
teknisk Selskab i Danmark i samar¬

bejde med de øvrige lystekniske sel¬
skaber i Norden og uddeles hvert
andet år. Målet er at synliggøre den
særlige lyskvalitet, der kendetegner
nordisk lyskultur. Det er anden gang,
et dansk projekt modtager Nordisk
Lyspris, idet belysningsprojektet om¬
kring Århus Å, modtog prisen i 2000.
Juryen bestod i år 2004 af: Staffan
Wåtte, Eirik Bjelland, Antti Tiensuu,
Gunver Hansen, og Lene Refsgaard
Petersen.
Information: Lysteknisk Selskab
Tel: 47 17 1800

dg@lysteknisk.dk.
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Rustfrit net.

I Offent|ige pladser.

Gratis kataloger
www.inoxline.dk

Jakob Inox Line
W Christmasvej 20
DK • 7000 Fredericia
T« +45 70 20 98 40
F« +45 75 94 12 58
www.inoxline.dk

i
i

Miljø i eksisterende boliger



STEPHAN PAULEIT
NY PROFESSOR VED KVL

Ved Skov & Landskab, KVL er Stephan
Pauleit tiltrådt som professor i land¬
skabsarkitektur. Han skal arbejde
med grønne områder som redskab til
at forbedre bymiljøet og dermed by¬
boernes velbefindende. Der vil især
blive fokus på planterne, bl.a. byens
træer, og økologiske sammenhænge.
Stephan Pauleit ser bæredygtig ud¬
vikling af byerne som en af de stør¬
ste udfordringer for samfundet lige
nu: Byerne er vores kulturelle og
økonomiske omdrejningspunkt, men
der er brug for visionære beslutnin¬
ger, der kan reducere den negative
påvirkning af miljøet og gøre byerne
til et bedre sted at bo, siger den nye
professor.
Landskabsarkitekter og andre med
biologisk.baggrund vil komme til at
spille en vigtig rolle i den proces.
Stephan Pauleit er selv landskabs¬
arkitekt og ekspert i byernes grønne
struktur og økologiske sammenhæn¬
ge. Senest har han sammen med en

gruppe tyske byplanlæggere og arki¬
tekter arbejdet med planlægningen
af en helt ny bydel for 800.000 ind¬
byggere i den sydlige del af Shanghai
i Kina.

Stephan Pauleit er også involveret i
det første europæiske projekt om
klimaforandringernes konsekvenser
for byområder - med Manchester
som eksempel. Målet er at vise,
hvordan man imødegår.problemerne
med en gennemtænkt byplanlæg¬
ning. Et velplanlagt net af grønne
områder vil helt sikkert komme til at

spille en vigtig rolle, f.eks. mht. til
at håndtere de store mængder regn¬
vand, vi fremover vil se om vinteren,
siger Stephan Pauleit.
Hos Skov & Landskab bliver Stephan
Pauleit leder af den forskergruppe,
der arbejder med bytræer, bymiljø
og kvaliteten af grønne områder.
Han får bl.a. ansvaret for at undervi¬
se de landskabsarkitektstuderende i

brugen af planter.-
Yderligere information:
Professor Stephan Pauleit
sp@kvl.dk

RAINER STANGE
NY PROFESSOR VED
ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO
Rainer Stange er i 2004 valgt som
den første landskabsarkitektprofes¬
sor ved Arkitekthøgskolen i Oslo.
Rainer Stange er én af 7 landskabs¬
arkitekter på tegnestuen Snøhetta.
Han er født 1964 og opvokset i Ram-
nes, Re i Vestfold. Her har han skabt
et frodigt parkanlæg ved slaget på
Re. Rainer Stange.studerede land¬
skabsarkitektur på NLH-Ås og videre
ved École Nationale Superieure du

Paysage de Versailles, ENSP i Ver¬
sailles.
Efter lærerige år med byrenovering
og byplanlægning på landskabsarki¬
tekt- og byplankontor hos Michel
Corajoud og Alexandre Chemetoff i
Paris, vendte han tilbage til Norge
og Snøhetta, hvor han har været
med til at opbygge landskabsafde-
lingen. Han har ansvaret for, at de
landskabsprojekterne får intensitet,
helhed og variaton - baseret på ste¬
dets historie og geografi.
Rainer Stange er blandt arkitekter
og landskabsarkitekter kendt for sin
entusiasme for havekunst og land¬
skabsarkitektur.
Han har overvejende arbejdet med
havekunst- og byrenoveringsprojek-
ter, bl.a. Bjørnsons hage i Oslo.
Snøhetta har gennem Rainers Stan¬
ges projektledelse gennemført
byprojekter flere steder i Norge:
Bjølsen studentby i Oslo og gadefor¬
løb i Årnes, Drøbak og Myre. 11996
vandt Rainer Norsk Forms pris for
unge formgivere, som første og ene¬
ste landskabsarkitekt.

TOPOS EUROPEAN LANDSCAPE
AWARD 2004
Den unge hollandske landskabsarki¬
tekttegnestue Karres en Brands i
Hilversum er tildelt Topos European
Landscape Award 2004, der uddeles
af tidsskriftet Topos: European Land¬
scape Magazine i samarbejde med
planteskolen Bruns Pflanzen i Bad
Zwischenahn. Det er bare anden

gang, at prisen uddeles.
I 2002 gik den til Tegnestuen Stig L.
Andersson, København (se Topos 40).
Topos European Landscape Award .

belønner en landskabsarkitekttegne¬
stue for arbejder, der på den ene
side er kendetegnende for det
pågældende lands designtradition,
og på den anden side også har ind¬
flydelse internationalt.
Topos Award går således til en teg¬
nestue, som er repræsentantiv for
fagets udviklingog samtidig giver en
vigtig videre inspiration til faget.
Karres en Brands' tegnestue i Hil¬
versum blev oprettet i 1997. Udover
de to indehavere, Bart Brands og
Sylvia Karres, består den af et tvær¬
fagligt team på 14 planlæggere.
Bart Brands er uddannet i Boskoop
og Rotterdam og fik væsentlig ind¬
flydelse på firmaet B+B (Bakker en
Bleeker i Amsterdam) som medar¬
bejder i adskillige år.
Sylvia Karres var ligeledes, efter
landskabsarkitektstudier i Boskoop
og ved Arkitekskolen i Amsterdam,
ansat hos B+B, hvor hun arbejdede i
10 år.
11994 startede hun egen praksis, og
siden 1997 har hun arbejdet sam-'

men med Bart Brands i tegnestuen
'Karres en Brands landschapsarchi-
tecten'. De benytter sig i deres
arbejder af et princip om fleksible
koncepter, som hvor borgernes indi¬
viduelle behov kan indarbejdes.
I deres projekt for en ny Gouverne-
mentsplein in Bergen op Zoom
(1999), udviklede de torvet uden
detaljeret projektmateriale, som en

slags model i 1:1 (se Topos 35).
Federation Square i Melbourne fik
et komplekst urbant design koncept,
hvos projektudarbejdelse og kon¬
struktion gik hånd i hånd.

Federation Square i Melbourne

Hoge Weide Park i Leidsche Rijn, en
tidligere losseplads nær Utrecht,
viser hvordan planlæggerne tager
højde for brugernes måde at anven¬
de arealet på (se Topos 40).
The Topos Award 2004 blev overrakt
i Oslo rådhus den 16. september ved
det årlige ECLAS møde.
Topos 49 præsenterer arbejder af
Karres en Brands landschapsarchi-
tecten.

Hoge Weide Park i Leidsche Rijn,
Utrecht

PROJEKT TIMEGLAS

Projekt Timeglas er udført af en ung
hollandsk landskabsarkitekt, Mark van
Beest. Projektet er hans afgangspro¬
jekt fra Academie van Bouwkunst i
Amsterdam. Ved diplomoverrækkel¬
sen i foråret 2003 blev projektet ud¬
mærket med 'cum laude', og i juni
2004 vandt det førstepræmie i den
hollandske konkurrence Arciprix 2004.
Projektet 'Timeglas' er et landskabs-
projekt, der berører en meget rele¬
vant problematik i landskabs- og
byplansammenhæng, nemlig trans¬
formation og nytænkning af tidligere
industriområder.

Udgangspunktet er en nedlagt sand-
stensfabrik og grusgrav Boudewijn i
byen Ossendrecht i Holland.

Om projektet Zandloper Itimeglas)
Med få indgreb og ved hjælp af dy¬
namiske geologiske processer om¬
dannes området til en park på 90 ha
for oplevelse, rekreation og geologi.
Eksisterende højdeforskelle benyttes
til at skabe et dynamisk landskab,
og overskud af vand bruges til at
igangsætte geologiske processer, så
parken vil være i evig forandring.
Om projektet bliver udført er endnu
uvist, idet der er planlagt en golf¬
bane.

Man kan læse mere i bogen Archi-
prix 2004, i bogen med diplompro¬
jekter fra 2003 fra Academie van
Bouwkunst, Amsterdam og i det hol¬
landske tidsskrift Blauwe Kamer's

juni-nummer.
Information: www.archiprix.nl
markvanbeest@hotmail.com
Louise Halkjær Pedersen,
arkitekt MAA MNAL



www,Urban reflection,com design: steh nlslsih

meters højde og ligeledes i varieren¬
de bredde.
Pileskærmen er bygget som en
sandwichkonstruktion med skærme
af levende pil og en kerne af sten¬
uld. Skærmen er valgt for dens
levende, diffuse og frodige overflade.
Det giver en visuel oplevelse, som
en traditionel støjskærm ikke kan,
og opleves forskelligt, afhængigt af
om den ses i medlys eller modlys.
Pil er også egnstypisk i Vendsyssel.
Støjskærmen, Det grønne element®
er præmieret med Den Danske
Designpris i 2000 (produktdesign det
offentlige rum).
Yderligere information:
PileByg aps,
Vibe Gro

Villerupvej 78
9800 Hjørring
Tel. 989620 71

www.pilebyg.dk

PILEBYG
En ny, grøn støjskærm designet til
det åbne kystlandskab kan ses langs
den ny motorvej i Nordjylland, der
blev indviet i 9. oktober.
Det er en bølgende, grøn og meget
utraditionel støjskærm, som er pla¬
ceret ved et kolonihaveområde i
Hirtshals. Skærmen er specielt til¬
passet det åbne kystlandskab.
Skærmen blev sat i maj i år og stod
i sommer løvdækket og tæt grøn.
Skærmen skal sikre, at kolonihaver¬
ne langs motorvejen får den bedst
mulige støjdæmpning af trafikken,
uden at landskabsoplevelsen øde¬
lægges.
Bygherre er Vejdirektoratet, og ideen
til skærmen er fra Møller & Grøn¬

borg arkitekter og planlæggere AS.
Med udgangspunkt i klitlandskabets
bølgende linier er jordvolden lagt
med et skiftende niveau fra 0,5 til 2

urban-reflection.com
lnfo®urban-reflectlon.coni • tlf, ,15 36 21 oo Dl!



IFLA VERDENSKONGRES 2004
World Council mødet
Her følger det korte referat af dette
års IFLA World Council Meeting og
efterfølgende verdenskongres, den
lange version følger i et kommende
nummer af Landskab. Kongressen
blev i år afholdt i Taipei i Taiwan og

arrangeret af det taiwanesiske for¬
bund; afholdelsen går på tur imel¬
lem de tre regioner, således er det
næste år Europas tur.

De nordiske lande har en rotations¬

ordning for deltagelse i kongresser
uden for Europa for at holde udgif¬
terne nede, og i år var det den finske
delegat, Terhi Tikkanen-Lindstrfim og
undertegnede, der repræsenterede
Norden.I forbindelse med hver ver¬

denskongres afholdes der et såkaldt
'World Council Meeting', der vel
bedst kan beskrives som en

verdensgeneralforsamling. Det er på
dette to-dages møde, at der er
beretninger fra ExCo (executive
comitee - bestyrelsen) og stående
udvalg, hvor nye initiativer drøftes,
og nye medlemmer optages. Af
interessante emner, der blev disku¬
teret i år, kan nævnes;
- IFLA's generelle økonomi har det
rigtig godt, bl.a. fordi ExCo har ratio¬
naliseret sekretærbistand og lign.,
økonomien i Centralregionen har det
derimod ikke så godt, men dette
skulle sammenlægningen med EFLA
gerne hjælpe på - mere om det
senere.

- Der blev præsenteret nyt informa¬
tionsmateriale, foldere og Cd-rom
samt talt om et nyt verdensomspæn¬
dende landskabs-internetmagasin.
- Det er blevet besluttet, at der skal
uddeles en verdensomspændende
hæderspris 'The Jellicoe Gold Medal'
samt startet overvejelser, om der
også skal indføres hæderspriser for
byggede projekter på regionsniveau.
.Eastern region har haft gode erfarin¬
ger med en sådan mht. presse og
øget opmærksomhed omkring faget.
- Kina og Indien blev optaget som
nye medlemmer, og der arbejdes
hen imod, at flere lande fra østen og
Sydamerika kan optages. Desuden
er der snak om, at meget små lande
kan slå sig sammen om ét medlem¬
skab, her tænkes der specielt på
mange ø-stater.
- World Council gav også sin en¬
stemmige tilslutning til det fortsatte

• arbejde med sammenlægning af
IFLA og EFLA. Alle er vist enige, at
det er fuldstændig hul i hovedet at
have 2 organisationer, der overlap¬
per og supplerer hinanden. Nu er
IFLA siden klaret, så skal vi bare ha¬
ve EFLA til at beslutte det samme,
og så skal alle formaliteter på pfads,
således at vi kan få én effektiv orga¬
nisation.
Mødet var en meget positiv oplevel¬
se, man mærker, at IFLA har fået en

meget engageret og effektiv ledel¬
se, der arbejder hen imod en åben
og fremtidsrettet organisation, som
er gearet til en globaliseret verden
samtidig med at den holder fast i
nogle centrale landskabelige værdier.

Verdenskongressen
Selve verdenskongressen blev holdt
i et stort airkonditioneret center i
det centrale Taipei. Kongressen fulg¬
te generelt en opbygning med 'key¬
note speakers' (indbudte talere) om
formiddagen, og så sessioner med
'papers' eller tekniske ture om efter¬
middagen.
De indbudte key-note speakers var

. dels en højprofileret taler fra hver •

IFLA-region, samt et antal taiwane-
sere.

De mest interessante var Shunmyo
Masuno, en japansk zen-præst og
landskabsarkitekt, der talte om for¬
skellen på en vestlig tilgang og en
zen-tilgang til landskabsarkitekturen
med udgangspunkt i egne værker
samt Sheng-Fong Lin, en taiwane-
sisk minister uden portefølje, der
talte om, hvordan hans rolle i rege¬
ringen udelukkende var at få indført
bæredygtighed i alle dele af det
taiwanesiske samfund og lovgiv¬
ning; det var et meget ambitiøst
program han fremlagde, mere ambi¬
tiøst end noget, den hjemlige rege¬
ring har kunnet præstere.
Det var en helt anden sag med ses¬
sionerne med papers, niveauet var
simpelthen for lavt. Problemet var,
at de taiwanesiske arrangører havde
efterlyst 'videnskabelige' papers, så
vi måtte sidde og høre en række asi¬
atiske ph.d.-studerende, der på dår¬
ligt engelsk gennemgik deres 'forsk¬
ningsresultater'. Så godt som alle
manglede dog at tage stilling til
deres undersøgelsers relevans og
brug i forhold til en praktisk virkelig¬
hed, noget vi nok også kunne lære
noget af herhjemme. Det positive
ved, at det var så dårligt, er dog, at
niveauet næste år vil blive hævet,
og at der også vil blive opfordret til
projektfremlæggelser, således at vi
får gang i en udveksling imellem
teori og praksis.
Det vigtige ved at deltage i kongres¬
sen er, ud over det faglige udbytte, i
høj grad det sociale netværksbyg-
gende samvær i pauser, til aftenar¬
rangementer, fester Og på ture.
Samtaler med de andre deltagere er
både en øjenåbner i forhold til, hvor
privilegerede vi er herhjemme i for¬
hold til mindre udviklede lande, men
også inspirerende, når man ser med
hvilken ildhu og entusiasme, de
beskæftiger sig med landskabet.
Det er også en mulighed for at mø¬
de kollegaer fra andre veludviklede
lande dg diskutere forskellige ind¬

gange til de fælles problematikker.
Næste års World Council og kon¬
gres bliver i Edinburgh den 26.-29.
juni og arrangeres af den engelske
forening. Denne kongres lyder som
om, at den bliver værd at rejse til,
dels ved at der vil blive lagt vægt på
både den videnskabelige side af
faget og projektpræsentationer og
dels ved, at den tegner til at blive et
godt, afslappet og forholdsvist pris¬
venligt arrangement.

Jeg kan kun opfordre til, at mange
danske landskabsarkitekter vil tage
turen sammen med mig over Nord¬
søen til nogle inspirerende og sjove
dage.

Jacob Kamp, DL's IFLA-delegat
jacob@kamp.nu



»... er man til moderne teater,
eller nysgerrig efter at vide
mere om hvad performance er,
er denne bog et must.«
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Landskabsarkitekt
Til Teknisk Forvaltning, Park & Natur, Stigsborg Brygge
5, 9400 Nørresundby. Ansøgningsfrist fredag den 5.
november 2004 - job nr. 2132

Park & Natur er en af fire forvaltningsgrene i Teknisk
Forvaltning. Afdelingen administrerer Aalborg Kom-

' munes 1.800 ha. grønne områder, naturområder, skove,
idrætsanlæg og kommunale kirkegårde.
Park & Natur er en spændende arbejdsplads, hvor op¬
gaverne skal løses på et højt fagligt niveau i et tæt sam¬
arbejde med afdelingens dygtige og engagerede kolle¬
ger.

Har du lyst til at sætte dit præg på områderne, og har
du sans for kvalitet og design samt er hurtig til at kunne
visualisere dine idéer og projekter, så har vi et selvstæn¬
digt job i et dynamisk, rart og fremkommeligt arbejds¬
miljø.

Kontaktperson: Steen Ove Gelsing, tlf. 9931 2280.

ru

Læs mere på www.aalborg.dk/job m*

Kirsten Dehlholm har i mere end 25 år bidraget til at udvikle
teaterbegrebet med stærke billedkunstneriske virkemidler.
Forestillingerne var indtrængende og uforglemmelige ople¬
velser for de, der så dem, men teater er en flygtig luksus. Nu
bliver Hotel Pro Formas produktioner fra de seneste 15 år
beskrevet og dokumenteret i et stort smukt bogværk.
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