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Licentiatforelæsning og
seminar

Lige så længe forestillingen om
en Edens have har eksisteret,
har der været et spændingsfor¬
hold mellem have og landskab,
mellem den kunstfuldt ordnede
og den vilde natur.
Efterhånden som også denne

natur i vor tid i stadig stigende
grad er blevet underlagt men¬
neskelig formning og omform¬
ning, har forholdet mellem
have og landskab fået en øget
aktualitet.
Nu er der imidlertid ikke

længere blot tale om en spæn¬
dingsfyldt modsætning, men
snarere om en frugtbar mulig¬
hed for gennem inddragningen
af landskabelige elementer i
havekunsten at skabe naturen
et fristed for produktionsland-
skabets planlægningsorden.

Set i en kunsthistorisk sam¬

menhæng er den skitserede
udvikling af betydning, fordi
den samtidig med de sam¬
funds- og produktionsmæssige
vilkårs ændring afspejler en
ændring i såvel naturopfattelse
som æstetik. Det er næppe

nogen tilfældighed, at Nord¬
europa med Rusland og Nor¬
den i denne sammenhæng
trods stærke påvirkninger
udefra har sat og stadig sætter
sig markante spor.
Men hvori består det nye i

den havekunst, der skabtes
i Nordeuropa for 200 år siden,
og har havekunsten stadig i
dag noget nyt at byde på?
Det er nogle af de spørgs¬

mål, det kunne være interes¬
sant at få belyst og diskuteret.
Det er baggrunden for at gøre
haven og landskabet til tema
for et seminar. Seminaret fin¬
der sted i forlængelse af afhol¬
delse af museumsinspektør
mag.art. Margrethe Floryans
licentiatforelæsning.
Afhandlingen Gardens and

the Czars and the Sovjets.
Some Late 18. century Russian
Gardens and Their Sovjet
Echoes er indleveret i oktober
1993 til bedømmelse for op¬
nåelse af licentiatgraden.
Torsdag 7. april
16.15: Licentiatorelæsning

ved Margrethe Floryan:
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»Tsarkoje Selos udvikling fra
barokpark til landskabspark og
videre til mindesmærke under

Sovjetregimet«.
Fredag 8. april:
9.00: Velkomst ved Lise Bek.
9.15-10.30: Forelæsning ved

den schweiziske kunsthistoriker

professor Eva Ruoff: »In¬
fluence of Italian Landscape
on European garden design
in the 18th century« med efter¬
følgende diskussion.

10.45-12.00: Forelæsning ved
den finske arkitekt og profes¬
sor ved Arkitektskolen i Hel¬
sinki Tom Simons: »Nationella

Trådgårdar i Norden - en jåm-
forelse mellan G. N. Brandts,
S. Hermelins och A. Blom-
stedts syn på trådgårdskonst«
med efterfølgende diskussion.

13.15-14.30: Forelæsning ved
phil. dr. Lulu Salto Stephensen:
»Den stilløse stil. At se nye mu¬

ligheder for naturen i kulturen«
med efterfølgende diskussion.

15.00-16.15: Forelæsning ved
landskabsarkitekt Jeppe
Aagaard Andersen: »Have¬
kunstens elementer belyst ved
eksempler fra egne projekter«
med efterfølgende diskussion.

16.15-17.00: Fælles diskus¬
sion og afslutning.
Deltagelse i seminaret er fri.

Seminaret afholdes på:
Institut for Kunsthistorie,

lokale 144, Århus Universitet.
Niels Juelsgade 84, Århus.

Pleje af naturarealer
Kursusinstitutionen Hine

Landboskole afholder 25.-27.

maj et kursus om pleje af
naturarealer. Forskellige natur¬
arealers udvikling, plejebehov
og plejeforanstaltninger be¬
lyses.
Kurset er tilrettelagt i samar¬

bejde med amternes landskabs-
medarbejdere ALMA.
Følgende foredrag er plan¬

lagt: Naturen i Danmark v.

biolog Sten Asbirk; økologiske
principper, naturovervågning v.

biolog Ebbe Mortensen; vand¬
løbspleje i Frederiksborg amt v.
biolog Hanne Christensen; ud¬
vælgelse af naturområder, der
skal styrkes naturmæssigt v.
sektionsleder Sten Moeslund;
udviklingsprogrammer for for¬

skellige naturtyper v. Vibeke
Nellemann; det danske land¬
skab v. Claus Helweg Ovesen;
Plejeplaner v. Tine Falkentorp.
Ekskursion til Solbjerg enge,

Solbjerg engsø, Esrum Mølle¬
gård, Ruslandsfredningen v.
Tine Falkentorp.
Kursusleder: Tine Falken¬

torp. Pris: 2.800 kr.
Tilmelding til TUne Landbo¬

skole, tel. 42 61 01 31 senest 11.
maj.

Nyt fra DL
Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter afholdt i marts
deres årlige generalforsamling i
København. Ca. 75 af forenin¬

gens 315 medlemmer deltog i
mødet, der bl.a. affødte en

pressemeddelse, hvor forenin¬
gen protesterer mod Ørestaden,
aktualiseret af den af DAL

planlagte konkurrenceudskriv¬
ning.
DLs bestyrelse har i det

kommende år følgende sam¬
mensætning: Knud W. 0.
Larsen, København og Steen
Gelsing, Herning (valgt 1993—
95), Gitte Ramhøj, Ålborg og
Torben Schønherr, Århus (gen¬
valgt 1994-96), Søren Holger¬
sen og Birgitte Kortegård, Kø¬
benhavn (nyvalgte 1994-96) og
Lisbet Ogstrup, Vejle (nyvalgt
1994-95). Suppleanter blev
Jens Balsby Nielsen, Køben¬
havn og Ejnar Overlund Han¬
sen, Århus.
LANDSKABs redaktionud¬

valg får i 94 følgende medlem¬
mer: Stig L. Andersson, Ian
Jørgensen, Tilde TVedt, Jeppe
Aagaard Andersen og Pirkko
Faaborg samt et medlem, der
udpeges af DL på dets konsti¬
tuerende møde i april, og Peter
Bjørno Jensen udpeget af
Stads- og Kommunegartner¬
foreningen.

Arkitektkonkurrence om

Ørestaden
På DLs generalforsamling den
11. marts 1994 blev følgende
resolution vedtaget:
»I forbindelse med at arki¬

tektkonkurrencen om Øresta¬
den udskrives, tager Forenin¬
gen af Danske Landskabsarki¬
tekter afstand fra beslutnin¬

gen om den planlagte Ørestad
med følgende begrundelse:

1. Amager Fælled og Kalve¬
bodkilen udgør i dag et unikt
rekreativt område, som stræk¬
ker sig helt ind til Københavns
centrum. Hovedstaden har her¬
med en ganske særlig identitet,
som vil svækkes væsentligt
med opførelsen af en Ørestad.
2. Med opførelse af Øre¬

staden fortabes samtidig mu¬

ligheden for at skabe en ny
dynamisk erhvervs- og boligud¬
vikling i Københavns havne¬
områder. Disse arealer har en
eksisterende infrastruktur og
kunne ved nybyggeri gives en

tiltrængt byfornyelse.
3. Yderligere findes i dag

utrolig mange tomme erhvervs¬
lejemål, heraf en betydelig
del i hovedstadsområdet. Også
udnyttelsen af disse ressourcer
forhindres af Ørestadspro-
jektet.

4. Sammenfattende mener

vi, at hvis begrebet bæredygtig
udvikling skal have mening,
er det uacceptabelt at ødelægge
et økologisk værdifuldt og
rekreativt enestående naturom¬
råde med en Ørestad, fremfor
at benytte eksisterende ledige
arealer og bygninger i Køben¬
havns havneområder, som oven
i købet har helt særlige herlig¬
hedsværdier i kraft af beliggen¬
heden ved centrum og direkte
til vandet.«

Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter er interesse¬

forening for landskabsarkitek¬
ter, uddannet fra Landbohøj¬
skolen eller fra arkitektskoler¬
nes landskabslinier.

Foreningens 315 medlemmer
virker inden for den grønne
sektor med projektering og

rådgivning ved anlæg og drift
af boligens, byens og det åbne
lands friarealer. Det sker gen¬
nem ansættelse i en offentlig
forvaltning, på privat tegne¬
stue, som selvstændig eller som
ansat i en interesseorganisa¬
tion. Fælles for opgavernes løs¬
ning er et grundigt kendskab til
korrekt håndtering af jord,
vand og planter. Medlemmerne
af foreningen har ret til at be¬
nytte betegnelsen m.d.l., som
står for medlem afDL.



Mærkedage og skiftedage
Der en vis bevægelse inden for landskabs¬
arkitektfaget for tiden, og det uanset at det
ikke er de mange projekters tid.
Mærkedage såsom jubilæer og runde fød¬

selsdage bliver ikke altid specielt behandlet
her i Landskab, endsige det huskes, hvem der
runder 40-50-60-70-80 osv. Selv om det at
standse op, se tilbage, samle op kan give an¬
ledning til forandring eller fornyelse. Em¬
nerne tages op, når det forekommer rele¬
vant. Når det nu er sagt, skal det dog klem¬
mes ind, at PLR, Praktiserende Landskabs¬
arkitekters Råd, i marts havde 25 års jubi¬
læum og fejrede dette med et mindre semi¬
nar om bytræer i Odense.
Og at Landskab er gået ind i sit 75. år, hvil¬

ket vi vil komme tilbage til længere henne i
1994.

Skiftedage, der før lå 1. maj og 1. novem¬
ber, eller vagtskifter, skal der lægges mere
mærke til, idet man her kan have en be¬
grundet tro på, at det vil føre til sporskifte
og nytænkning. Aktuelle vagtskifter er be¬
sættelsen af to professorater, det ene i
landskabsarkitektur - med undervisning og
forskning i planteanvendelse som specifik
opgave - ved Sektion for Landskab på KVL
og det andet i arkitektur med landskabsar¬
kitektur og havekunst som særligt område
ved Kunstakademiets Arkitektskole. Sidst¬
nævnte professorat er slået op og tilstræ¬
bes besat til august, hvor prof. Sven-Ingvar
Andersson har ønsket at træde fra.
Dette nummer af Landskab er i vid ud¬

strækning viet Ib Asger Olsen, som i februar
afløste prof. J. Palle Schmidt på KVL. Ib
Asger Olsen har ikke ført sig selv meget
frem, og derfor er hans virke og projekter
- oftest udført i samarbejde med Per Stahl-
schmidt - ret ukendte for det store flertal.

Det er der søgt rådet bod på gennem Ka¬
ren Permins interview. Projekterne vidner
om, at gedigne plantninger, menneskeven¬
lige opholdsarealer og ukunstlet udformede
friarealer prioriteres højt.
Af prof. Ib Asger Olsens tiltrædelsesfore¬

læsning, som kan opfattes som en slags
programerklæring, må man have lov at tro
på, at visse gamle dyder, ikke ro, renlighed
og orden, men materialekendskab, funk¬
tionsduelighed og realiserbarhed vil blive
sat i højsædet ved den uddannelse, der sig¬
ter mod at udsende ca. 30 landskabsarki¬
tekter om året.
Der lægges også stor vægt på forbindel¬

sen til Kunstakademiets Arkiteksskole. En
nys underskrevet samarbejdsaftale mellem
KVL og KA skal give de studerende mulig¬
hed for at veksle i studieforløbet og åbner
løfterige perspektiver om integration af de
to uddannelser, hvilket ikke mindst er inter¬
essant med de ændringer, der er i gang på
Kunstakademiets Arkitektskole. Det gælder
både det kommende professorskift, hvor¬
dan vil tyngdepunktet i uddannelsen væl¬
ges? samt selve skolens omstrukturering ved
udflytning til Holmen. Hvor Arkitektskolen
i Århus, der jo også uddanner landskabsar¬
kitekter, er henne i denne sammenhæng vi¬
des ikke, men med et meroptag derovre på
langt over 100 studerende hvert af de kom¬
mende tre år, vil det få en vis betydning også
for landskabsarkitekter
I de snævrere cirkler kan også nyvalgene

ved generalforsamlingen i marts til DL's
styrelse og Landskabs redaktionsudvalg ses
som et vagtskifte, der med større bredde,
bedre fordeling mellem folk fra de tre ud¬
dannelsessteder og ikke mindst en vis for¬
yngelse, kan give nye toner. AL
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Landskabsarkitekt Ib Asger Olsen
er pr. 1. februar 1994 udnævnt til
professor ved det, der nu hedder

Sektion for Landskab på Landbo¬
højskolen. Her afløser han prof.
J. Palle Schmidt, der har været

denne uddannelsesretnings
professor siden 1972.

Ib Asger Olsen er fagligt bredt
funderet med et virke, der siden

50'erne sindrigt og bestandigt
fletter tegnestuepraksis og

undervisning.
Og han har tilhørsforhold både
til uddannelsen som landskabs¬
arkitekt ved Kunstakademiets

Arkitektskole og ved Landbohøj¬
skolen. Han har således både

afgang fra Landbohøjskolen og
fra Arkitektskolen, har arbejdet
på tegnestue hos ErikMygind og
Sven-Ingvar Andersson, driver

med Per Stahlschmidt egen tegne¬
stue, har vekslende undervist
landskabsarkitektstuderende i

Sverige og Danmark, har skrevet
bøger om skovplantninger, plante¬
anvendelse, boligens friarealer og

deltager i konkurrencer.
I sin tiltrædelsesforelæsning

med titlen 'Landskabsarkitekt¬

faglige problemstillinger' og med
underrubrikker som viden og

kunnen, undervisning og forsk¬
ning, økologi og æstetik, æstetik

og kunst, det nationale og det
internationale tilkendegav Ib

Asger Olsen både sym- og anti¬
patier og afstak kursen.

Forelæsningen 'Landskabs¬
arkitektfagligeproblemstillinger'
gengives her og efterfølges afet

interview ved Karen Permin.
AL

Af Ib Asger Olsen

Først i 60'erne blev der næsten samtidigt i
Sverige, Norge og Danmark oprettet under-
visningsafdelinger for have- og landskabs¬
planlægning, og det skete som en knopskyd¬
ning fra de gamle havebrugsinstitutter på
landbohøjskolerne i de respektive lande.
Baggrunden var sektorernes ekspansion

og især byens udvikling og dens følgevirk¬
ninger i landskabet. Idéen bag disse nye ud¬
dannelser var at fremme en tværsektoriel

planlægning af landskabet, i første række
bylandskabet, med naturgrundlaget som en

vigtig planlægningsparameter.
1 forhold til den daværende, udbredte sek¬

tortænkning, som forøvrigt stadigvæk er

højst nærværende, var oprettelsen af disse
landskabsplanlægningsafdelinger provoke¬
rende, og afdelingen blev da også hurtigt i
skolemunde døbt navnet - have og galskab.
Galskaben kom af ambitionen at ville gøre

synteser af både naturvidenskabelige, sam¬
fundsvidenskabelige og humanvidenskabe¬
lige parametre og dertil tilsætte personlige
holdninger - det kunstneriske aspekt. Det
var galskab i forhold til den kendte natur¬

videnskabelige målemetode og produktud¬
vikling.
Det var og er også en vanskelig sag at plan¬

lægge på tværs af sektorerne, men bestræ¬
belsen er nødvendig, hvis vi skal kalde os et
kultursamfund og ikke være hensat til det
entreprenante stade, hvad angår de fysiske
omgivelser.
Det vanskelige består i, at fagområdet ikke

har en facitliste. Vi kan ikke vurdere resul¬
taterne ud fra merudbyttekurver og økono¬
misk forrentning. Vi kan nok opfinde me¬
toder til prissætning af miljøer for at kom¬
me ind i den økonomiske varme, men den
reelle værdi fanger man ikke. Vi har derfor
en række permanente faglige problemstillin¬
ger, som jeg gerne vil markere i denne lille
forelæsning.

Viden og kunnen
Da jeg i sin tid læste på skolen her - og jeg
siger udtrykkelig læste, for det handlede om
at læse tykke kompendier - var målet at
skaffe sig viden. I dag har skolens under¬
visning i hvert fald for landskabsarkitekt-

1
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studerende ændret sig stærkt i retning af
det mål, der hedder at kunne. At kunne skal
ikke forstås som at kunne sin botanik eller

sin kongerække, men at kombinere tanker
og elementer til nye idéer og virkeligheder.
Man arbejder i dag her på sektionen for

Landskab meget målrettet mod at løse pro¬
blemer og gøre synteser af opstillede fakto¬
rer. Man træner i at kunne.
Uddannelsen i landskabsplanlægning og

landskabsformning på KVL har derfor i dag
nærmet sig arkitektskolernes projektstudie¬
form meget, og den vil da stifte bekendtskab
med projektstudieformens problem: hvor¬
dan kobler man bedst viden og kunnen, så
man opnår en professionalisme i løbet af de
5 år, som uddannelsen varer.

Projektstudieformens idé er at indhente
netop den viden, der er nødvendig for pro¬
blemets løsning, men derved kommer man
ikke nødvendigvis ud til videnfeltets græn¬
ser, og viden bliver derfor ikke altid stimu¬
lerende for projektets løsning.

Jeg forventer mig meget af landskabs-
sektionens nye undervisningsstruktur, hvor

man i et helt semester kan fordybe sig i et
tema, f.eks. anvendelse af planter, hvor teori
og øvelser kan integreres.

Syntesen og dens grundlag
Syntesen sker på grundlag af en afvejning
mellem funktioner, lokalitet og materialer.
Om man begynder med disse forudsætnin¬
ger, som var funktionalismens metode, eller
man begynder med en formidé eller en meta¬
for, som er populært for øjeblikket, så skal
formen hhv. resultatet konsekvensbedøm¬
mes i forhold til forudsætningerne, altså til
den eksisterende viden om funktioner, loka¬
litet og materialer. Så man kan ikke undgå
dette videngrundlag.
Hermed har vi samtidig fået indkredset

fagets oplagte-forskningstemaer.
- funktionen i bred betydning som krav

til syntesen, f.eks. det fysiske i form af vejr
og vind, det funktionelle i form af plads¬
krav og bevægelsesmønstre, og det æsteti¬
ske i form af fastlæggelse af skalarelatio¬
ner, strukturudtryk, balance og harmoni,
formens symbolik, naturopfattelse m.m.

- lokaliteten og dens særpræg, forstået
som undersøgelse af stedets jordbund, bio¬
logi og økologiske betingelser samt ikke
mindst de kulfurelle forhold. Et kulturland¬
skab vil f.eks. altid rumme en civilisatorisk
erindring, hvilket betyder at bygninger, par¬
ker og andre menneskeskabte elementer er
civilisationens hukommelse. Principielt er et
landskab altid 100% opfyldt af forskellige
elementer og strukturer, hvortil er knyttet
forskellige interesser. Et nyt element og en

ny interesse betyder derfor udelukkelse eller
hæmning af eksisterende interesser og ele¬
menter, og viden om denne proces er vigtig
i et kultursamfund, der ikke kalder sig im¬
perialistisk.
- materialekendskab og viden om materi¬

alets funktion under forskellige forhold er
det tredie vigtige forskningsfelt. F.eks. har
en ukritisk overtagelse af ny ingeniørviden
om befæstelser betydet, at de sidste 30 års
træplantninger i byens gader er mere eller
mindre mislykkede. Jeg tænker her på det
stabile grus' blokerende virkninger på plan¬
tevækst. Men også uhensigtsmæssige bygge-
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1.-5. Fotografier fra egen have
■ 1.-5. Photos from Ib Asger

Olsens' own garden

4

3

processer om vinteren har ødelagt vækst¬
grundlaget for områdets vegetation mange
år frem. Endelig er projektering og pleje af
friarealer ikke altid koordineret, faktisk ret
sjældent.
Meget af den forskning, der her behøves,

er ikke grundforskning, men tillempet eller
anvendt forskning, og her kan det være van¬

skeligt at få de grundvidenskabelige discipli¬
ner til at gøre denne tillempning. Jeg formo¬
der, at det hænger sammen med ukendskab
til anvendelsen, men vel også med fornem¬
melsen af tab af status, hvis det gøres for
praktisk.

Selv om faget er tværfagligt i sit mål, er
det sandsynligt, at vi selv må udvikle en
anvendelsesorienteret forskning. Sådan har
man i hvert fald vurderet situationen på
vores svenske søsterskole på Sveriges Lant-
bruksuniversitet.
Det indebærer visse problemer at trænge

ind i udviklede fag som miljøpsykologi eller
plantefysiologi - for at tage to yderpunkter
som hver har udviklet deres egen forsknings-
metodik.
Ens arbejde kan let blive dilettantisk. Lyk¬

kes man i sådanne grundfag, er der stor ri¬
siko for, at man forsker sig ud af landskabs¬
arkitektfaget.

En interessant problemstilling er forsk¬
ningens placering, fordi faget nu har 3 ste¬
der, hvor der skal forskes. Jordbruget har
som bekendt en særlig forskningsstruktur,
idet vi udover KVL på universitetsniveau
har en række sektorforskningsinstitutioner,
hvor især den anvendelsesorienterede forsk¬

ning foregår. Faget har hidtil haft en lille
sektorforsøgsstation i Hornum for udvæl¬
gelse af plantemateriale. Det er nu flyttet til
Årslev på Fyn, hvor arbejdet med fordel
kan fortsætte. For et par år siden har faget
endvidere fået andel i Forskningscentret for
Skov og Landskab, hvor man synes godt
gearet til at arbejde med den teknisk-biolo-
giske side af faget, f.eks. anvendelse af ma¬
terialer og brugen af naturgrundlaget.

På skolen eller skolerne, idet jeg også in¬
kluderer arkitektskolerne, er der så tilbage
de mere teoretiske områder som fagets histo¬
rie og teori, syntese- og planlægningsforsk-
ning, samt uddannelsen af de kommende
forskere.
En løbende diskussion af forskningens

placering er vigtig, så vi fastholder engage¬
mentet og ikke laver dobbeltarbejde. Med
den interesse, der er for forskning for øje¬
blikket, er der ingen fare for, at noget bliver
glemt.

Undervisning og forskning
Fagets kerne er syntesen, hvori indgår både
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabe¬
lige og humanvidenskabelige faktorer, og
den syntese er vanskelig, især når syntesen
skal være mere end summen af delene - og
det skal den. Kun derved udtrykkes profes¬
sionalismen.
Dette krav kræver tilstedeværelse og dia¬

log, hvilket er årsag til, at landskabsarkitekt¬
studerende optager megen plads på skolen i
forhold til deres antal, og at lærerne bruger
megen tid på denne dialog med de studeren¬
de. Dette medfører, at det er vanskeligere for
lærerne at få tid til at deltage i forskning og

udviklingsarbejde end for lærere på institut¬
ter, der er mere videnorienterede. Sektionen
er allerede i søgelyset p.g.a. for få forsk¬
ningsresultater. Det er præcis den samme

problematik, som arkitektskolerne står i.
Jeg mener, at vi har et problem her i for¬

hold til det stigende samfundskrav om forsk¬
ning, set i forhold til den nødvendige under¬
visning for studiets realisering.

Jeg mener i øvrigt med henvisning til
skrækeksempler fra det stressede forsk¬
ningsklima i USA, hvor man risikerer sin
stilling, hvis man ikke har produceret så
og så mange artikler i de få specialistgod-
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kendte, såkaldt hvide forskningstidsskrifter,
at forskningshysteriet snart vil komme un¬
der debat. Ellers er konsekvensen, at vi vil
få superspecialiserede mennesker til at lede
og forme vore universiteter, og det er jeg
betænkelig ved. Hermed undsiger jeg ikke
forskningen, den skal blot være båret af
nysgerrighed og sund fornuft. Jeg vil lige
så lidt have hovedløse praktikere som ben¬
løse teoretikere.

Økologi og æstetik
Der er i de senere år sket en polarisering imel¬
lem begreberne økologi og æstetik, som er

ufrugtbar, ja nærmest tåbelig. Økologi er
som bekendt læren om de levende væseners

forhold til de ydre livsbetingelser, og æstetik
er læren om det skønne. Baggrunden for
denne polarisering er forskellig opfattelse
af værdier, som især er forårsaget af forskel¬
lige uddannelser og holdninger. Specialise¬
ringens bagside er jo, at man samtidig med
fordybelsen også vælger fra. Biologen er
f.eks. optaget af naturprocessen og den na-

, turlige form - af eksistensen, mens arkitek¬
ten, gartneren og landmanden er mere op¬

taget af produktet og den skabte form.
Som mennesker i et udviklet industrisam¬

fund er vi nødt til at påvirke og omforme

LANDSKAB 2 -1994

landskabet, men vi skal selvfølgelig gøre det
ud fra et kendskab til naturens processer og
arbejde med dem og ikke mod dem. Begre¬
berne er ikke uforenelige.

Æstetik og kunst
Forholdet mellem æstetik og kunst har be¬
tydning for uddannelsen og udøvelsen af
landskabsarkitektfaget. Arkitekten og land¬
skabsarkitekten arbejder primært med rum

og rammer for det sociale liv og må derfor
arbejde inden for en nogenlunde almengyl¬
dig forståelsesramme.
Anderledes forholder det sig med kunst¬

neren, der gennem sit arbejde giver en per¬

sonlig meddelelse til dem, der er åbne for
budskabet. Planlægning og udformning af
de fysiske omgivelser er ganske vist dybest
set en kunstnerisk disciplin, men målet er
ikke fri kunst, det er brugskunst, bunden
kunst, og den skelnen er vigtig at være sig
bevidst i uddannelsen.

Det nationale og det internationale
Der går i disse år en stærk international
strømning gennem skolerne. Ikke bare som
et tryk udefra, men i høj grad som en op¬
sogen indefra. På enhver arkitektstuderen¬
des arbejdsbord ligger der altid de nyeste

internationale arkitekturtidsskrifter med ar¬

tikler fra fagets forbilleder eller guruer.
Denne påvirkning har altid eksisteret,

men ikke så forceret og sanseløst som i dag.
I gamle dage foretog man en dannelsesrejse
og oplevede med alle sanser det fremmede i
et roligt tempo. Indtrykkene blev fordøjet
og omsat til hjemlige forhold. Danske arki¬
tekter og landskabsarkitekter har ry for at
kunne transformere de internationale ud¬

tryk og tendenser til dansk kultur og land¬
skab. Tag f.eks. Århus universitet, hvor
funktionalismens ideer er omsat til et poe¬
tisk landskab med udnyttelse af stedets sær¬

præg, genius loci, eller tag Louisiana, hvor
den japanske inspiration er smukt integreret
i en dansk romantisk have.
De internationale ideer er nødvendige og

uundgåelige, men de må transformeres til
det danske landskab med dets klima, land¬
skab og kultur for at blive interessante i in¬
ternational sammenhæng. Dette og alt det
andet, jeg har nævnt, er vigtige udfordrin¬
ger, når vi skal arbejde med planlægningen
og udformningen af de fysiske omgivelser,
og der vil stadig melde sig nye udfordringer.

Ib Asger Olsen, prof. ved Sektion for Landskab,
KVL, landskabsarkitekt mdl
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Samtale med professor Ib Asger Olsen

Af Karen Permin

Ib Asger Olsen er født 1935 i Dråby, et lands¬
bysamfund et par kilometer nord for Ebel¬
toft i et af Danmarks mest særprægede
bakkelandskaber. Faderen stammede fra en

gammel gartnerslægt og drev eget handels-
gartneri med frilands- og væksthuskulturer.
Og som far så søn. Allerede som 10-årig

producerede Ib hækplanter, som han videre¬
solgte til den lokale kirkegårdsgartner.
Efter præliminæreksamen kom han et par

år i gartnerlære hos sin far og senere et års tid
på et stort nellikegartneri ved Århus. Som
der var tradition for i familien, kom Ib efter
endt militærtjeneste på Beder gartnerskole,
hvor mødet med brødrene Bent og Erik
Klougart blev afgørende for hans videre fag¬
lige karriere.

Handelsgartner - havearkitekt
Stadig med det sigte at blive handelsgartner
og storproducent af udvalgte enkeltkulturer

drog Ib til København og startede på Land¬
bohøjskolens havebrugsstudium. Men snart
kom han på andre tanker, da han i uddannel¬
sesforløbet traf havearkitekt Georg Georg¬
sen, afdelingens lektor og senere professor i
anlægsgartneri og havearkitektur.
- Det æstetiske og samfundsmæssige en¬

gagement blev mig mere og mere bevidst.
Og jo mere jeg fik med Georgsen og hans
assistent havearkitekt Ingwer Ingwersen at
gøre, des mere fascinerede havearkitektfa¬
get mig - en tendens, der bestemt ikke huede
min far. Men jeg holdt fast ved mit - og fik
efter hortonomeksamen i 1961 job i Østif¬
ternes Haveselskab, hvor jeg på samlebånd
tegnede privathaver i København, Frederiks¬
borg, Roskilde og Bornholms amter. Planer
der blev mere og mere stereotype, fordi min
fundamentale baggrundsviden om planlæg¬
ning, mit plantekendskab og brugen af plan¬
ter var for ringe.

Træplantninger i Skovbo
kommune, etableret 1976.

Som konsulent for Skovbo kom¬
mune i 1970'erne har tegnestuen
gennemført en række træplant¬

ninger på offentlige arealer. Plant¬
ningerne er blevet vellykkede,

takket være en godpleje. 11976
blev f. eks. etableret en lund af grå¬
popler, Populus canescens, på den

gamle Ringstedvejs tracé ved
Vemmedrup, idet vejen blev flyttet
i forbindelse med anlæg afmotor¬

vejen. Poplerne er plantetpå
bliveafstand i spredt fordeling, og
græsset slås for at undgå rodskud.

Bygherre: Skovbo kommune
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■ Opp. page
Skovbo plantings established in 1976.

The Olsen and Stahlschmidt practice, acting as
consultants for Skovbo in the 1970s, completed

a number ofplantings in public areas, still of
distinction owing to excellent maintenance.
In 1976, for example, a grove ofPopulus

Canescens was established on a former tracé at
Vemmedrup, the road having been moved when

a motorway was laid out. The poplars have
been planted at irregular intervals and the grass
is cut regularly in order to prevent root suckers

from forming.
Above

Skovbo plantings established in 1976.
This picture shows trees at 14 years. When at

Ejby an area was divided into plots for
bungalows, elm of the Ulmus Carpinifolia

'Hørsholmii' variety was used to create overall
identity. Planting is linear but irregular so as to
incorporate driveways and to compensatefor

holes in case trees die. Each tree is in its

permanent position, for a few years with clear
ground surrounding it.

Below

Havdrup vest
Open space surrounding an area with dense and

low housing. Its carpark is particularly
noteworthy, a space defined by trees on ground

that used to be farmland. Grass was inlaid
with large slabs of30x40 cm, fine for walking,
and structured by ribbons marking individual
parking spaces. The idea was to render the car
park interesting even when there are no cars.

Havdrup Vest
Friarealer ved tæt/lav boligbebyggelse 1977-78,
hvor især parkeringspladsen er blevet vellykket.

Den er lokaliseret til et veldefineret trærum i
det tidligere åbne landbrugsland. Pladsen blev
befæstet som armeret græs med store hulfliser
(30x40 cm), gode at gå på og struktureret af

flisebånd, der samtidig viser parkeringsbåsene.
Idéen er at gøre pladsen interessant, også når

bilerne er borte i dagtimerne.

Arkitekter: Poul Kjærgårds tegnestue
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Træplantninger i Skovbo kommune, etableret 1976.
På billedet er træerne 14 år gamle. Ved en parcelhusudstykning i Ejby blev plantet elmetræer,

Ulmus carpinifolia 'Hørsholmii', som et overordnet identitetsgivende element i området.
Træerne er plantet uregelmæssigt i et liniært forløb for at kunne opfange indkørsler og hullerfra
eventuelle udgåede træer. Træerne er plantetpå bliveafstand med renholdelse afjorden omkring

de enkelte træer de første år.

Bygherre: Skovbo kommune
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Gultandsgården, Sundbyerne, København
Udformning affriarealer ved ny etagehusbebyggelse, opført på gammel industrigrund 1981.

Bebyggelsens særpræg er dens adgang fra gårdrummet, foranlediget afeksisterende og planlagte
store veje nord og øst for bebyggelsen. Gården er derfor udformet som et aktivitets- og mødested
med børneinstitution i midten. Parkeringslommer er indlagt på nordsiden af de indskudte hus-

kroppe, og der er plantet brede legekrat i gårdrummet, der kan tåle slid. Gårdfacaden er tilplantet
med vildvin, Parthenocissus quinquefolia engelmanii, og gården virker meget grøn og frodig.

Arkitekt: Poul Kjærgårds tegnestue
Bygherre: DAB

■ Gultandsgården, Sundbyerne, Copenhagen
Open space surrounding a new high rise

development established in 1981 on former
factory grounds.

What isparticular about this estate is its
approach from the courtyard, caused by roads,

existing as well as projected ones, north and
east of the development. The courtyard is made
for meetings and for play, and centrally has a

child care facility. On the north side of the
houses are 'pockets' for parking, and broad

ribbons ofshrub have been planted, which are

sturdy enough for play and tear. The house
exterior facing the courtyard has been planted
with Parthenocissus Quinquefolia Engelmanii,

and the courtyard appears lushly verdant.

En selvstændig kreativ uddannelse, som
jeg senere oplevede på Kunstakademiets Ar¬
kitektskole, fik man ikke på KVL i mine
unge år.
Uden større faglige udfordringer følte jeg

mig mere og mere som konsulenttjenestens
hyggeonkel. Sagde op i august 1962, solgte
bilen og startede ved hjælp af lidt opspa¬
rede penge på Arkitektskolens afdeling for
havekunst. Nok til fire måneders studier.

Studerende og tegnestuemedarbejder
Tegnestuemedarbejderpå ErikMyginds
tegnestue
- C.Th. Sørensen var stadig professor og

Sven-IngvarAndersson nyansat lærer, da jeg

UU
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Torpgården, Herfølge
Iforbindelse med ny boligbebyggelse blev anlagt en kvarterpark med nærhaver,

boldbane og legekrat i 1980.
Legekrattet blev plantet som båndpil, Salix viminalis, på volde af overskudsjord og var brugbart

få år efter plantningen. Billedet viser plantningen efter 9 år.

Bygherre: Køge kommune

■ Torpgården, Herfølge
A communitypark with small gardens, a children's shrubbery, and a playing field.

The shrubbery consists ofSalix Viminalis planted on mounds of excess soil, and was put to use
only a few years after the planting. This illustration shows the planting after nine years.

gjorde min entré på afdelingen. Men allerede
ved juletid slap pengene op, og jeg måtte
søge job på en tegnestue, hvis vi skulle få
økonomien til at hænge sammen. Jeg fik
omgående arbejde på Erik Myginds tegne¬
stue i Klampenborg, hvor der var masser af
opgaver i en størrelsesorden, jeg ikke kendte
til. Vi projekterede på livet løs: idrætsanlæg,
skoler, boligbebyggelser og i lange perioder
nye jyske centralskoler. Snart »kørte« jeg sa¬

gerne ret selvstændigt især støttet af tegne¬
stueris faste tilsynsførende, der samtidig ud¬
arbejdede økonomiske overslag og de mest
nødtørftige beskrivelser.
For samtidig at kunne følge undervisnin¬

gen på Akademiet, var jeg fire dage ugentlig

på tegnestuen og en dag på Afdelingen for
havekunst. Jeg gik til forelæsninger, deltog
i kritikgennemgange og arbejdede på høj¬
tryk med opgaveløsninger i weekenderne
hjemme.
Det var selvfølgelig ikke den bedste måde

at studere på, men i 60'erne et ret alminde¬
ligt studieforløb, selv om det ikke huede
C.Th., der ønskede at se de studerende ved
tegnebordene hele dagen.
Som en af de sidste på den studieordning

bestod jeg i 1967 »Prøven for Havearkitek¬
ter«.

Så blev uddannelsesforløbet erstattet af
den ordinære femårige arkitektuddannelse,
som var baseret på en toårig grunduddan¬

nelse efterfulgt af et treårigt specialstudium
for vordende landskabsarkitekter.

Medarbejderpå Sven-Ingvar Anderssons
tegnestue
- Efter fire år hos Erik Mygind tilbød Sven-
Ingvar Andersson mig et job på sin nystar¬
tede landskabsarkitekttegnestue på Øster
Søgade i København. Selv om jeg nu havde
megen projekteringserfaring og et nogen¬
lunde solidt kendskab til planter og deres
anvendelsesmuligheder, var jeg noget be¬
tænkelig ved tanken om at skulle være ene
mand på tegnestuen. Betænkelighederne til¬
trods tog jeg mod tilbuddet. Hos Mygind
lærte jeg, at alt var vigtigt og skulle passe

1:5000

LANDSKAB 2 -1994



sammen til mindste detalje. SIA lærte mig at
formgive og foretage en prioritering af al¬
ternative muligheder og ikke at lægge vores
»klamme« hånd på hver en kvadratmeter.
Jeg var og er dybt imponeret over hans evne
til hurtigt at finde en løsning og den måde,
han aldeles suverænt løser opgaver på.
Fra Øster Søgade flyttede tegnestuen til

Store Kongensgade, og medarbejderstaben
udvidedes med Svend Algren, Annelise
Bramsnæs og Steen Høyer. Der var nok at
gøre. Opgaver både store og små strømmede
ind.
Men en dag havde SIA ikke længere res¬

sourcer til at følge med i tegnestuens daglig¬
dag. Som professor på afdelingen for Have-
og Landskabsarkitektur og dekan på Arki¬
tektskolen var han under studenteroprøret i
begyndelsen af 70'erne så overbebyrdet med
arbejde, at han tilbød os - Steen Høyer,
Svend Algren og mig - at overtage tegne¬
stuen kvit og frit. For de igangværende pro¬

jekter påtog han sig det fulde ansvar og af¬
lønnede os som hidtil, indtil sagerne var
afsluttede. En utrolig flot gestus - og gen¬

tagelse af Helsingborg tegnestuens overdra¬
gelse til hans medarbejdere, da professora¬
tet i København blev en realitet.

Tegnestuefællesskab
- Så startede vi tre som praktiserende land¬
skabsarkitekter uden erfaring i tværgående
samarbejde. Årsagen var den, at vi på SIAs
tegnestue på en måde hver især var ansat
som specialister med hver vort speciale og
med direkte kontakt til Sven-Ingvar, men

aldrig til hinanden. Og det gav problemer i
vores nye hverdag. Ja, så galt at tegnestuen
allerede efter et års forløb måtte deles. Svend

Algren fik den ene halvdel, mens Steen og

jeg overtog den anden. Men heller ikke den
kombination var brugbar for mig. Steen var
billedkunstner og havde på det tidspunkt
begrænset planlægningserfaring som land¬
skabsarkitekt og jeg svært ved at omsætte
hans gode ideer i praksis.

I 1973 brød jeg vort samarbejde, startede
på en frisk med Per Stahlschmidt som kom¬
pagnon og flyttede tegnestuen til Klampen¬
borg, hvor vi havde fast adresse i næsten ti

år, indtil kommunesammenlægningen var

på plads og vores omsætning på et år faldt
fra 400.000 kr. i 1981 til 40.000 kr. i 1982.
Så var der ikke mere at gøre, og vi flyttede
tegnestuen til min privatadresse i Esper¬
gærde, hvor den siden har kørt på lavt blus.

Trivedes du som praktiserende
landskabsarkitekt ?
- Ja, og derfor piner det mig lidt, at vores
tegnestue aldrig fik den faglige nimbus, som
er blevet mange jævnaldrende kolleger til
del. For sagt i al beskedenhed, betragter jeg
os som gode landskabsarkitekter.
Måske har vi selv en del af skylden og ikke

gjort tilstrækkelig opmærksom på tegne¬
stuens eksistens, men årsagen skal nok nær¬
mere findes i vores arbejdsform som konsu¬
lenter for kommunale forvaltninger og sam-
arbejdpartnere med arkitekter og byplan¬
læggere.

Hvordan samarbejder du og Per?
Først og fremmest diskuterer vi opgaverne i
fællesskab. Siden arbejder Per især med den

Jernbanegade, Køge. 1979-80
Idéen bag befæstelsen af Jernbanegade var at bruge kommunens traditionelle fortovsbefæstelser - store
betonfliser og chaussésten - af driftsmæssige grunde. Endvidere at bruge befæstelsen som udspændte 'sveller'
mellem facaderne med chaussésten som tilpasningselementer omkring trapper, lyskasser m.m.
Derved opnås en skalaoverensstemmelse og robusthed, der modsvarer den varierede købstadsbebyggelse.

Bygherre: Køge kommune



skriftlige del af analysen og projektforsla¬
get, mens jeg med blyanten i hånd tegner og
giver tingene form.

Per er en utrolig god analytiker og sikker
bruger af det danske sprog. Og af ham har
jeg lært det skrevne ords betydning.

Mens vi sjældent begrundede vores løs¬
ningsmodeller på Erik Myginds tegnestue,
har vi altid taget os tid til at udarbejde en
logisk og sammenhængende projektbeskri¬
velse, som bygherren kan forstå og har der¬
for sjældent haft problemer med at få pro¬
jektet godkendt.

Du er nu nyudnævntprofessor - Per mange¬
årig lektorpå Landbohøjskolens land¬
skabsarkitektsektion - har du overvejet,
hvordan jeres mangeårige samarbejde
kommer til at fungere, når du ikke længere
har én, men mange samarbejdspartnere?
- Selvfølgelig har jeg tænkt over det og ved
af erfaring fra min tid som forsknings¬
adjunkt på KVL, at Per og jeg ikke altid er
enige om fagets strategi.
Frygten for 'sammenspisthed' ved jeg

godt huserer bag kulisserne, men det be¬
høver man ikke bekymre sig om. Langt sna¬
rere tror jeg, man vil vil møde en frugtbar
uenighed mellem os.

Underviser

Sveriges Lantbruksuniversitet
- Via Andreas Bruun, som tidligere havde
været hjælpelærer på Alnarp, fik jeg i 1974
tilbudt en assistentstilling på landskabsar¬
kitektlinien, hvor jeg især skulle deltage
i landskabsplanlægningskursernes tegne-
bordsrådgivning og ekskursionsplanlæg-
ning. Og da Goran Johnsson i 1976 rejste
til Tyskland, fik jeg tilbudt stillingen som
vikarierende lektor.
For mig personligt var det utroligt udvik¬

lende at få indsigt i et andet lands uddannel¬
sessystem.
- I et par år pendlede jeg frem og tilbage
mellem Espergærde og Alnarp - var tre dage
fast på Lantbruksuniversitetet og to dage
ugentlig på tegnestuen i Klampenborg.

Kunstakademiets Arkitektskole
- Som Morten Klints efterfølger blev jeg i
1979 ansat som videnskabelig assistent på
Institut for by- og landskabsplanlægning -
en stilling jeg har haft lige siden - bortset fra
de fire år, hvor jeg var forskningsadjunkt på
Institut for Have og Landskab på Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Undervisningen på Arkitektskolen fore¬

gik dels på vores eget institut - dels på for¬
skellige bygningsafdelinger, der tilkaldte os
som konsulenter for at give de studerende
orientering om friarealernes udvikling, set i
relation til de stillede opgaver, men også til

besvarelse af konkrete og biologiske spørgs¬
mål. De studerende, der skal have afgang
som landskabsarkitekter samt årskursusstu-
derende, der kommer fra andre institutter og
efter et år vender tilbage til deres basis, har
jeg i uddannelsesforløbet givet en basal vi¬
den om landskabets dannelse og udvikling,
undervist i plantekendskab og -anvendelse
og fungeret som studievejleder og opgave¬
stiller.

Forskningsadjunkt
Som hortonomuddannet landskabsarkitekt

søgte og fik Ib Asger Olsen et fireårigt forsk-
ningsadjunktur på KVL. Det gav ham mu¬
lighed for at fordybe sig i planteanvendelse,
som det er beskrevet i bogen 'Planter i mil¬
jøet', der udkom i 1991. Et projekt der for¬
tæller om hans erfaringer, begrebsdannelser,
strategier og giver praktiske anvisninger på
brugen af planter i urbane områder.

Professor ved Landbohojskolen
Med virkning fra 1. februar 1994 er Ib Asger
Olsen ansat som professor i landskabsarki¬
tektur ved Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskoles Sektion for Landskab.
Professorens opgave er 'at videreudvikle

det samlede fagområde i et samspil med of¬
fentligheden, erhvervet og KVL og specifikt
at forske og undervise i faget planteanven¬
delse'.

Har du nogen programpunkter klar?
- For landskabssektionen er der med sam¬

menlægningen af de to sektioner - Land¬
skabsarkitektur og Land- og byplanlægning
- kommet en vældig aktivitet, der synes åben
for initiativer.
For landskabssektionen som helhed vil

jeg arbejde stærkt for ansættelse af de to
professorer, som vi mangler - dels i det åbne
lands planlægning, dels i landskabsplan¬
lægning, sådan at vi kommer på niveau med
skolerne i Norge og Sverige.
Med tre professorer kan vi også blive

jævnbyrdige med de to andre sektioner på
instituttet - skovbrug og økonomi, hvilket
er helt nødvendigt nu, hvis vi skal udvikle
forskningen inden for faget.
Det er desuden målet at få et bedre sam¬

arbejde med Arkitektskolen, især med ud¬
veksling af flere studenter f.eks. i et eller
to semestre, hvilket vores netop påbegyndte
studiestruktur tillader.
For mit eget specifikke fagområde - plan¬

teanvendelse - er der med den nye studie¬
struktur blevet optimale muligheder for en
integrering af teori og øvelser. Jeg vil arbejde
på at få mere pædagogisk og lettere tilgæn¬
geligt plantemateriale ved etablering af plan¬
tesamlinger af de mest almindelige og kårede
træer, buske og stauder på KVL, Arboretet

■ Jernbanegade, Køge, 1979-80
The idea behind this profiling of Jernbanegade

was to use the local style in setting off
pavements: large concete slabs and sett paving.

Furthermore, toposition 'sleepers' between
house fronts, and sett paving as a modifying
element around stone steps, light shafts, etc.
Unification ofscales is achieved, and so is a
certain solidity matching the multifarious

building styles typical of the town.

1:1500

LANDSKAB 2 -1994 35



Elkrafts administrationsbygning, Ballerup
For at skabe læ omkring det højtliggende bygningskompleks i Lautrup-
parken og samtidig opnå en skalaformidling fra de store bygningskroppe
tilmenneskets skala er der plantet en struktur af brede levende hegn på
volde imellem bygningerne.
Omkring bygningerne er drysset piletræer, Salix alba 'Liempde', i en
bund af vedbend, og på den traditionelt udformede parkeringsplads er
plantet balsampopler, Populus trichocarpa 'O.P. 42', i rabatterne.

Arkitekter: Grønbæk, Høgsted og Paludan

1:2500
■ Elkraft Headquarters, Ballerup

In order to mediate between masonry and
human scales, and to provide shelter against the
wind - this complex stands on high ground -a
structure consisting of broad quickset hedges
has been laid out on embankments between

buildings. Salix Alba 'Liempde' are scattered
around buildings on an ivy floor, and Populus

Trichocarpa 'O.P. 42' have been planted
on the shoulders of the carpark, whose design

is conservative.
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eller Højbakkegård, idet kendskabet til plan¬
terne og deres anvendelse er et centralt krav
til fagets udøvere, også fra omverdenen.

Samarbejdet mellem kollegerne på
Sektionen har ikke det bedste ry?
- Jeg har ikke mærket nogen dårlig stemning
og føler, at der er sket en god udvikling, si¬
den jeg som forskningsadjunkt forlod det
lille Institut for have og landskab i 1991. Ef¬
ter institutsammenlægningen er der sket en
mærkbarændring på tværs af specialer, lige¬
som de ph.d.-studerende i høj grad bidrager
til en forbedring af omgangstonen og en høj¬
nelse af den faglige debat.

Samarbejdet mellem KVL og Arkitekt¬
skolerne
- Både C.Th. Sørensen og nu sidst professor
Morten Lange, der var dybdeborer i KVL-
uddannelserne placering og tilhørsforhold,
har begge været inde på den tanke, at land¬
skabsarkitektuddannelsen hører hjemme på
en arkitektskole, hvilket vil betyde at visse
biologiske grundfag fra KVL bringes med.
Men de overvejelser er ikke aktuelle her og
nu. Derfor må vi sørge for, at dialogen mel¬
lem skolernes lærere og studerende udbyg¬
ges, og også bremse de studerendes despekt
for hinanden.

Du sigeretsted i din tiltrædelsesforelæsning,
at KVL i dag har nærmet sig arkitektskoler¬
nes projektstudieform. Hvor skal tyngden
uddannelsesmæssigt ligge i fremtiden?
- Jeg kunne primært forestille mig, at fa¬
gets oplagte forskningstemaer: funktioner,
lokalitet og materialer foregik på KVL,
fordi Højskolen har så mange ressourcer
at trække på. Men forstår jeg dit spørgsmål,
vil du vide, om vi skal vælge noget fra. Må¬
ske kunne mastergraden deles i to interes¬
seområder. Én der fokuserer på landskabs¬
forvaltning og én anden, der var mere form-
givningsmæssigt centreret. Bacheloruddan¬
nelse for landskabsarkitekter vil vi nødigt
acceptere, fordi de unges kunnen ikke kan
måle sig med anlægsteknikeruddannelsen
på Vilvorde eller skovteknikeruddannelsen
i Nødebo, hvis færdiguddannede både har
lært at lede et arbejde, har stort materiale¬
kendskab og megen teknisk kunnen. Der¬
imod er bacheloruddannelsen udmærket
som basis for en masteruddannelse på arki¬
tekt- og planlæggerskoler her og i udlandet.
Egen forskning kommer jeg ikke i gang

med lige med det samme. Først og fremmest
må jeg selv finde ud af de ph.d.-studerendes
igangværende projekter og være inspirator
og igangsætter for sektionens forskning.
Desuden er undervisningen ret omfattende
her i overgangsperioden til den nye studie¬
struktur, hvor praktikåret er udgået.

Døesvej, Holstebro
Udformning afgader og haverum ved tæt/lav bebyggelse med

1. etape opført 1990.
I udformningen er indarbejdet § 40 løsninger i form af

stenbefæstede gadekryds og smalle asfaltveje, der er kantet af brede
rendestene og kantstensparkering.

Arkitekt: Jens Kvorning
Bygherre: BUPL m.fl.

■ Døesvej, Holstebro
Streets and gardens at a dense and low housing estate, phase one

completed in 1990. Solutions as dictated by section 40 in the form of
'fortified' intersections and narrow asphalted roads edged with broad

gutters and along-the-roadparking.

1:3500
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Konkurrencer
1964. Nordisk konkurrence i Norrkoping om

bostadsområdets uterum med C. C. Lan¬

ge. Indkøb.
1968. Vej- og bebyggelsesplanfor Moesgårdom¬

rådet vedÅrhus. Indkøb.
1974. Idrætscenter i Sønderborg med arkitekt

Ol Mortensen. Indkøb.
1985. Fritidsområde i Hedehusene med Per

Stahlschmidt. Indkøb.
1987. Boligbebyggelse på Springbanearealet i

Gentofte som landskabsarkitekt for arki¬
tekterneBystrup og Bregenhøj. 2. præmie.

1988. Museum for moderne kunst i Køge Bugt
Strandpark som landskabsarkitektfor ar¬
kitekterne Bystrup og Bregenhøj. Indkøb.

1988. Boligby i Husarviken i Stockholm som
landskabsarkitekt for arkitekterne By¬
strup og Bregenhøj. 1. præmie.

1989. Sydbank, Åbenrå, som landskabsarkitekt
for arkitekterne Bystrup og Bregenhøj. 3.
præmie.

1989. Brejninge-området som landskabsarki¬
tekt for arkitekterne Bystrup og Bregen¬
høj. Indkøb.

1989. Kraftvarmeværk i Horsens som land¬
skabsarkitekt for Bystrup og Bregenhøj.
3. præmie.

1989. Hørsholm centrum som landskabsarki¬
tekt for Bystrup og Hansen. 1. præmie.

1991. Fredensborg bymidte som landskabsarki¬
tekt for arkitekterne Bystrup og Hansen.
2. præmie.

1991. International idékonkurrence om Miin-
chen lufthavn som landskabsarkitekt for
arkitekterne Bystrup og Bregenhøj. 2.
præmie.

1991. Et bykvarter i Varde som landskabsarki¬
tektfor arkitekterne Vandborg ogMorten¬
sen. 4. præmie.

1992. Messe Munchen som landskabsarkitekt

for arkitekterne Bystrup, Bregenhøj &
Partners. 1. præmie.

1992. Marjavanda, boligby vedHelsingforssom
landskabsarkitekt for arkitekterne By¬
strup og Bregenhøj. 1. præmie.

■ Holmegård Country Estate 1993
What is show here is the old half-timbered
mansion with moat, more presentable since its
farmhouse burnt down in 1992. The farmhouse
has been rebuilt further north. The grassy parts
surrounding the mansion are bordered by
lindens, irregularly distributed, along which a

walkway leads towards the various functions of
the area: farmhouse, servants' quarters, lake
and leisure facilities. The lindens, Tilia Cordata,
are placed at irrgular intervals, one reason
being that they are to join existing plantings
that will disappear over a period ofyears.
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Holmegård gods, Holme Olstrup. 1993
Projektet viser en frilæggelse af den gamle bindingsværksgaard med voldgrav, muliggjort da den
nærtvedliggende avlsgård nedbrændte i 1992.
Den er nu genopbygget længere mod nord. Græssletten omkring slottet er afgrænset af
lindetræer i spredt fordeling og langs med dem fører en sti (en walk) rundt til områdets forskellige
funktioner - avlsgården, funktionærboligen, søen og fritidsanlægget.
Lindetræerne, Tilia cordata, er uregelmæssigt spredt, bl. a. fordi de plantes ind i eksisterende
haveplantninger, der skalforsvinde over en årrække.

Fremtiden
Hvadmener du om landskabsarkitekturen i
det 20. århundrede?
- Jeg synes, den for øjeblikket er meget
springende. Et år får vi land art projekter fra
USA, så sker der pludselig noget i Danmark,
blandt andet med Steen Høyers teoretiske
tanker om fremtidens parker.
Men også fra Frankrig, Holland og Tysk¬

land kommer der nye signaler, selv om dan¬
skere har et noget ambivalent forhold til
tyske landskabsarkitekter, som er eksperter
i biologisk/tekniske fag, men stort set glem¬
mer alt, hvad der har med arkitektur at gøre.
Den tyske økologisme og den amerikanske

land art model bombarderer os fra hver sin
side og gør os teoretisk forvirrede. Mærk dig
- det er ikke økologi, det handler om, men
en isme, hvor man i visse sammenhænge
prioriterer økologien højere end al menne¬
skelig fornuft og glemmer arkitekturen.

1:4000

USA er fyldt med postulater, men ingen
steder i de nye amerikanske projekter kan jeg
finde en landskabsarkitektur, som bygger på
fælles tankesæt og social brugbarhed - ram¬
men om det sociale liv.

Er du ambitiøs?
- Egentlig ikke, men nysgerrigheden og
tanken om nye udfordringer har altid været
ledetråden i min faglige karriere. Målet har
ikke været at ende som professor.
Men jeg har det lidt som tidligere kultur¬

minister Hans Sølvhøj, der som forklaring
på sit spændende livsforløb engang sagde:
Det føles, som har jeg vandret langs en vej,
og på de forbipasserendes spørgsmål, om
jeg ville have kørelejlighed, gang på gang
svarede: »Ja, det vil jeg da gerne«.

Karen Permin, landskabsarkitekt null
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Bogomtale, noter

Levende hegn
Helge Knudsen og Gunver Vestergaard: Le¬
vende hegn. Landbrugets Informationskon¬
tor 1993. 84 sider ill. Pris 80 kr. + moms og

forsendelse.

Kært barn har mange navne. Hegnsplant-
ninger, markhegn, læhegn, skovbælter og
skovbræmmer er alt sammen betegnelser
for levende hegn, der danner rammer om

dyrkningsområder.
De findes over hele landet, nogle er stren¬

ge i linierne og ens i farven, f.eks. de jyske
granhegn, medens andre er blomstrende og
runde som de bornholmske hegn af fugle¬
kirsebær. De bidrager til fremhæve egnens

landskabelige særpræg.

Forskellige læhegns vinddæmpende virkning
■ Windbreaks ofdifferent degrees of effeciency

Hulprocent = 0
0 5 IO II tb 9C V) 35 40 '
Afstand i antal x hegnshøjden

Hulprocent = 36
o S » 15 20 25 90 35 4o
Afstand i antal x hegnshøjden

Hulprocent = 72
O 5 » 15 20 25 30 35 4o'
Afstand i antal x hegnshøjden

Det for neden åbne hegn
5 10 15 20 2«! SO 35 40

Afstand i antal x hegnshøjden

Vi ser dem som rumdannende elementer,
når vi færdes i landskabet. Især glæder vi
os, når de løvfældende hegn står i fuldt flor
og som blomstrende 'bånd' forløber gennem
landskabet og optegner dets kontur.
Skønhed, særpræg og landskabelig ople¬

velse er dog ikke hensigten. Det levende hegn
er en teknisk begrundet plantning, der pri¬
mært skal løse landbrugets vindproblemer
og den deraf følgende risiko for jordfygning
fra nysåede marker. Et altid aktuelt problem
i landbruget i dag som for 100 år siden. En
nyudkommen bog om emnet tager da også
afsæt ved at citere E. M. Dalgas, der i 1889
skrev om at rejse et værn mod stormen -
landbrugets værste fjende.
Der er gennem tiderne udgivet meget ud¬

mærket litteratur om læ og læhegn. Pro¬
blemkomplekset vind - jordfygning - læ¬
hegn ændrer sig ifølge sagens natur ikke
meget, men en ændret lovgivning om stats¬
tilskud til plantning og en ny liste over til¬
skudsberettigede planter har gjort det hen¬
sigtsmæssigt at ordne den kendte viden med
udgangspunkt i de nye regler.
Bogen er, som det allerede fremgår af om¬

slaget, primært skrevet til brug i undervis¬
ning på landmandsuddannelsen, men det
skal dog ikke afholde andre interesserede fra
at læse med om et emne, der angår alle, som
færdes i landskabet.
I bogen gennemgås den historiske bag¬

grund, formål og virkning, folkelige for¬
eninger og selve lovgivningen. Hovedvæg¬
ten ligger dog naturligt på planter og plant¬
ning. Her behandles praktiske og teoretiske
forhold som jordbehandling, etablering før
plantning samt pleje og vedligeholdelse efter
plantning, ligesom der er ofret plads på et
helt afsnit om plantning omkring gården,
og det selv om disse plantninger kun i få til¬
fælde er tilskudsberettigede. Et sidste afsnit
er brugt til gennemgang af egnede planter.
Det er positivt, at bogen udover at lægge

vægt på økonomi i form af øget udbytte,
sidegevinst i form af træhugst samt jagtmu¬
ligheder også lægger vægt på et godt æste¬
tisk plantningsresultat ved at give en for¬
holdsvis grundig vejledning i valg af planter,
så disse dels kan modstå vinden, dels vælges
rigtigt i forhold til omgivelserne og egnens

særpræg.

Det kunne dog have været ønskeligt med
en nærmere gennemgang af, hvor stor ind¬
flydelse terrænets ruhed har dels på læet dels
på plantevalget samt hvilke plantestørrelser,
der bedst og hurtigst etablerer sig.
Det ville også have være interessant med

en uddybning af, hvilke blomstrende buske,
der kan anvendes i den omtalte planterække
i hegnets østside kaldet 'karakterrækken'.
Ikke alle de angivne blomstrende buske vil
efter anmelderens opfattelse trives lige godt
skyggen øst for 'højderækken', den høje
række træer, der danner kernen i hegnet.
Sidst i bogen - svarende til 1/3 af bogens

sider - gives en oversigt over de plantearter,
træer og buske, der er egnede til læplantning
og som er tilskudsberettigede efter læplant-
ningsloven. Oversigten består af en kortfat¬
tet beskrivelse af de enkelte plantearter led¬
saget af et billede, og de billeder er bogen
ikke tjent med. Der er ofret penge på farve¬
billeder og på en overskuelig opsætning af
den teknisk gode tekst, men kun i meget få
tilfælde viser billedmaterialet plantearterne
i den sammenhæng, som bogen omhandler
- det levende hegn.
Nogle arter er alene vist med et nærbillede

af blomsterstanden bl.a. Gråpil, nogle med
et nærbillede af frugtstanden, bl.a. er Blå¬
grøn Rose vist med et patetisk billede af 5
hyben og et vissent blad. Andre planter, der
anvendes i det levende hegn, såsom aim.
Ask, Gråpoppel, Seljerøn og Dunbirk er vist
som solitærtræer.
Det havde være ønskeligt at se plantear¬

terne afbilledet i hegnssammenhæng, med
angivelse af alder og med et eller flere nær¬
billeder af arternes karakteristika.

På det mere formelle plan er det en svag¬

hed, at der ikke findes et indeks med de la¬
tinske plantenavne, og man savner man en
litteraturliste.

Bogen er klart og overskueligt opbygget i
veldefinerede afsnit. Desværre er teksten til
tider noget ustruktureret, hvilket besværlig¬
gør læsningen.
Alt i alt må bogen bedømmes positivt.

Som bruger af landskabet må man håbe, at
bogen og tilskudsordningen bidrager til, at
der bliver plantet mange smukke, lægivende,
hegn til gavn for markens afgrøde og til
glæde for dyr og mennesker. Inger Ravn
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Fotografi taget ved nordisk møde
om historisk havekunst, Hinds¬

gavl 1949. C.Th. Sørensen i midten
(nr. 19), herudover ses 1, Olav
Moen. 2, Ulla Molin. 3, Pietro

Porcinai. 4, Eywin Langkilde. 5,
Ørum Larsen. 6, Lisa Bauer. 7,

Walter Bauer. 8, Ivar Syversen. 9,
Wisti Råe. 10, Niels G. Wollin. 11,
Sven Linde. 12, Agda Haglund.

13, Erika Kiesling. Sylvia Gibson.
15, Rasmus Jacobsen. 16, Pelle

Friberg. 17, Agnete Georgsen. 18,
Georg Georgsen. 20, Steen Eiler
Rasmussen. 21, Agnete Petersen.
22, PeterKjerl. 23, Morten Klint.

24, Ursula Hansen.
■ Photo taken at a meeting on the
history ofgarden design held at

Hindsgavl in 1949. C.Th. Sørensen
in the centre (19).

En biografi
Sven Ingvar Andersson og Steen Høyer:
C.Th. Sørensen - en havekunstner. Indled¬

ning af Anne Whiston Spirn. Arkitektens
Forlag, 1993. 200 sider, indbundet i shirting,
gennemillustreret, herafmange ifarver. Pris
395 kr.

Man har altid stillet store forventninger til
C.Th. Sørensen (1893-1979) - lige fra ganske
ung til i dag - mange år efter hans død.

Jeg har aldrig kendt C.Th. Sørensen per¬

sonligt, men jeg har haft lejlighed til at stifte
bekendtskab med ham gennem blandt an¬
det mit arbejde med en udstilling om ham
på Nordjyllands Kunstmuseum i 1989. Ved
denne lejlighed slog det mig, at han var en
ener i sin samtid, der ikke alene tiltog sig en

utrolig opmærksomhed, men som nok også
overskyggede sin samtids mange talentfulde
havearkitekter, hvoraf jeg isæf vil fremhæve
Troels Erstad, som er en af dem, der fortje¬
ner større opmærksomhed. Måske var Sø¬
rensens meget dominerende indsats ekstra
synlig, fordi han helt gik sine egne veje.
Fra en spæd begyndelse synes havekun¬

sten op igennem 1920'erne at løsrive sig
fra sine stilmæssige bindinger for at knytte
sig til samtidens nye arkitektur. Gennem en
række tiltag og analyser synes denne have¬
kunst at angive en slags ny-landskabelig
retning. Sørensen brød denne linie og står
i dag med sin markante formsans som bil¬
ledhuggeren, der havde naturen som grund¬
materiale.
C.Th. Sørensen havde to talenter, som

især springer i øjnene: for det første var han
en dygtig rumkunstner, for det andet var han
dygtig til at kommunikere idéer ud.

Nu har han fået sig en biografi. Den er
ikke alene følsom og indlevet skrevet - i et
sprog der af og til tenderer det sværmeriske
- den er også nem at læse.
Problemet ved at anmelde er, at man let

sætter sig til doms over andres arbejder. Læ¬
seren kan med rette spørge, hvem der så har
ret? Anmelderen eller bogens forfatter.
Efterfølgende skal ikke ses som en mave¬

sur kritik. Det er der nemlig ikke grund til,
for bogen er god. På den anden side efter¬
lader den nogle spørgsmål, som jeg mener
bør tages ud og betragtes nærmere.
Dette tidsskrifts læsere skal også vide, at

forfatterne til bogen, Sven-Ingvar Anders¬
son og Steen Høyer er elever af »Sørensen«,
og at de har skrevet bogen, fordi det er de¬
res »ret og pligt« at præsentere et af »dette
århundredres førende landskabsarkitekter«.

Efterfølgende anmeldelse skal ikke an¬

fægte billedet af C.Th. Sørensen som en

glimrende landskabsarkitekt, men her og
der lider bogen af mangel på jævnføringer
til samtiden, og motoren brænder ligesom
varm for forfatterne i deres iver for at placere
Sørensen i anegalleriet sammen med Le
Notre og Pirro Ligorio. Det er ikke nogen
kritik, idet det er meget naturligt, når man
skildrer sin ven og lærer, blot nyttigt for
læseren at have denne baggrundsviden med
under læsningen. Et af de mest iøjnefal-
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dende forsøg på at placere Sørensen i fa¬
gets tronstol ses allerede i titlen med anven¬
delsen af ordet havekunstner.

Op gennem århundredet har faget haft en
identitetskrise, hvor man har skiftet navn fra
landskabsgartner til havearkitekt til land-

Ikke udførtprojekt til Sygeplejerskernes hus,
1931
■ Nurses' Dormitory. The project initiated 1931
was never realized

skabsarkitekt og nu til havekunstner - med
C.Th. Sørensen som den eneste. I bogen
redegøres der omhyggeligt for, hvorfor Sø¬
rensen er kunstner, mere fordi, som det hæv¬
des, at han var sig bevidst, at han var kunst¬
ner, og at han forholdt sig analytisk iagtta¬
gende til sit kunstneriske virke. Der er måske
en vis sandhed i det, at det er en forudsæt¬
ning for at være kunstner, at man betragter
sig selv som kunstner. Det var åbenbart et
problem for Sørensen, for han beskæftigede
sig med det hele livet igennem. Det synes el¬
lers ligetil, at når havearkitektuddannelsen
er optaget som disciplin på Akademiet for de
skønne Kunster, så har havearkitekter med
den fornødne afgang bevist, at de kan hånd¬
tere et vist mål af kunstnerisk håndelag. Det
er i orden at tildele Sørensen al mulig hæder
for at være en god landskabsarkitekt. Men
havekunstner? Det næste bliver så en son¬

dring mellem arkitekter og husbygnings-
kunstnere. Hvis begrebet havekunstner over¬
hovedet har en logisk mening i det danske
sprog, vil jeg mene, at bogens forfattere
begge hører hjemme i samme kategori, men
jeg er ikke sikker på, at de ønsker at forstyrre
billedet af Sørensen på hæderspladsen.
Forfatterne skriver, at »denne bog er så

umådelig ambitiøs, at den ikke kun vil be¬
lyse et vigtigt kapitel i havekunstens historie,
men også pege fremad hen imod et punkt,
hvor landskabsarkitekturens nødvendighed
som kunst forenes med den globale natur¬
forvaltnings nødvendighed.« (s. 23). Det ly¬
der flot. Problemet er blot, at bogen ligesom
taber forbindelsen til dette ambitiøse mål.

Bogen handler slet og ret om »Sørensen«.
Bogen er stor, ikke alene i formatet, men

den er en stor lovprisning C.Th. Sørensen
som person og hans virke og i mindre grad
en uddybelse af hans arbejders betydning i
en bredere, faglig kontekst. Dette forekom¬
mer mig at være en af bogens svageste sider.
Det havde været interessant at se hans hold¬

ninger og gerninger relateret til andre ud¬
øvere af faget - ikke bare i form af navne,
men i form af konkrete arbejder - hvorved
mandens styrke, hans genialitet kunne vise
sig for læseren. Hvad tog han afsæt i, og
hvad gav han fra sig,
Efter en sammenfattende indledning bå¬

de på engelsk og dansk forfattet af Anne
Whiston Spirn, professor i landskabsarki¬
tektur og regional planlægning ved Univer¬
sity of Pennsylvania, USA, hvor Sørensens
betydning i international sammenhæng skit¬
seres, kommer man" efter en ultrakort lev¬
nedsbeskrivelse, der dog alligevel levner
plads til en omtale af, hvem der var hans
jordmoder, og hvilke billeder, der hang over
hans seng (det var portrætterne af Le Notre
og Pirro Ligorio, der s. 35 omtales som Villa
Låntes skaber - hvad han ikke var, men der¬

imod Villa d'Estes - og en landskabstegning
fra Liselund af Thomas Havning) følger en
gennemgang af nogle aspekter i hans have¬
kunst, hvor betydningen af den elementære
styrke i hans arbejder er søgt fremdraget.
Forfatterne finder (s. 41), at ikke mange

sager i Sørensens produktion falder uden for
følgende definition: »haven er et af planter
dannet rum, hvor der kan være mennesker
og blomster«.
Gælder denne definition ikke for det me¬

ste havekunst? Sørensens havekunst synes
ikke gennem dette udsagn at adskille sig fra
mange af hans kollegaers. Men i måden han
tildanner havens rumlighed på, gør han.
Hvad forfatterne da også påpeger: I sin
særlige måde at komponere rumlige kom¬
positioner på hævdes han at have været in¬
spireret af moderne skulptur, »men for at
forstå den dynamiske rumlighed, der er så
karakteristisk for Sørensen, må man gå til
en anden kilde: Den futuristiske billedkunst

(...) Sørensens bedrift var, at han oversatte
futurismens dynamiske, men plane billeder
til rumlig havekunst. Bygningskunstnerne
dyrkede også det sprængte rum med Mies
van der Rohes Barcelona-pavillon, som det
ikke overgåede flagskib, men det skete med
Mondrians retvinklede formsprog.« (s. 41,
43). Jeg vil gerne forsøge at knytte nogle
kommentarer til dette.
Billedkunstens inspirationsgivende betyd¬

ning i havekunstens historie har traditionelt
set været knyttet til den engelske landskabs-
haves fremkomst. Det var i form af kompo¬
sitioner af landskabsmæssige tableauer for¬
trinsvis af Claude Lorrain og Poussin, hvori
en bestemt tidsånds heroiserende idealer var

indkorporeret - idealer man gerne så omsat
i fysiske billeder på hjemlig grund. Haverne
blev ikke bare billeder af denne anden tid,
billederne viste også, hvordan man kunne
iscenesætte et landskab. Det var indholdet i
billederne (motivisk og holdningsmæssigt),
der var det vigtigste, ikke hvad stilen som ret¬
ning hed.
Hvad angår futurismen, der er navnet på

en retning, der opstod i det første årti af
1900-tallet, var det farten, bevægelsen som
fænomen var et hovedmotiv. Det var bevæ¬

gelsen fastholdt i alle dens faser udtrykt i
et nyt dekorativt formsprog med hovedvægt
på de dynamiske virkninger. Ultramoderne
slow-motion optagelser af planter, der var
ved at folde sig ud, skulle også blive en

inspirationskilde. Det var hele bevægelsens
drama skildret og fastholdt i et dynamisk nu.

Sørensens bevægelsesdynamik mellem
stationære former synes ikke udsprunget af
en indefra katalyserende kraftbevægelse,
selv om man fristes til at antage det, når
man eksempelvis ser hans spiralformede
projekt til Sygeplejerskernes Hus fra 1931.
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Under arbejdet med De musikalske Haver klippede C.Th. Sørensen dem ud i papir,
m In working with TheMusical Gardens C. Th. Sørensen cut the geometrical forms out ofpaper.

Projekt til De musikalskeHaver i Horsens
■ Projectfor TheMusical Gardens at Horsens

Det gælder flere af nutidens landskabs¬
arkitekter, at de benytter billedkunstneriske
retningsudtryk som eksempelvis futurisme
og russisk konstruktivisme (i bogen f.eks. s.
153) i deres forsøg på at betegne karakteri¬
stiske træk i et stykke moderne havekunst.
Dybest set forstår jeg det ikke. Billedkunsten
er todimensional, havekunsten tre- ja, fire¬
dimensional. Det ville have været mere an¬

skueliggørende, om man beskrev de karak-
teristiska, som man vil udtrykke gennem
disse kunsthistoriske termer. Futurisme vir¬
ker ikke dækkende nok i beskrivelsen af det

tidlige projekt til Vitus Berings Parken i
Horsens og af et anlæg som Angli V, Her¬
ning og for den sags skyld også af Næ¬
rumvænge (s. 43). Det er anlæg, der mere
eller mindre er karakteriseret af cirkler,
ovaler, spiraler, bugtede linier, åbne og luk¬
kede rum, hvor ikke det omskrevne, men i
endnu højere grad rummene mellem de om¬
skrivende former - mellemrummene - dan¬
ner den dynamiske interferens. Det er i mel¬
lemrummene, at kunsten bliver aktiv, bliver
bevægelig, og hvor mennesket får oplevelsen
af rum og form. Det er denne bevægelsesryt-
mik, det oplevelsesmæssigt aktiverende, der

må være det centrale i Sørensens havekunst
- ikke om den er futuristisk eller ej.
Med få undtagelser er havekunst rum¬

kunst, og plantegningerne af haverne skal
anskues som et værktøj til opsnøringen af
det færdige resultat. Det er muligt, at pla¬
nen af en spiral kan give futuristiske associa¬
tioner, men målet - den grønne krumme,
klippede hæk i mandshøjde opleves knap
nok som spiral, men som et mystisk dra¬
gende forløb, der udforsker fantasien for
det anelsesfulde bag krumningen.
De kunsthistoriske stiltermer er ikke dæk¬

kende nok i afsøgningen af det egentlige i det
havekunstneriske univers. Udtrykkene synes
på en måde at lade haven som kunstværk
i stikken. Det forekommer hensigtsløst at
knytte »Mondrians retvinklede formsprog«
(s. 43) - med al respekt for Mondrian, så har
han ikke opfundet firkanten - til Sørensens
havekunst. Der forekommer langt mere ind¬
lysende at benytte udtrykket om eksempelvis
Eywin Langkildes have i forsikringsselska¬
bet Balticas gård fra 1958. Her er der tale om
et helt andet kunstnerisk udsagn, som ikke
tilstræber det plastiskt tredimensionelle.
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Den runde fabrik, den cirkulære skulpturpark og De musikalske Haver.
Luftfoto ca. 1990
■ Roundfactury, circular sculpture park andMusical Gardens.
Airphoto c. 1990

Model 1964
m Maquette 1964

Billedkunsten fremhæves ved flere lejlig¬
heder som værende forbilleder for Søren¬
sens kunst. Det kan undre, at forfatterne
ikke redegør nærmere for, hvorfor de me¬

ner, der er en stærk sammenhæng til billed¬
kunsten. Ud over et enkelt eksempel (s. 37)
anfører forfatterne, at Sørensen aldrig om¬
talte billedkunst i forbindelse med sine vær-.

ker. Så alene af den grund burde sagen have
været belyst nærmere.
Det var ikke alene Sørensen, der søgte at

frigøre sig fra det traditionelle stilbegreb. I
1918-20 nedlagdes tempelklassen på Akade¬
miet af samme grund - ikke mindst på grund
af indflydelsen fra kredsen omkring Den Fri
Arkitektforening. Til gengæld synes der i
arkitekturen - måske som et særligt dansk
fænomen— at opstå en ny og søgende æstetik
omkring geometriske grundformer og klare
volumener. Vennen Mogens Koch søgte hele
livet igennem at indkredse bygningens volu¬
men i klare og logiske enheder, hvor æstetik
og rumgeometri så at sige gik hånd i hånd.
Umiddelbart hælder jeg mere til den tro,

at Sørensens æstetik tog afsæt i den inspira¬
tion, som Mogens Koch, Kaare Klint og Kay
Fisker gav udtryk for - med den tilføjelse,

at elementerne i havekunstnerisk sammen¬

hæng kunne udnyttes friere end i arkitek¬
turens bundne verden. Jeg har umiddelbart
vanskeligt ved at forestille mig, at en så bega¬
vet rumkunstner som Sørensen skulle tænke
i andet end rumlige volumener set med nor¬
mal øjenhøjde som udgangspunkt for sin
æstetiske vision. •
Sørensen har gang på gang i sine skrifter

talt nedsættende om den landskabelige have,
og man har troet ham, fordi hans havekunst
i såudpræget grad har fremstået som grønne
arkitektoniske volumener. Han skriver oven-
ikøbet et sted (s. 152), om der overhovedet
findes anden havekunst end den barokke -
som noget helt modsat det landskabelige.
Men ud over de to portrætter af havekun¬
stens vel nok betydeligste udøvere af arki¬
tektonisk havekunst, nemlig Le Notre og
Pirro Ligorio, var det landskabstegningen
fra Liselund, han holdt af. Hvor er landska¬
bet i Sørensens kunst? Dette spørgsmål er
fortsat ubehandlet.
Det er for øjeblikket moderne at tale

om kulturlandskabets betydning som have¬
kunstnerisk motiv. Også dette træk frem¬
hæves ved Sørensens havekunst, og man får

Gårdhave til forsikringsselsskabet
Baltica. Eywin Langkilde, 1958
■ Baltica insurance company's

courtyard. Eywin Langkilde, 1958
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1. +2. Sonja Polls have
■ 1.+2. Sonja Poll's garden

flere steder som læser det indtryk, at det
var Sørensen, der indførte denne motivan¬
vendelse i dansk havekunst. Det er nok ikke
korrekt. Men han arbejdede videre på en

tankegang, der blev sået i de første årtier
af 1900-tallet, og hvor de nye villaejere gen¬
nem havebøger, der udkom på dansk grund
omkring første verdenskrig, opfordredes til
at lade sig inspirere af kulturlandskabets
forskellige enkeltmotiver som havekunstne¬
risk motiv. Sørensen gav kulturlandskabets
skov, skovbryn og slette et magtfuldt og
kunstnerisk udtryk i eksempelvis 39 have¬
planer - typiske haver til et typehus, der
udkom første gang i 1966.
Med forskellige udformninger af det

grønne forsøgte Sørensen i den lille bog
at »klæde« det samme typehus i 39 forskel¬
lige grønne havedragter. Tilsyneladende en

brandgod og sjov idé. Men bedriften viser
alligevel, at han var villig til at give køb på
det geomantiske til fordel for det artistiske.
»Gardens are for people« lyder det i bil¬

ledteksten s. 130.

Udsagnet er bemærkelsesværdig i netop
denne have, der er bygget op af en ca. 3 m høj
hækoval indskrevet i en villagrunds trekan¬
tede grundplan. Haven er uhyre enkel og

stærk i sit udtryk. Med sit artistiske, fornemt
opfattede rum, der virkelig kræver noget af
sin beboer eller bruger, forekommer haven
ikke at være for »people«. Den lille bitte
siddeplads nede i dybet af spiralens stærke,
enkle kurve kan lige akkurat rumme et bord
og nogle få stole, og jeg tvivler på, at den
er så varm, intim og vindbeskyttet, som det
hævdes i billedteksten. Og plænen oppe
over spiralen er for åben til noget reelt op¬
hold. Men tag ikke fejl: det er en formida¬
bel have. Skulpturel arkitektur i grønt. Så
sublimt og så langt kan man drive et have¬
kunstnerisk udtryk op i en villahave. Det er
fornemt gjort. Men en have for de få. An¬
derledes forholder det sig med koloniha¬
verne i Nærumvænge. Her er havens stram¬
me ovale formsprog mangedoblet og gjort
til »gardens for people«.
»Hans evne til at forene kunst, funktion

og tradition modsiger den polarisering, der
nu plager faget. Deri ligger Sørensens stor¬
hed, og derfor har hans virke betydning for
den aktuelle debat«, skriver Anne Whiston
Spirn i sin indledning.
Udsagnet lyder besnærende, men jeg er

temmelig sikker på, at han ikke er den ene¬

ste, der har evnet dette. Det har i Danmark
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på flere måder været et stærkt århundrede
havekunstnerisk set.

Det er ikke sandt, at havekunsten først
blev »anerkendt som kunst« i 1945 (s. 43),
da Sørensen fik Eckersberg medaljen, men
hvis tildelingen af Eckersberg medaljen skal
tages til indtægt for en kunstens håndspå¬
læggelse af havekunsten, ja, så fandt denne
faktisk sted allerede i 1937 med tildeling af
sammemedalje til en af Sørensens lidt ældre
kollegaer. I øvrigt havde der helt fra 20'ernes
begyndelse, om ikke før, været bestræbelser
i gang for at gøre havekunst til kunst, at give
den en bevidst æstetisk dimension. Sympto¬
matisk nok døbtes dette tidsskrift i 1920 da

også Havekunst. Det er næppe rigtigt, når
forfatterne krediterer Sørensen for at være

den, der ville hævde havekunstens særegne

stilling som kunstnerisk disciplin - som den
eneste, der gjorde det. Bestræbelser i den
retning havde forlængst været i gang, før
Sørensen kom til - ikke alene på Akademiet,
men også på Landbohøjskolen.
Der er af Sørensens mangeårige sekretær,

Helle Borup, foretaget et imponerende re-

searcharbejde i en række faktiske forhold.
Arbejdet virker samvittighedsfuldt, men
man må dog alligevel undre sig over den no¬

get selektive behandling af litteraturlisten,
der udelader en del interessant litteratur.

Set ud fra en historisk vinkel er det på¬
faldende, hvor godt C.Th. Sørensen fylder
i landskabet. Han har for en stor del tegnet
havekunsten fra 30'erne op til i dag. Det har
utvivlsomt været til uvurderligt nytte for
havesagens fremme i en industrialiseret tid.
Selv om hans private virksomhedmå have

været enorm med omkring 2.000 projekter i
arkivet, og han blev fejret med medaljer, et
professorat samt kongelig audiens antydes
det ved flere lejligheder i bogen, at hans
gerning var bittersød, og at samfundet ikke
udnyttede hans talent. Umiddelbart mener
jeg, at Sørensens talent blev udnyttet godt,
og at han efterlader sig et flot livsværk.
Nærværende bog er et synligt bevis på dette.
Problemet er snarere, at hans samtidige,
udmærkede kollegaer er ramt af hans slag¬
skygge, og det finder jeg er synd, men deres
fortjenester hører naturligvis ikke hjemme
i bogen om C.Th. Sørensen.
Det er en flot bog med mange illustratio¬

ner og et flot udstyr. En nærlæsning giver
dog anledning til at stille en række centrale
spørgsmål omkring havekunst.

Lulu Salto Stephensen
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Arkitekturprisen til
Sven-Ingvar Andersson
Havekunst, landskabsarkitektur eller hvad
man nu vil synes at ligge i en veloplagt stime
af bogudgivelser, udstillinger, hæderspriser.

I et anfald af storhedsvanvid kunne man

fantasere om, at faget er på vej mod en væg¬

tig og værdig plads inden for arkitektur som
helhed, mere moderat overvejes, om det er et
udslag afalmindelig eskapisme.
Arkitekturprisen er en kollegial pris, idet

den gives til en arkitekt af andre arkitekter.
Prisen på 100.000 kr. er stiftet af Praktise¬
rende Arkitekters Råd i 1979. Formålet er at
fremme kvaliteten af dansk bygningskunst
og arkitektstandens anseelse ved præmie¬
ring af en særlig indsats - praktisk, pæda¬
gogisk eller teoretisk - for arkitektfaget. Af
tidligere modtagere kan nævnes Jørn Utzon,
Vilhelm Wohlert, Henning Larsen og Hans
Erling Langkilde.

1 1993 tildeltes arkitekturprisen for første
gang en landskabsarkitekt, nemlig som det
sikkert er bekendt prof. Sven-Ingvar Anders¬
son. Formand for Arkitekturprisens fonds¬
bestyrelse, Erik Korshagen motiverede i sin
tale valget. Han betonede bl.a. Sven-Ingvars
præcise og vedholdende virke som debattør
og ambassadør for havekunsten, hans lange
og inspirerende indsats som pædagog - for
bygningskunst- og som for landskabsstude-
rende - ved Arkitektskolen i København
samt naturligvis hans virke som skabende
havekunstner. Fremhævet blev pladser som
Karlsplatz, Trinitatis Kirkens torv, Sankt
Hans Torv og promenaden ved Helsingborg
havnefront, haveanlæg ved boligbebyggel¬
serne Ådalsparken, Eremitageparken og

Gullestrup.
I sin takketale glædede Sven-Ingvar sig

over prisen, æren og anerkendelsen - som
han generøst lod skinne på faget som helhed
- og udbad sig samtidig, at selvsamme fag
blev udsat for mere faglig kritik. Med pro¬
klamationen: 'Det er min ambition at ska¬
be anlæg, der på Shakespearsk vis kan være

folkelige og give oplevelser på et kunstne¬
risk højt niveau' som optakt, forklarede og

præsenterede Sven-Ingvar Andersson pro¬
menaden ved Helsingborg havnefront. AL

Tuileriehaverne i Paris
Les Tuileries, omtrent 21 hektar stor, 1 km
lang og beliggende langs Seinen fra Louvre
til Place de la Concorde, er under foran¬
dring.
Efter en indbudt konkurrence i 1990

med deltagelse af bl.a. Michel Corajoud,
Bernard Lassus, Jacques Sgard, Michael van
Valkenburgh blev ikke en, men to deltagere
udpeget som vindere.
Franskmændene Pascal Cribier og Louis

Benech fik til opgave at arbejde videre med
det største område fra Pont Royal og vestpå,
det er området mellem l'Orangerie og Jeu de
Paume, det træklædte rektangel og det åbne
område omkring de tre cirkulære bassiner.
Eksisterende træer bevares, og opgaven er til
en vis grad forsigtig restaurering.
Belgieren Jacques Wirtz har fået overdra¬

get at projektere det, der benæves karrusel¬
haven, og som udformes som et vifteformet
parterre. Wirtz er kendt for sine 'topiary
gardens' og arbejder altså også her med for¬
skellige klippede buksbomformer, som. bre¬
der sig ud som stråler. Desuden opstilles der
her atten skulpturer af Aristide Maillol.
Området op til pyramiden ved Louvre hø¬

rer til arkitekten I.M Peis domæne. AL

1. Jacques Wirtz, Pascal Cribier og
Louis Benech samt I. M. Pei: Model af
TUileriehaverne. 1992
2. Cribier og Benech: Bosquet i Grand
Couvert
■ 1. Jacques Wirtz, Pascal Cribier and
Louis Benech with I. M. Pei: Maquette
of the TUileries. 1992
2. Cribier and Benech: A bosquet insi¬
de Grand Couvert

2 Belgisk udstilling om landskabsarkitektur
Fondation pour 1'Architecture i Bruxelles
viste i efteråret en udstilling med arbejder
af tre belgiske landskabsarkitekter: Det var
Jean Canneel-Claes (1909-1989), René Pe-
chére (født 1908) og Jacques Wirtz (født
1924). Udstillingen præsenterede et større
udvalg af private som offentlige havean¬
læg.
Jean Canneel-Claes kendes for sine enkle

haver til funktionalismens hvide huse. De

rektangulære og asymmetriske haveplaner
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Skulpturhave, Chelsea Flower Show, 1982. Preben Jakobsen
■ Sculpture Court at the Chelsea Flower Show, 1982. Preben Jakobsen

1. Jean Canneel-Claes, egen have ca. 1935
2.+3. Jacques Wirtz, egen have ved Antwerpen
4. René Pechére, labyrinten ved Musee van

Buuren, 1960'erne
■ 1. Jean Canneel-Claes' own garden c. 1935
2.+3. Jacques Wirtz' own garden at Antwerp
4. René Pechére, the maze atMusee van

Buuren, c. 1960

The Landscape Institute Medal
Den danskfødte, delvis danskuddannede
landskabsarkitekt Preben Jakobsen har i ef¬
teråret 1993 modtaget æresbevisningen The
Landscape Institute Medal af den engelske
landskabsarkitektforening.
Preben Jakobsen er født på Fyn. Efter at

have været i lære som gartner og arbejdet
ved flere planteskoler i England og Frankrig
gennem 50'erne, vendte han tilbage til Dan¬
mark og studerede landskabsarkitektur hos
C.Th. Sørensen ved Kunstakademiet i Kø¬
benhavn.

Senere fulgte studier af italienske haver, og
2 efter arbejde i Sverige rejste han først i
60'erne atter til England og arbejdede i ni
år med landskabsarkitekten Ivor Cunning¬
ham.

Det var opgavér som projektering af fri¬
arealerne omkring de store Spanboligbe-
byggelser i det sydøstlige London, der blev
bemærket som usædvanlig landskabsarki¬
tektur, og som fremhæves som 'a visionary
hallmark' af hans engelske kolleger.
11969 startede han med sin hustru Marga¬

ret egen tegnestue i Cheltenham og har alle
årene sideløbende undervist landskabsarki-

3 tektstuderende.
I motiveringen for tildelingen af 'The

Landscape InstituteMedal' fremhæves først
og fremmest den enkle og stærke formgiv¬
ning i Preben Jakobsens omfattende pro¬
duktion.
Det gælder ikke mindst de meget bevid¬

ste og artikulerede kompositioner af plante¬
materialet og den delikate detaljering af be¬
lægninger.
Sidst i marts 1994 åbnes en udstilling med

Preben Jakobsens arbejder i Blanc de Bier-
ges Gallery, Business Design Centre, Upper

4 Street, Islington Green, London. AL
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fra 30'erne udskilte sig klart fra datidens en¬
ten amøboide eller nyklassicistiske alment
udbredte planer.

René Pechére er en havekunstner, som er
velbevandret inden for musik, historie og
kunst og tillige noget af en numerist. En hel
del planer kan underdeles matematisk, f.eks.
Hjertehaven ved Musee van Buuren. I bogen
Jardins Dessines, Grammaire des Jardins
har René Pechére beskrevet mange af sine
prdjekter. Det er ofte stilige og formelle re¬

noveringer af historiske haver. René Pechére
har været meget aktiv i arbejdet med histo¬
riske haver i ICOMOS.
Mindst kendt er JacquesWirtz. Med basis

1 Antwerpen har han udført mange privat¬
haver i Belgien, Frankrig og Tyskland, især
med talent for at arbejde med plantninger
og plantesammensætninger. Et usædvanligt
og meget fremtrædende projekt er renove¬
ringen af Hiileriehaverne i Paris.
Udstillingen var etableret i samarbejde

med Archives d'Architecture Moderne og
Etablissement Public du Grand Louvre.

Katalog kan rekvireres fra Fondation pour
l'Architecture. 55, rue de l'Ermitage Kluis-
straat. 1050 Bruxelles, Belgien. Tel. 32 2649
02 59, fax 32 2 640 46 23. AL



Summary

Problems in Landscape Architecture,
p. 26
By Ib Asger Olsen
In the early 1960s, subdivisions for the
teaching of garden design and landscape
planning were established almost simul¬
taneously in Sweden, Norway, and Den¬
mark, in each case sprouting from tradi¬
tional gardening departments.
The background for this was general

expansion of societal and public sectors
and, particularly, urban development and
its land and townscape consequences. The
motivation which was to sustain these new

courses and syllabi was to plan across sec¬
tors while keeping nature itself as an im¬
portant parameter. Planning across sectors
is difficult but essential if we want culture
rather than merely entrepreneurial achieve¬
ment in dealing with our natural environ¬
ment.

One difficulty is the lack of a once-

and-for-all bottom line. No results are fully
estimable from surplus profit graphs or
interest calculations. It is possible to please
authorities by inventing methods for pricing
of the biological environment but real value
is elusive. We have, therefore, a number of
permanent issues at hand.
Today at the Section for Landscape, we

aim, together, to solve problems and create
syntheses out of diverse factors. We train
ability. The training in landscape planning
and design at the KVL of today is not dis¬
similar to what is practiced in the form of
projects at schools of architecture, and an

already familiar question will be asked
again, namely, 'How do we combine know¬
ledge and skill to ensure full professionalism
in just five years?'
The nucleus of our field is a synthesis of

science, sociology, and the humanities; such
synthesis is difficult when we want it to be
more than a sum of its parts - and we do,
otherwise no professionalism! .

In recent years we have seen an unhealthy
polarisation into ecology vs aesthetics, a
foolish one even. Ecology is concerned with
living entities relating to their natural en¬

vironment; aethetics is concerned with
beauty. The polarisation mentioned origi¬
nates in a different sense of values caused
by different training and different ideology
more than anything else. Concentration and
specialization involves choice and conse¬

quent loss of the other. Biologists, for ex¬

ample, are interested in natural processes
and natural form, nature's ontology, as it
were, whereas architects, gardeners or far¬

mers deal with products and created form.
Living in a heavily industrialized society we
must interfere with, and re-form the land¬
scape but we must first familiarize ourselves
with natural processes, working with them
rather than against them. These notions are

not at variance.
Aesthetics and art are both essential to

landscape architectural training and prac¬
tice. Both architect and landscape architect
'are in' space and the societal framework,
and therefore must assume a fairly com¬
monly accepted frame of reference. The ar¬

tist, engaging in personal communication
with whoever is receptive, is in a different po¬
sition. The planning and designing of the
physical environment is basically an art-
form but the goal is not art for its own sake
but useful applied art, and it is crucial that
student are made aware of this distinction.
International ideas are inevitable and

necessary but they must be transformed,
adapted to the Danish landscape, its climate
and culture if they are, a second time around,
to evoke any international interest. This is a

major challenge in the planning and shaping
of our physical environment, and further
challenge is to come.

A Conversation With Professor
Ib Asger Olsen, p. 32
By Karen Permin
Landscape architect Ib Asger Olsen from
Feb 1 1994 onwards is professor at what is
now the Section for Landscape at the Royal
Veterinarian and Agricultural University
of Copenhagen, KVL. His predecessor was
J. Palle Schmidt, who had been Head of
Department since 1972.
Professor Olsen's career spans a wide

selection of activities; since the 1950s he has
studied, taught and practiced concurrently.
He has earned degrees and diplomas from
the Royal Academy of Fine Arts as well
as from the KVL, worked at the practices
of Erik Mygind and Sven-Ingvar Anders-
son, since 1973 owned a practice, with Per
Stahlschmidt, has taught landscape design
students in Sweden and Denmark, submit¬
ted projects for competions, and written on
forest plantation, plant selection, and on

open areas surrounding housing estates.
His inaugural lecture entitled 'Problems

in Landscape Architecture', above, presented
his sympathies and dislikes, and laid down
guidelines.
In your inaugural lecture you tell us that

today the training 'at KVL is not dissimilar
to what is practiced at schools of architec¬
ture. On what modes ofpractice are we to
concentrate in future?
- I imagine research per se, including func¬
tion, locality, and materials, will be located

at KVL since this is where so many resources
are available. But I suppose you mean,
Should we select, in the sense of excluding
objects of study? Perhaps our MA degree
might be divided into two lines of work: one
focusing on maintenance, and another cen¬
tered on design. We do not approve of at¬
tempts to establish a BA degree in landscape
architecture because such graduates would
be unable to compete with those trained as

design technicians or foresters, who become
familiar with a great range of materials, are
highly skilled technically, and learn man¬
agement. A BA degree, however, would be
fine as the groundwork supporting an MA
degree in architecture or planning, in this
country as well as abroad.

What do you think about 20th century
landscape architecture?
- I get a highly varied impression. At one
point we see US land art, then something
comes out of Denmark, such as Steen
Høyer's theoretical thoughts on parks of
the future. New signals emerge from France,
Holland and Germany even if Danes har¬
bour ambivalent feelings towards German
landscape architects, who are experts on

technico-biological subjects but tend to for¬
get about architecture. German ecologism
and American land art accost us from op¬
posite sides and confuse our theoretical
thinking. It is not ecology, mind you, but
an -ism valuing ecology higher than human
reason, with no concern for architecture.
America, on the other hand, brims with
allegations, but in no recent US projects
do I find landscape architecture based on
shared ideas and communal values; no sense
of a social framework.

The Prize for Architecture Goes To

Sven-Ingvar Andersson, p. 46
The aim in awarding the prize of DKK
100,000, created by Practicing Architects
in 1979, is to improve the quality of Dan¬
ish Architecture, and increase the standing
of architects by naming an outstanding
achievement, whether in practice, pedagogy,
or theory. Former recipients include Jørn
Utzon, Vilhelm Wohlert, Henning Larsen,
and Hans Erling Langkilde. Sven-Ingvar
Andersson is the first landscape architect to
receive the award.
The committee spokesman, Erik Kors¬

hagen, in his speech emphasised Profes¬
sor Andersson's persistence as a contro¬
versialist, as ambassador for garden design,
his brilliant designs and inspirational teach¬
ing. Creations such as Karlsplatz, Trinitatis
Church Plads, Sankt Hans Torv, the Hel¬
singborg Promenade, and open areas sur¬

rounding Ådalsparken and Gullestrup were
singled out. Ellen Miriam Pedersen
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Kommunalparkvirksomhed
under forandring
Den kommunale parkvirksom¬
hed i Europa er på mange må¬
der udsat for store forandrin¬
ger. Sverige er ét af de lande,
hvor forandringen har været
størst og er gået hurtigst. I
mange svenske kommuner er
den lange tradition for en sam¬
let parkvirksomhed - med
planlægning, projektering, an¬
læg og drift under en og sam¬
me hat - blevet afbrudt og er¬
stattet med en form for
bestiller- og udførersystem.
Indtil nu har forvaltningerne

i de danske kommuner været

relativt upåvirkede af sådanne
forandringer. Men også her er
forandringerne indtrådt. Uan¬
set om udviklingen kommer til
at ligne udviklingen i Sverige
eller ej, er det vigtigt, at par¬
kens repræsentanter i kommu¬
nerne er velforberedte og ken¬
der den udvikling, som sker i
andre lande.
En undersøgelse i foråret

1993, gennemført af MOVIUM
viste, at halvdelen af 80 under¬
søgte kommuner havde indført
en parkorganisation med ad¬
skilte bestiller- og udførerfunk¬
tioner. I en fjerdedel af kom¬
munerne med samlet organisa¬
tion var de i færd med at

indføre en form for bestiller-
og udførermodel. Det er frem
for alt i de større kommuner, at
denne model har haft stor gen¬
nemslagskraft.
Læs mere om: Kommunal

parkvirksomhed under for¬
andring i videnblad nr. 3.3-1
og 3.3-2

Parkpolitik år 2000
Park- og landskabssektoren i
Danmark omsætter for 8 mia.
kroner hvert år. Kommunerne
er de største forvaltere af par¬
ker og grønne områder. På
grund af politiske forhold og
økonomiske stramninger er der
de seneste år sket store foran¬

dringer i den kommunale park¬
virksomhed i lande som Eng¬
land, Tyskland, Sverige og
Norge. Også i Danmark må vi
regne med forandringer i den
kommunale parkvirksomhed.
Parkernes betydning for mil¬

jøet og for menneskets helbred
og adfærd anerkendes i sti¬
gende grad. Forvaltning af
byens parker og grønne områ¬
der er derfor blevet genstand
for voksende politisk interesse.
For at belyse fremtidens park¬
politik arrangerer Stads- og
Kommunegartnerforeningen
og Forskningscentret for Skov
& Landskab en konference med
temaet »Parkpolitik år 2000«.
Konferencen afholdes i Lyngby
den 5. maj 1994.
Konferencen har bl.a. føl¬

gende foredragsholdere: land¬
brugsminister Bjørn Westh,
prof. Ib Asger Olsen, stads¬
gartner Per Glad, direktør for
Danmarks Naturfredningsfor¬
ening David Rehling, folke¬
tingsmedlem Ole Løwig Si¬
monsen, formand for Forskøn¬
nelsesforeningen Bonnie
Mursch, direktør for FSL Niels
Elers Koch.

Yderligere information og
tilmelding: Karen Bruun,
Forskningscentret for Skov &
Landskab, tel. 45 93 12 00.

Kurser i foråret
Flerårige blomster i byland¬
skabet
Med udgangspunkt i en række
anvendelsessituationer ses på
planlægning, etablering og

pleje af stauder, løgvækster og
andre urter i byens rum, par¬
ker, boligområder, kirkegårde.
Kurset afholdes i Svendborg

17.-18. maj, ved John Norrie,
Jane Schul og Carl Aage Sø¬
rensen.

Drift og pleje af randplantnin¬
ger, lunde, skove og hegn
Kurset gennemgår, hvordan
man udarbejder målsætninger
for bevoksninger og anviser
modeller til, hvordan sådanne
målsætninger kan opfyldes.
Fremvisning af hugstforsøg i
rekreative skovplantninger.
Kurset afholdes både i Jyl¬

land og på Sjælland i hen¬
holdsvis Vejle 7.-8. juni og i
Skuldelev 14.-15. juni, ved
Ebbe Bøllehuus, Carsten Dam¬
gaard, Søren Gludsted og Palle
Kristoffersen.

Yderligere information og
tilmelding til: Karin Gregersen,
Forskningscentret for Skov &
Landskab, tel. 75 88 22 11.

Jens Ole Juul,
landskabsarkitekt MI)L

Landcadd, et tegneprogram
til landskabsarkitekter
Landcadd er en amerikansk

applikation til AutoCAD be¬
regnet for landskabsarkitekter.
At det er en applikation bety¬
der, at det er et tillægsprogram,
der virker i AutoCADs miljø.
Man kan altså ikke køre Land¬
cadd selvstændigt, mén må
betragtedet som en udvidelse
af AutoCAD.
Hvis du vil acceptere, at også

computerprogrammer kan
være frodige, så dækker det be¬
greb meget godt det første ind¬
tryk, man får af Landcadd.
Buske og træer fylder skærmen
- sammen med gynger, klatre¬
stativer, bænke og lamper. Når
træerne vokser, kan man fore¬
tage en udtynding, med mindre
man foretrækker at arbejde
med vejprofiler, terrænbereg¬
ning, indlæsning af landmåler¬
data eller andre relevante

emner set fra en landskabs¬
arkitekts synspunkt.
Dertil kommer, at program¬

met er overskueligt bygget op.
De forskellige faciliteter er
samlet i emner, som kan vælges
fra hvert sit rullegardin eller fra
tabletmenuen. For de, der har
et vist kendskab til AutoCAD,
skulle det således være rimeligt
enkelt at finde rundt i Land-
cadds urskov af muligheder.

Ni moduler
Landcadd er opbygget af ni
moduler, som kan erhverves
enkeltvis eller med rabat i for¬

skellige pakkeløsninger. Modu¬
lerne handler om henholdsvis,
indføring af landmålte data i
tegningen, terrænmodellering,
landskabsanalyse, plan og pro¬

filberegning af nye veje, jord¬
beregning, projektoptegning,
plantevalg, overrisling samt
detailplaner. Disse overskrifter
svarer stort set til hvert sit
rullegardin.
Hvert modul giver hjælp til

løsning af en faglig problem¬
stilling. I nogle tilfælde sker
det i form af færdige løsninger
som i kartoteket over detail¬
tegninger, hvor der findes eks¬
empler på belægninger, dæk og
broer, erosionskontrol, handi¬
captilpasning, springvand og
bassiner, plantehuller, trapper
og ramper samt mure. Sam¬
lingen kan suppleres med egne

eksempler.
I andre tilfælde er hjælpen

mere operativ. Terrænmodelle-

< forts. s. A8

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler
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Landcadds tableimenu giver i forkortet form en oversigt over programmets muligheder

forts, fra s. A 7
ringsmodulet giver f.eks. mu¬
lighed for ud fra egne data, at
opbygge en terrænmodel og
lægge tegningselementer som
veje, træer og huse op i denne.
Med AutoCADs funktioner
kan man herefter gå rundt i
modellen og udtegne egnede
perspektiver eller isometrier.
Modellen kan også danne
grundlag for oprettelse af GIS-
datanet om terrænets hæld¬

ning, orientering eller højde¬
forhold.

Hjælp til optegning
Inden for optegning byder pro¬
grammet på mange hjælpe¬
funktioner. Mari kan både
trække på de mange plan- og
3D-symboler, der hører til, og
gøre nytte af de foruddefine¬
rede tegnerutiner. Parkerings¬
pladser f.eks. tegnes ved at an¬
give start- og slutpunkt samt
parkeringsvinklen. Program¬
met foretager beregningen af
antallet af parkeringspladser
og tegner dem op mellem de
afsatte punkter. Tilsvarende
kan veje, beplantninger og til
dels bygninger optegnes ud fra
de parametre, der skal til for at
beskrive dem.
Man kan desuden vælge mel¬

lem forskellige stregformer der
passer til busketter, hække eller
trægrupper, og græsset kan
prikkes lyst og tættere mod
kanten. •

Programmet rummer et væld
af både plan og 3D-symboler
over biler, sportsbaner, legered¬
skaber, træer, buske, skure,
bænke, folk m.m. Med en en¬

kelt funktion kan man skifte
fra plan til 3D-symboler. Man
kan så at sige pakke en 3D-mo-
del ned i en plantegning eller
omvendt. Dermed kommer
man ud over det problem, der
normalt opstår, når man arbej¬
der i 3D nemlig, at de rumlige
modeller ikke er særlig pæne,
når man ser dem i plan.
Med EZWORD er det meget

enkelt at importere digital tekst
udefra. Standardoplysninger
som f.eks. BPS-beskrivelserne
kan altså let udskrives i teg¬
ningen.

Objekter og databaser
Udviklingen inden for CAD
går mod objektorienteret pro¬
jektering. I stedet for at tegne
tegninger af planer, går man
over til at indsætte objekter i et
digitalt rum. Objekterne består
dels af en visuel del - et plan¬
symbol eller en 3D-model - og
dels af en kobling til en data¬
base. I databasen kan man

lægge alle de oplysninger ind
om objekterne, som er rele¬
vante for projekteringen.
I Landcadd findes der en

plantedatabase med lidt over
900 planter. For hver plante er
der 40 oplysninger, herunder
bl.a. navn, maksimal højde,
vækstform, plantetype, arki¬
tektonisk anvendelse, ingeniør¬
mæssig anvendelse (f.eks.
erosionskontrol, landvinding,
støjdæmpning), forkert anven¬
delse, jordbund og robusthed.
En herlig bramfri samling
information, der må være lavet
ud fra devisen om, at de fejl og

mangler, der måtte vise sig i
første udgave, vil blive rettet i
den næste.

Hver gang man indsætter et
træ (et objekt) i sin tegning,
så vælger man dels et billede af
træet og dels en kobling til
databasen via navnet. Når man
har tegnet tegningen, skal der
derfor kun en enkelt kom¬
mando til at optegne plante¬
planen.
Ud fra oplysninger om træ¬

arternes maksimale højde og

væksthastighed, kan man få
udskrevet plantegninger og
perspektiver, der viser situatio¬
nen om 5, 10 eller 30 år. Eller
oplysninger om pris og ar¬

bejdsløn ved udplantningen
kan udskrives i en rapport over
omkostninger ved etableringen.
Det samme gælder for andre
objekter som f.eks. belægnin¬
ger, legeredskaber eller cykel¬
stativer.

Samtidig kan man anvende
databasen til at søge i. Med en

plantedatabase vil man f.eks.
kunne finde frem til et antal

arter, der opfylder bestemte be¬
tingelser. Ud fra denne mindre
gruppe kan man vælge nogle
arter og indsætte dem i teg¬
ningen.

Tilpasning til danskeforhold
En af fordelene ved at arbejde
med objekter er, at man sam¬

tidig med optegningen kan få
lagt de forskellige tegningsdele
i hvert deres lag i tegningen.
Landcadd kan sættes op til 5
forskellige lagstrukturer, men
de er alle varianter af ameri¬

kanske standarder. Det er altså
ikke umiddelbart muligt at
sætte programmet op til Abbs
lagstruktur, der er grundlag for
tegningsudveksling i Danmark.
Ifølge manualen skulle der dog
være mulighed for at rette i
standarderne.

Også i andre situationer
viser der sig at være store for¬
skelle på danske og amerikari-
ske forhold. Plantedatabasen
indeholder f.eks. en række
kaktus og palmer, som vi ikke
har brug for, og samtidig er der
kun et begrænset antal arter
inden for de mest almindelige
træarter som eg eller ahorn.
Som med lagstrukturen er der
mulighed for at rette i databa¬
sen, men det er et stort arbejde,
hvis man skal klare det alene.

Tre fordele
Problemerne med tilpasning af
Landcadd til danske forhold
skal vejes op imod program¬
mets absolutte fordele, nemlig
at programmet trods alt er
tilpasset til vores fagområde, at
programmet tilbyder en række
faciliteter, der letter projekt¬
optegningen betydeligt, og
sidst men ikke mindst, at pro¬
grammet tager hul på fremti¬
dens CAD-praksis ved at være

objektorienteret med kobling
til en ekstern plantedatabaser.

Yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til
den danske forhandler af
Landcadd, Cornelius Kurz,
tel. 4582 3222.

Ian Jørgensen,
landskabsarkitekt mdl,

forskningsadjunkt, KVL
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Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
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Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlcegsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GftRDSANERING

L D A
Autoriseret

IMAGINE APS
3460 BIRKERØD, SKOVGÅRDSVEJ 20

eneforhandler af:
LANDCADD

forhandler af:
AutoCad

AutoVision

3DStudio

POINT

Rådgivning, undervisning og
firmaspecifikke tilpasninger.
Kontakf: ark. m.a.a. Cornelius Kurz
Tel.: 4582 3222, Fax: 4582 3220

im-

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
vedligeholdelse af enhver art.

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



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

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

/rø.

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

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

Arkitektens Forlag

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER


