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En pilelund til SIA
I sommer fyldte landskabsarkitekt, profes¬
sor Sven-Ingvar Andersson 60 år. Arkitekt¬
skolen fejrede Sven-Ingvar straks efter sko¬
lens åbning ved en fødselsdagsreception på
GI. Dok den 5. oktober. I sin tale i anled¬
ning af træplantningen sagde Ib Asger Ol¬
sen bl.a.:

Kære Sven-Ingvar.
I anledning af din 60 års fødselsdag og dine
snart 25 år som inspirerende professor på
Arkitektskolen, vil vi, dine medarbejdere
på landskabsafdelingen, gerne hylde dig
med noget, der udtrykker natur, vækst,
havekunst og parkpolitik - alt det du har
været talsmand for gennem årene.
Dette noget har vi sammenfattet til en

lille pilelund her ved havnen som udtryk
for dit parkpolitiske engagement i havnens
forandring, som eksempel på din måde at
bruge træer på under stressede vilkår, som
en bilpiaget by giver. Jeg tænker bl.a. på
Karlsplatz i Wien, altså bruge dem i grup¬
per fremfor enkeltvis. Men også til erin¬
dring om din poetiske, nordiske pilelund,
vi skulle have haft ved Amalienborg.
Stedet her ved GI. Dok var nærliggende

at pege på, dels fordi der jo er en faglig og
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visuel forbindelse til Arkitektskolen, dels
fordi pladsen godt kunne trænge til et na¬
turindslag, og sidst, men ikke mindst, fordi
Sven-Ingvar på sin daglige spadseretur
over Knippelsbro kan følge træernes vækst
og variation året igennem. Vi takker meget
Byggestyrelsen, fordi de vil lægge asfalt til.
Selv en så lille lund koster mange penge,

men takket være en donation fra Birkholm

planteskole, der har skænket 10 store hvid¬
pil - Salix alba, til faglig orientering - og fra
Foreningen af Danske Anlægsgartnere,
der ved anlægsgartner Flemming Jakobsen
har tilberedt jorden, kan den blive til virke¬
lighed. Hvis boligministeriet skulle blive
inspireret til at udvide arealet, så det kan
blive til en rigtig lund, man kan gå ind i, er
der ingen af os, der vil protestere.
Det eneste problem har været, at det

faktisk er for tidligt at plante, ikke mindst
piletræer, der jo har et sent løvfald, men
tidspunktet er valgt a.h.t. fødselsdagen og
skolens åbning. Det er ikke i Sven-Ingvars
ånd at gå imod naturens love.
For en sikkerheds skyld planter vi derfor

kun 1 træ i dag, og resten i november. Til
gengæld kan vi så bruge det til at vise de
mange studerende, hvordan man planter et
stort træ og får det til at stå fast. Skulle det
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gå ud, så har det haft en pædagogisk funk¬
tion.
Nu vil jeg slutte med at sige tillykke til

Sven-Ingvar og overrække dig et lille skilt
med dit navn og årstallet til at sætte på et af
træerne, sådan at vore efterkommere også
kan blive opmærksom på din betydning
som landskabsarkitekt.

Foto: Morten Juhl
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Ekskursion i Skotland for europæiske
landskabsarkitektskoler
Som led i møderækken mellem europæiske
landskabsarkitektskoler, inviterede skolen
i Edinburgh til en uges ekskursion i perio¬
den 4.-8. maj 1987, sammen med skolens
egne studerende.
Der deltog lærere og studerende fra Bo¬

logna, Venedig, Vestberlin, Wageningen i
Holland, samt fra København. Fra arki¬
tektskolen i København deltog Lisbeth
Åbrink som studerende og undertegnede
som lærer.
I Edinburgh findes der to skoler for land¬

skabsarkitekter-en kandidatskole (under¬
graduate) og en post-graduate. Det var den
sidste, der hører under arkitektafdelingen
på universitetet, som vi besøgte. Post-gra¬
duate uddannelsen er på 2 år og giver en
overbygning for kandidater af mange slags
- fra biologer til bygningsarkitekter. Der
optages ca. 10 pr. årgang. De forskellige
forudsætninger gør, at skolen er meget
presset med videnkurser for at opnå et
fælles niveau. Men uddannelsen er meget
efterspurgt, også selv om det er en beta¬
lingsskole.
Ekskursionen var opdelt i emnerne hi¬

storiske haver, hvor Skotland har en del
interessante, Cumbernauld New Town,
byfornyelse i Glasgow, Country parks,
planlagt af Countryside Commission for
Scotland, samt åben land projekter som
deponering af flyveaske, klitbeskyttelse og
råstofgravning.
Som man kan forstå, var de 5 dage meget

presset med mange gøremål, men vi fik et
meget godt indtryk af den sydlige del af
Skotland og de problemer og opgaver, man
her arbejder med.
Ekskursionsformen var et godt alterna¬

tiv til de workshops, man ellers har gen¬
nemført i møderækken. Det giver en bedre
forståelse for værtsskolens faglige bag¬
grund, ligesom mulighed for at diskutere
undervejs.

Call for Proposals 1988IFLAWorld
Congress, July 16-19,1988, Boston,
Massachusetts USA
The program committee for the 1988
World Congress invites proposals for
education sessions related to the theme:
International Perspectives: Communica¬
tion and Collaboration.

■ Education sessions will be chosen to

relate specifically to one of the subthemes
below. Sample topics are offered to illu¬
strate each subtheme.

Design: The Art and Spirit of Place.
Aesthetics and ethics in landscape archi¬
tecture; art in the landscape; the power of

place; the poetics of space; sculpture in the
landscape; design developments world¬
wide.

Landscape Architecture for a Developing
World. Uses and abuses of technology; the
human resource challenge in developing
countries; endangered landscapes; land¬
scape architecture and cultural tourism;
developing an international network of
professional education; sustainable de¬
velopment.
History and Technology of the Profes¬

sion. History and technology of the cultu¬
ral landscape; world history of landscape
architecture; history of IFLA; the art and
practice of preservation as practiced in
different nations; local (Boston and Mas¬
sachusetts) history of landscape archi¬
tecture.

Professional Development in the
International Context. Achieving social
policy objectives through design and plan¬
ning; women in landscape architecture;
effective techniques in international col¬
laboration; comparative models of pro¬
fessional education.

Proposals must be in English and include
the following information:
A. Title of session and program sub-

theme to which it relates.
B. Name, address and telephone num¬

ber of presenter.
C. Resume of presenter.
D. Summary description of session

(about 100 words).
E. Expanded statement of session con¬

tent (1-2 typed pages).
F. The speaker's preferred language(s)

of delivery. (Please indicate first and
second choices, if applicable).
G. Proposed length of session. (Stan¬

dard length is 90 minutes. All sessions
should allow some time for questions and
answers. Longer sessions will be consi¬
dered if the need for extra time is demon¬

strated).
The program committee welcomes pro¬

posals for sessions that include innovative
methods or formats such as site visits,
demonstrates, hand-on practice or exer¬
cises. Extra time will be allotted as

appropriate for these activities.
Proposals should be submitted by

December 1, 1987, to:
Karen Niles. Director of Education.
American Society of Landscape
Architects. 1733 Connecticut Ave., N.W.
Washington, D.C. 20009 USA
Presenters will be notified by January

15, 1988. Speakers and panel chairs will
receive free registration to the World Con¬
gress. (Panel members may register for one
half the established fee).
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In addition, the program committee
wishes to identify video materials on sub¬
jects of interest to landscape architects. If
you have a videotape (or other audiovisual
project) that you would like to make avail¬
able for viewing at the World Congress,
please send a one-page description of the
contents to the above address. (Videotapes
must be in VHS format).

Vårkonferencen '87 i Oslo

Foreningen af Norske Landskabsarkitek¬
ters vårkonference 1987 blev afholdt i da¬

gene 21. og 22. maj med temaet »Stilret¬
ninger og formsprog i have og landskabs¬
arkitektur i Norge i de sidste 100 år.
Følgende foredrag blev holdt:

- Modernisme og modernismekritik.
Kunst- og arkitekturhistorisk oversigt
1880-1985.

Professor, rektor Niels Ole Lund, Arki¬
tektskolen i Århus.
- Monumentalitet og naturpræg.
Den formelle have genopstår i Danmark
under engelsk påvirkning, strømninger i
tiden 1880-1930 inden for kultur, arki¬
tektur og landskabsarkitektur.
Lektor, landskabsarkitekt Malene
Hauxner, Den kgl. Veterinær- og Land¬
bohøjskole, København.

■ Diskussion om den kommende have i

Tyskland siden århundredskiftet. Udvik¬
ling i tiden 1900-1950.
Diplomingeniør Joachim Wolscke-Bul-
mann, Technische Universitåt, Han¬
nover.

Fra romantik til formalisme.
Udvikling i Norge 1880-1930.
Professor Magne Bruun, Institut for
landskabsarkitektur, Norge.
Funktionalisme 1930-45.
Oslos parker i 30 år.
Landskabsarkitekt Berit Hartveit. Land¬
skabsarkitekt Inge Dahlmann, Oslo
park- og idrætsvæsen.
Nyklassicisme og funktionalisme i Norge
1925-1955.

Videnskabelig assistent Karsten Jørgen¬
sen, Institut for landskabsarkitektur,
Norge.
Betragtninger over havearkitekterne
Hindhamar og Strøms arbejder.
Landskabsarkitekt Terje Hindhamar.
Efterkrigstid 1945-65.
Fra genrejsning til velfærdssamfund.
Professor Egil Gabrielsen, Institut for
Landskabsarkitektur, Norge.
Have, byrum, landskab.
Opbrudstid 1965-87.
Landskabsarkitekt Ola Bettum, projekt¬
leder, IN BY.

Udviklingstendenser for design og form¬
sprog i landskabsarkitektur.
Videnskabelig assistent Karsten Jørgen¬
sen, Institut for Landskabsarkitektur,
Norge.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

^sendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

Vi gør det meste for de fleste i branchen

AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

VEKSØ OVERDÆKNINGER ARCADE
ARCADE er en klimaskærm, udvik¬
let i et tidløst design til anvendel¬
se i forbindelse med næsten en¬
hver form for arkitektur - ny eller
gammel.
Med sit enkle elegante udtryk, kan
ARCADE anvendes til overdæk¬
ning af cykler, forbindelsesgange,
busstoppesteder, siddepladser,
udstillingsarealer, foran butikker
eller blot til skabelse af arcader.

ARCADE består af kun 2 hoved¬
elementer. - 3" varmgalvanisere¬
de stålrørsbøjler og 4 mm klare el¬
ler tonede polycarbonatplader.
Konstruktionen muliggør tilpas¬
ning til individuelle ønsker og be¬
hov, bl.a. med hensyn til farver.
Til ARCADE anvendt som cykel¬
overdækning er udviklet en speci¬
el cykelstativbom, som også kan
forsynes med belysningsarmatu-
rer.

Design: Gruppen for By- og Land¬
skabsplanlægning v/landskabs¬
arkitekt MDL Jeremy Dean, og ar¬
kitekt MAA Steen Højby Rasmus¬
sen D.f.B. A/S.

VEKSØ TAULOV Telefon: 05 56 22 99
A/S Taulov DK 7000 Fredericia

Telefon: 03 03 919 50
Telefon: 02 - 76 00 10

Agent i Sverige: BENNY KULLGREN
Forhandling i Norge: ROSINGS GJERDEFABRIKK
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Modtagne publikationer m.m.

Frank Søndergaard Jensen og Niels
Elers Koch: Landbrugeren og de margina¬
le jorder. Miljøministeriets projektunder¬
søgelser. Udarbejdet ved Inst, for Have og
landskaber, KVL for Skov- og naturstyrel¬
sen. 1987.
Poul Erik Brander og Odd Bøvre: Elme¬
sorters dyrkningsværdi og formering, med¬
delelse nr. 1905 af 18.6.87 fra Statens Plan¬

teavlsforsøg.
Poul Erik Brander: To nye buske til

bunddække, Diervilla lonicera 'Dilon' og
Diervilla sessifolia 'Dise'. Grøn Viden nr.

1, juli 1987 fra Statens Planteavlsforsøg.
Lov om ændring af forskellige miljø- og

planlægningslove, nr. 377 af 13.5.1987.
Jacques Simon: Plans et plantes en

méditérranée. Nr. 22. 89134 Turny.
France.

Petter Åkerblom: Gestalta med mossa.

Stad+Land. Nr. 58. 1987.
Olav R. Skage, Anna Sohlberg och Gu¬

nilla Lindholm: Gronområdernas ekologi-
ska funktioner, en kommenterad biblio¬
grafi. Rapport R56:1987. Byggforsknings-
rådet. Stad+Land. Nr. 55.
Havekunst i dette århundrede. Rapport

fra studiegruppe om Aksel Andersen,
Louis Barragan, Georg Boye, Thomas
Church, Lawrence Halprin, Christo Java-
cheff, Morten Klint, Gunnar Martinsson,
Roberto Burle Marx, Isamu Noguchi og
Ole Nørgård. Landskabsafdelingen.
Kunstakademiets Arkitektskole. 1987.
Hovedstadsrådet: Kalvebodkilen. Ud¬

valgsbetænkning om den fremtidige areal¬
anvendelse i Kalvebodkilen. Juni 1987.
Hovedstadsrådet: Ny regionplan i 1989.

Affald, energi, budget, hvervsoversigter.
Meddelelser nr. 26. Maj 1987.

Lena Gunnarsson: Torptrådgårdar i
Skåne. Stad+Land. Nr. 56. 1987.

Hvorfinderman løvgange?
En allé kan holdes i form som en løvgang
ved årlig vinterbeskæring, og løvgange kan
være særdeles vellykkede. Som eksempler
kan nævnes: Husalléen i Kongens Have og
alléen i Bellahøjparken i København. Men
egentlige løvgange ses forholdsvis sjæl¬
dent.

Jeg vil gerne registrere, hvad der findes
af vellykkede løvgange, og derfor anmoder
jeg om, at »man« vil meddele mig, hvor der
findes pæne løvgange samt sted, art og
omtrentligt planteår. Eventuelle billeder
vil blive returneret.

Willy F. Hansen, Nordtoftevej 6, 2860 Sø¬
borg, 01 56 46 39.

I

Sven Bech A/s

^V Morescosvej 8
2920 Charlottenlund

LANDSKABSENTREPRENØRER Telefon 01-641940

ANLÆGSGARTNERARBEJDET
TORSTORP -
ET BYOMRÅDE I HØJE-TAASTRUP

Køge Bugts Anlægsgartnerfirma ApS
nra V/ ØSTERGÅRD OG SØE

G2j PILEVÆNGET 2, SNOLDELEV - 4621 GADSTRUP - TELF. 02 39 04 89 - 03 14 40 63
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1.Strukturplan, august 1980
2. Illustrationsplan

■ 1. Structure plan, August 1980.
2. Illustration Plan.

Torstorp- et byområde i Høje-Taastrup
AfCarsten Lassen, Peter Samuelsen og Henrik Ulfstedt

Bygherre: Taastrup Almennyttige Bolig¬
selskab viDansk Almennyttigt Boligsel¬
skab.
Arkitekt: Chr. Holst, Erik Holst, Aage

Holst og Skaarup & Jespersen.
Ingeniører: Danakon A/S og A +G

Consult.
Landskabsark.: Peter Samuelsen og

Henrik Ulfstedt.
Anlægsgartner: Køge Bugt Anlægsgart¬

neri A/S.

Forhistorie
Siden godkendelsen af egnsplanens første
etape i begyndelsen af 60'erne har Tors-
torp-arealet været inddraget i den regiona¬
le og kommunale planlægning.
I kommunens dispositionsplan fra 1970

blev Torstorp-området udpeget til fremti¬
digt boligområde. Siden da er der på
Dansk Almennyttigt Boligselskab's initia¬
tiv blevet udarbejdet flere bebyggelsespla¬
ner for arealet.

Førsteetapeplanen fastslog, at der skulle
etableres et storcenter i Høje-Taastrup
som et led i en decentralisering af hoved¬
stadens vækst.

Torstorps beliggenhed og størrelse
Torstorp-arealet ligger i den sydlige del af
Høje-Taastrup kommune.
Mod nord grænser arealet op til City 2.

Mod øst afgrænses arealet af Hveen Boule¬
vard, som afrunder den eksisterende be¬

byggelse i Taastrup stationsby. Mod syd
grænser området op mod Ishøj kommune.
Mod vest afgrænses arealet af den fastlagte
forlængelse af Halland Boulevard.
Det samlede bruttoareal inden for de

omkransende veje udgør ialt ca. 72 ha.
Boligformen er en blanding af etageboliger
og tæt-lav bebyggelse med plads til ialt
1600-1800 boliger.

LANDSKAB 7 1987 129
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3. Oversigtsplan, Østerby
4. Legeplads ved etagehus, Østerby
5. Torv, Østerby

■ 3. Outline plan, East side.
4. Play ground by housing block, East side.
5. Square, East side.

5
130

Planens hovedideer
Inden for området er der udlagt arealer til
offentlige formål som skole og institutio¬
ner.

Torstorp er opdelt i fire byenheder. Øs¬
terby, Nørreby, Vesterby og Sønderby,
som hver for sig er omgivet af grønne area¬
ler. Ud mod de overordnede veje ligger et
beplantet støjzoneareal. Mellem byenhe¬
derne går der grønne kiler med skovplant¬
ning ind fra de overordnede veje mod by-
grønningen i midten.
Byenhederne er på ca. 400 x 400 m, og

hver byenhed er bygget op omkring et
lokalt torv.
Planen er integreret med ejer- og lejebo¬

liger. Ejerboligerne opføres som rækkehu¬
se. De almennyttige boliger opføres dels
som etageboliger og dels som tæt-lav be¬
byggelse. Ved bytorvene opføres fælleslo¬
kaler.
Tættest mod bygrønningen er etageboli¬

gerne samt skole og institutioner placeret.
De fire byenheder udgør fire hovedetaper,
som igen etapedeles hver for sig.
Hovedparten af Østerby blev udbygget i

1985-1986. Nørreby er under opførelse og
Vesterby forventes igangsat i 1988.
Torstorpskolens 1. etape er påbegyndt

og de øvrige institutioner til de enkelte
byenheder udbygges løbende.

LANDSKAB 7-1987



6. + 7. Lege-opholdsgade, Østerby
8. + 9. Tæt-lav kvarter, Østerby
10. + 11. Etagehus kvarter, Østerby

■ 6.+7. Play-residental street, East side.
8.+9. Low level neighbourhood, East side.
10.+11. High rise neighbourhood, East side.

Friarealerne

Friarealerne er opdelt i større fælles friarea¬
ler og i mindre nærrekreative arealer.
De fælles friarealer består af bygrønnin-

gen og de grønne kiler mellem byenhe¬
derne.

De nærrekreative arealer er i forbindelse
med boligstræderne, hvor der etableres le¬
ge- og opholdsarealer.
I forbindelse med boligerne i de tæt lave

bebyggelser er der udlagt private havearea¬
ler.

LANDSKAB 7 - 1987

boligområder gennem et §40-gadesystem.
De enkelte byenheder forbindes desuden
gennem et bussystem.
Parkeringen til den tæt lave bebyggelse i

Østerby er fordelt i mindre enheder dels i
yderområderne og dels i forbindelse med
lege- og opholdsgaderne.
I Nørreby er lege- og opholdsgaderne

efter bygherrens ønske, friholdt for biltra¬
fik og parkering.
Parkeringen til etageboligerne er samlet

i større sammenhængende enheder.

Trafik og parkering
Hver enkelt byenhed står i forbindelse med
det overordnede vejnet gennem en ad¬
gangsvej med separat cykel- og gangsti ind
til torvet.
Herfra fordeles trafikken til de enkelte



14
132

Belægninger
Adgangsveje til bydele samt stilleveje til <

boliggrupper er asfaltbelagte.
Lege- og opholdsgader er forsynet med

30 X 60 cm fliser, indgangspartier med 30
X 120 cm fliser, terrasser med 30 X 30 cm

fliser, og parkeringspladser med 15 X 30
cm græsarmeringssten.
Hovedstier og lokalstier er asfaltbelagte.

12. Oversigtsplan, Nørreby
13. Adgangsvej under torvebebyggelse, Nørreby
14. Torv, Nørreby

■ 12. Outline plan, North side.
13. Access road under the square development,
North side.
14. Square, North side.
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15. Lege-opholdsgade, Nørreby
16. Lege-opholdsgade, Nørreby
17. Tæt-lav kvarter, Nørreby

■ 15. Play-residential street, North side.
16. Play-residential street, North side.
17. Low-rise neighbourhood, North side.

15

Plantning
LangS adgangsvejene til bytorvet er plantet
lindealleer og langs stillevejene markeres
vejforløbet af afbrudte trærækker, ligele¬
des af lind.

Parkeringspladserne i den tæt-lave be¬
byggelse er omkranset af brede lindehæk¬
ke, mens de større parkeringer ved etage¬
boligerne bindes sammen af hæg-hegn.
Lege- og opholdsgadernes grønne ele¬

menter er karakteriseret af 4-6 m høje
træer i en lav bundplantning, men er inden
for disse rammer forholdsvis artsrige.
Blandt småtræer er valgt tjørn, paradis¬

æble, ildløn, russisk løn, bærmispel, vinter-
lue, koreansk kirsebær, og på nordsider
kirsebærkornel, aim. benved og surkir¬
sebær.

Bundplantningerne består af lav snebær,
japansk kvæde, kranstop og vedbend.
Derudover suppleres der med klippede

felter af fjeldribs eller taks.
Ved husgavle og i slip mellem bygninger

plantes lunde af robinie, ask, rødeg eller
fuglekirsebær, og i de enkelte boliggrup¬
pers haverum plantes lunde af birk, rødel
eller balsampoppel.
Hække mod opholdsgader er bøg, og

hække mod haverum er liguster.
Støjvolden mod de omgivende veje til¬

plantes fortrinsvis med eg.
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18. Torstorp bygrønning
19. Torstorp-området, luftfoto 6.5.1980

■ 18. Torstorp town green.
19. Torstorp area, air photo, 6.5. 1980.

Bygrønningen
De fire byenheder kædes sammen af en
bysti, der løber i udkanten af de enkelte
byenheder. Stien forbindes på tværs i by-
grønningen. Den overordnede hovedsti
slynger sig i øst-vestlig retning med forbin¬
delse til det regionale stinet.
Terrænet formes fra et areal, der opfat¬

tes nogenlunde fladt, til et bakket-kuperet
landskab med en åben slette i områdets
midte.
Imellem de enkelte byenheder er be¬

plantningen massiv, i form af skovplant¬
ninger.
I forbindelse med den større centrale del

af arealet er beplantningen mere spredt
med levende hegn, trægrupper, lunde og
krat. Hovedstiens slyngede forløb er un¬
derstreget af trærækker.
I forbindelse med bystien etableres der

boldspilarealer og private dyrkningsarea¬
ler.

Peter Samuelsen og Henrik Ulfstedt, Praktiserende
landskabsarkitekter mdl maa, Lyngby. Carsten Las¬
sen, landskabsarkitekt mdl.
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Georg Georgsen
Af Jette Abel

Georg Georgsen i landskabshaven på Stowe un¬
der Englandsekskursionen i juli 1962.

■ Georg Georgsen in the grounds ofStowe dur¬
ing a tour to England in 1962.

Georg Georgsen blev født i København i
1893, hans far, Gerhard Georgsen, var
skræddermester, moderen Nielsine, f.
Nielsen var fra landet, hun stammede fra
Vrinners på Mols.
Georgsen fortæller i et fødselsdagsinter¬
view i Havekunst, at han som barn var stolt
af at være københavner, men at han som

bybo også følte en dyb længsel efter land¬
liv, dyr og planter. Han lærte af moderen
de vilde blomster at kende og tegnede og
malede altid blomster og landskaber. In¬
teressen for blomsterne var i begyndelsen
en hobby, målet var en uddannelse som
præst eller læge. Nervøs hovedpine satte
dog en stopper for fortsat læsning, og GG
kom efter realeksamen i gartnerlære, en
beskæftigelse som dengang betragtedes
som sund.
Gartneruddannelsen efterfulgtes af ud¬

dannelse på Landbohøjskolen. GG blev
havebrugskandidat i 1914. Efter et år som
assistent i statens forsøgsvæsen og Vi år i
Botanisk Have blev han i 1916 ansat på
havearkitekt Birger Errboes tegnestue.
Tegnestuen var et godt lærested. GG del¬
tog i opmåling, udførte tilsyn, tegnede Err¬
boes skitser op med tusch på kalkepapir.
Han lærte, hvordan en tegnestue fungerer
og hvor vigtigt det er, at projektet virkelig¬
gøres af en dygtig anlægsgartner, der for¬

står havearkitektens intentioner, og han
lærte at skabe et samspil mellem hus og
have.

Depressionen efter første verdenskrig
lagde en dæmper på aktiviteterne, så i 1920
måtte GG forlade Errboes tegnestue og
forsøge sig som selvstændig havearkitekt.
Der var ikke meget arbejde, en lang som¬
merferie udnyttedes til en cykeltur til Tysk¬
land og Frankrig med kollegerne J. P. An¬
dersen og Gosta Reuterswård. Med den
sidste fortsattes til England i et par måne¬
der. Det var på denne tur, Georgsen aflag¬
de et uanmeldt, men uforglemmeligt besøg
hos Gertrude Jekyll, som han siden beret¬
tede begejstret om til sine studerende og
også har skrevet om i Landskab. Der er
ingen tvivl om, at Gertrude Jekylls ar¬
bejdsmåde blev til inspiration for Georg¬
sen, han siger dog selv: »Fyldt med indtryk
fra slotte og herresæder kom jeg hjem til
tider med ... sociale haveproblemer. Av!
En mærkelig kolbøtte«.
I 1921 blev Georgsen ansat som lektor i

Anlægsgartneri på Landbohøjskolen. Med
indførelse af nye undervisningsplaner og
oprettelse af to nye lektorater på have¬
brugsafdelingen var Anlægsgartneri blevet
et selvstændigt fag med undervisning i fag¬
tegning og projektering af haveanlæg.
Samtidig med undervisningen drev GG
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1., 2. + 3. Illustrationer til »Den moderne Have som Typehave«.
Planen tegnet af Georg Georgsen, perspektivet tegnet af arkitekt, prof.
Kaj Gottlob, som Georgsen ofte samarbejdede med, og som flere gange
har illustreret Georgsens projekter.
■ l.,2. +3. Illustrations to "The Modern Garden as Type Garden". The
plan is drawn by Georg Georgsen, the perspective by Architect, Prof.
Kaj Gottlob whom Georgsen often worked with and who illustrated
Georgsen's projects on many occasions.

1

2

3
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fortsat en lille tegnestue og var fra 1924-28
redaktør af Havekunst. I 1936 blev GG
tillige udnævnt til akademigartner i Sorø,
en stilling han bestred, til han pensionere¬
des i 1963.

Georgsens lange virke kom hovedsage¬
lig til at ligge på Landbohøjskolen og i
Sorø, men også hans alsidige engagement i
problematikken om planlægning af private
haver og kolonihaver, hans virksomhed
som redaktør og flittig skribent, hans ar¬
bejde med kirkegårdsreguleringer og -ud¬
videlser og den deraf store interesse for
begravelses- og kirkegårdsproblematik-
ken, som de senere år førte til deltagelse
som dommer i kirkegårdskonkurrencer,
efterfulgt af nogle meget kloge reflektioner
over kirkegårde, hans store viden om have¬
kunstens historie, som han på sin egen
facon prøvede at videregive til de have¬
brugsstuderende, hans samlinger af plan¬
cher, fotos, udklip og postkort samlet i
sirlige systemer, »er altsammen med til at
karakterisere - læreren - kritikeren -

kunstneren«, (frit efter Ingwer Ingwer¬
sen).

Villahaverne

Georgsen var som nævnt redaktør af Have¬
kunst (det nuværende Landskab) fra 1924-
28, men allerede fra tidsskriftets start i
1920 skrev han en række artikler om villa¬

haver, som på én gang rummer råd og
betragtninger, som er eviggyldige, når det
gælder haveanlæg ved énfamiliehuse, men ,

som samtidig på en morsom måde fortæller
om, hvordan tiden og Georgsen var. t

Den første artikel fra Havekunst 1920
hedder: »Billigere Haver«. Den indledtes
med disse alvorlige ord: »Tiderne er sløje,
ingen vil mere benægte det, mange er Pes¬
simister og mener ud fra Historien at kun¬
ne forudsige vort Fags Forfald og vor
Kunsts Decadence ...«. Indledningen slut¬
ter med: »Det bliver derfor vor Opgave at
finde en Norm, der forener det, der i Øje¬
blikket er økonomisk overkommeligt med
det, der også i Fremtiden kan virke kunst¬
nerisk berettiget«.
11922 behandledes i Havekunst et stadig

aktuelt problem under titlen »Den moder¬
ne Have som Typehave«.
»Den moderne Have skal være et tilta¬

lende bindeled mellem Hus og Omgivel¬
ser«, der er »Hensynet til Bygninger, Are¬
alet, Omgivelserne og til Ejeren«. De
første vurderinger kan man tilslutte sig
uden videre, hvad angår hensynet til eje¬
ren, giver det valgte eksempel, et havean¬
læg omkring et bondehus, den udfordring,
at det: »beboes af Mennesker, hvis Kultur¬
niveau ligger langt over et sådant Hus sæd¬
vanlige Beboeres«. Georgsen resonnerer,
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at man ikke kan lave en »Bondehave«, det
vil kunne udlægges som »Nedadsnobning«.
Løsningen i det anvendte eksempel er en
stærk rumopdeling af haven, herved løses
både de tekniske problemer og problemer¬
ne med kulturniveauet. Der blev også lej¬
lighed til at pege på en lille genial detalje,
en rosenpergola, der takket være et terræn¬
spring kunne ses ovenfra, da, som GG ud¬
trykte det, »der altid er mange og flest
blomster oven på en løvgang«.
Georgsens konklusion var: »At en Ha¬

veplan kun er brugelig på det Sted, hvortil
den er tegnet, et Forhold, der sjældent
forstås af Amatører og af mange Fagmænd
anses for et Tegn på den moderne Haves
Fordringsfuldhed, mens det i Virkelighe¬
den skyldes dens Beskedenhed, - den mo¬
derne Have ønsker kun at udnytte de for¬
håndenværende Muligheder«.
»En Type kræver Særpræg«.
Men GG siger dog, at Typehaver kan

bruges: »når Hensynsfaktorerne er de sam¬
me, som f.eks. organiserede Anlæg af rin¬
ge'Størrelse, som på Kirkegårdens Grav¬
steder, Rækkehushaver og i Kolonihaver¬
nes enkelte Haver«.

Georgsens villahaver fra den tid bærer
alle præg af stærk påvirkning af læremeste¬
ren Birger Errboes hånd. Det er i en perio¬
de fra 1917 ikke til at se, om haverne er
skabt af Errboe og bare rentegnet af GG,
eller om det er GG selv, der er mesteren.
Den klassisistiske have er blevet idealet,
alle de yngre havearkitekter tegner haver
med stramme former i stærk reaktion mod
de Glæselske »landskabshaver« og inspire¬
ret af samtidens arkitekturidealer. Haver
stærkt beslægtet med Errboes og Georg¬
sens tegnes af Johannes Tholle, P. Wad og
C. Th. Sørensen. Der lægges vægt på sam¬
menhæng og overensstemmelse mellem
hus og have, helst et anlæg bygget op over
husets symmetriakse. Var der uregelmæs¬
sigheder i facaden, måtte man gøre alt for
at skjule dem og grundens eventuelle ure¬
gelmæssigheder dølgedes i busketter.
Laage-Petersens have i Ryvangen fra

1918 er et skoleeksempel på den type have.
Husets skævhed elimineres af to klippede
trægrupper og grundens skævhed ved ud¬
fyldning af alle hjørner. Haven eksisterede
næsten uændret indtil for få år siden, nu er

den desværre stærkt forsømt.
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4. + 5. Grosserer H.
Laage-PetersensHave
iRyvangenfra 1918,
plan afGeorgsen, iso-
metri tegnetafarkitekt,
prof. Kaj Gottlob. De
to klippede lysthuse
blev erstattetaf2 gange
4 klippede lindetræer i
hække, men træerne er

for længstfældet.

■ 4. +5. MerchantH.

Laage-Petersen 's gar¬
den in Ryvangen from
1918, plan by Georg¬
sen, isometric drawn
by architect, Prof. Kaj
Gottlob. The two topi¬
ary gazebos were
replaced by 4 clipped
lime trees which are

long since felled.
6. Laage-Petersens
Have, den tidstypiske
afslutningpå den lidt
forsænkedeplæne,
fuglebadet i aksen og
den ene afde to vaser
på sokkel, som marke¬
rer knækket iplænens
indfatning.
■ 6. Laage-Petersen's
garden, the typical
contemporary
termination ofthe
sunken lawn, the bird
bath axis and one of
the two vases on a

plinth to indicate the
break in the lawn edge.

VILLAUME-
■i-rayvAnaen-

7. Laage-Petersens
Have. Rosenhaven,
som den var bevaret
endnu i 1979.

■ 7. Laage-Petersen's
garden. The rose gar¬
den still intact in 1979.

)-2ss\ " i ij, —J| H

137



8. Georgsens idealpro¬
jekt, kolonihaveraf
forskellig størrelse, fra
1920, men allemed en
opdeling afden enkelte
have i lyst-, køkken-og
frugthave.

■ 8. Georgsen's ideal
project, allotment gar¬
dens in differentsizes
from 1920-all with
division of the indi¬
vidualgarden intople¬
asure, kitchen andfruit
gardens.

9. Plan afkoloniha¬
ven, som blev anlagt af
Landbohøjskolen i Ti¬
voli underen landsud¬

stilling. Tegning af
G. Georgsen.

■ 9. Plan ofAllotment
garden laidout by The
Danish Agricultural
University at Tivolifor
a national exhibition.

Drawing G. Georgsen
1932.

Kolonihaver
GG blev i tyverne stærkt engageret i kolo¬
nihaveproblematikken. I hans første publi¬
cerede forslag til kolonihaver fra 1920 er
det både de enkelte havers form og indpas¬
ning af kolonihaverne i et større offentligt
anlæg, der optager ham. Han foreslår en
uregelmæssig form, hvor haverne flettes
ind i hinanden i T-forrn. Det offentlige
anlæg er ren klassisisme og kolonihaverne
indgår i anlægget som bosqu'eter i en ba¬
rokhave.
Kolonihavernes rigtige form og dispone¬
ring med hensyn til placering af bygninger
til ophold og redskaber, prydhave og urte¬
have og placering af frugttræer dyrkes igen
i et udstillingsprojekt i 1925 i Tivoli.
Her blev anlagt en kolonihave af Land¬

bohøjskolens Havebrugsafdeling med støt¬
te fra Landbrugsministeriet. Planen er ud¬
formet af Georg Georgsen, lysthuset af
arkitekt m.a.a. Kiærboe. Haven er 800
kv.alen, ca. 315 m2, V\ blomsterhave, V\
opholds- og frugthave med lysthus og red-
skabshus, resten er urtehave. De enkelte
haveafsnit er forskudt for hinanden, urte¬
haven er halvt så bred som de to andre
afsnit, men dyb, den ligger ved siden af
bagboens.
Det finurlige i planløsningen ligger i, at

man får en fin bred facade med blomster¬
have ud mod fællesstierne, lysthusene i
træernes skygge danner baggrund for
blomsterhaverne, og urtehaverne har gavn
af middagssolen, da husrækkerne ligger
nord-syd. Samtidig er kravet til aksefast¬
hed og symmetri opfyldt, gangen i køkken¬
haven liggermidt for blomsterhavernes op¬
holdsplads, mens udsigten fra lysthuset sig¬
ter ned gennem midten af køkkenhaven.
En typisk Georgsen løsning.
Året efter gennemførte Georgsen som

øvelsesopgave en opmåling af koloniha¬
verne ved Enghave Plads. De studerende
registrerede, hvad der var dyrket jordare¬
al, på en anden plan registreredes dyrket
luftareal, d.v.s. trækroner, på den tredie
plan var dyrket luftareal igen indtegnet og
tillige den del af det dyrkede jordareal, der
var udnyttet til urtehaver. Det viste sig, at
der var utroligt få urtehaver, men forkla¬
ringen fremgik tydeligt af planen, de man¬
ge træer umuliggjorde udbytterig dyrk¬
ning. Problemet med den tilfældige place¬
ring af træer i de små haver var hermed
dokumenteret.

I 1932 fik GG mulighed for i praksis at
udforme en haveforening - Rynkevang i
Kalundborg, hvor han byggede videre på
ideerne fra Tivoli og erfaringerne fra Eng¬
haveundersøgelsen; anlægget blev dog no¬
get forenklet i forhold til udstillingspro-
jektet.
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I Rynkevang blev der plantet fælles læ¬
hegn og hække, brede græsbånd blev ud¬
lagt som fællesarealer. Ud til græsarealer¬
ne lå opholdshaverne med træer langs hæk¬
ken og lysthuse i øst-vest-gående bånd og
adskilt fra disse af smalle gange, dyrknings¬
haverne, uden skygge fra generende træ¬
vækst. Havekolonien findes endnu og fun¬
gerer fint.

Læreren

Georgsens lærergerning på Landbohøjsko¬
len blev livslang, han nåede at fejre 40 års
jubilæum som lektor i 1961 og som en
jubilæumsgave kom omsider udnævnelsen
til professor i Anlægsgartneri i 1961. Pro¬
fessoratet var en følge af oprettelsen af den
nye uddannelse »Anlægslinjen« i 1960, ha¬
vebrugsstudiet blev delt i to linjer, en Gart¬
neri- og Frugtavlslinje og en Anlægslinje
(idag linjen for Have og Landskab). Den
sidste sigtede mod uddannelse af havearki¬
tekter. Georgsens virke som lærer er så
udmærket karakteriseret af havearkitekt

Ingwer Ingwersen i Horticultura og af ha¬
vearkitekt Georg Boye i Gartnertidende i
1961, begge assistenter hos Georgsen på
Landbohøjskolen gennem mange år.
Assistentordningen, som Georgsen selv

måtte betale, kom istand, da han blev Aka¬
demigartner i Sorø i 1936. Ingwersen skri¬
ver (i uddrag):
»Alle havebrugskandidater i tiden fra

1921 og fremefter vil huske lektor Georg¬
sen. Nogle har han irriteret, andre har han
frydet; men næppe nogen har kedet sig i
hans selskab, under hans forelæsninger el¬
ler ved øvelserne på tegnesalen, før den
tid, da han måtte holde assistent til at
varetage den praktiske side af undervis¬
ningen.
For Georg Georgsen er en ener, som

lærer, som kunstner, som kritiker. Han går
sine egne veje, tilsyneladende uanfægtet
af, hvad andre mener. Med samme frisk¬
hed og veloplagthed holder han sine fore¬
læsninger, stadig uddybende tidligere erfa¬
ringer og med en aldeles usvækket evne til
at få alle facetter i sit emne til at stråle. Med
samme nyfigheden og ungdommelighed er
han deltager i havebrugsekskursioner, når
lejlighed byder sig; og får lektor Georgsen
under vejs en time eller to helt for sig selv,
er han i sit es og^slutter sig atter til selskabet
mange oplevelser rigere og fuld af lyst til at
berette om fund af alt fra kønne piger,
frimærker, sjove flasker og tændstikæsker
med særlig »morsomme« plakater påtrykt
(for samler er lektor Georgsen stadigvæk)
til nye og lystige iagttagelser inden for sit
fag. Så lyder en befriende latter i omnibus¬
sen, og støvet og trætheden fra de lange
vandringer i frugtplantager og gartnerier er
LANDSKAB 7 - 1987

10. Plan afkoloniha¬
verne »Rynkevang« i
Kalundborg. Tegning
G. Georgsen 1932.

■ 10. Plan ofthe allot¬
mentgarden »Ryn¬
kevang« in Kalund¬
borg. Drawing
G. Georgsen 1932.

11. +12. »Rynke¬
vang« i Kalundborg,
lyst- og køkkenhaver¬
ne klart adskilt.
Foto: Box 25.

■ 11.+12. "Rynke¬
vang" in Kalundborg,
pleasure and kitchen
gardens clearly
divided.
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som blæst bort hos de pligtopfyldende eks-
kursionsdeltagere.
Georg Georgsen er forelsket i sit fag og

må have været det fra første færd og det så
grundigt og fuldkomment, at intet siden
har kunnet bringe ham ud af forelskelsen.
Her er ikke tale om fagidiotens lidenskab,
men om den sande elskers veloplagthed.
Altid parat til at opdage nye sider og løse
nye gåder i den elskedes væsen. Og uden
nag og bitterhed - for det er slet ikke
Georgsens sag - men straks parat til at
nærme sig hende påny, når hun af og til
bragte ham skuffelser. Og altid villig til at
delagtiggøre andre i sine resultater; ikke
just i kontante læresætninger, og slet ikke i
tykke lærebøger, men i inspirerende analy¬
ser og vejledninger, ofte som slyngende
arabesker. Georg Georgsen behandler
gerne, hvad der ligger ham på sinde, i
analogier, der sætter den selvstændige tan¬
kevirksomhed i gang hos tilhørerne. Ikke
altid så let for de modvillige, men som
manna i ørkenen for de modtagelige.«
Talrige er historierne om Georgsen, han

kom de fleste år ind til forelæsningerne
med toget fra Sorø, og det hændte, at en
pludselig indskydelse, en udstilling, en ind¬
bydende fortovsrestaurant eller en smuk
kvinde distraherede ham, så de studerende
måtte vente forgæves.

Herregårdshaverne
Georgsens lærestol, og hans store viden om
historiske haver gjorde ham naturligt til
medlem af den ekspertgruppe, som Det
Kgl. Danske Haveselskab havde dannet til
at styre opmålingerne af danske herre¬
gårdshaver i perioden 1924-36. De andre
to var Kaj Gottlob, arkitekt, professor ved
Kunstakademiet og Vilh. Lorenzen, dr.
phil.

16
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13. +14. Rosenhaven i

Landbohøjskolens ha¬
veer tegnetafGeorg¬
senil929, etmeget
stramt anlæg i kontrast
til havens øvrige bløde
linier.
15. Rosenhaven setfra
tagetafen afde veteri¬
nære undervisnings-
bygninger.
16. Under herregårds-
opmålingernepå Ege¬
skovpå Fyn har eleven
Georg Boye 1929ma¬
let læreren Georg Ge¬
orgsen stående i barok¬
haven, org. er en
akvarel.
17. Haven bag ved un-
dervisningsbygningen
på Rolighedsvej23på
Frederiksberg, den
delvis bevarede akse

udfor den østlige side¬
fløj, stauderabatterne
er sløjfede, men ter¬
rænformer, plæner og
hække står stadig.

■ 13.+14. The rose

garden in The
agricultural University
garden was designed
by Georgsen in 1929, a
very strict lay-out in
contrast to the other

softer lines.
15. The rosegarden
seen from the roofof
the veterinary teaching
buildings.
16. In 1929, whilstsur¬
veying Egeskov on
Funen, Georg Boye
painted his teacher
Georg Georgsen in the
Baroquegarden. The
original is a water col¬
ourpainting.
17. Thegarden behind
the teaching block on
Rolighedsvej 23 at
Frederiksberg, the
partlypreserved axis
starting from the east¬
ern wing, theperennial
beds are gone but the
terrain forms, lawns
and hedges still
remain.
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Georgsen ledede selv flere af opmålings-
holdene, der bl.a. bestod af havebrugskan¬
didater og -studerende og stod for vurde¬
ringen af træbestand og mange fotografi¬
ske optagelser.
Endelig havde Georgsen ansvaret for

udgivelsen af registreringerne, der udkom
som 13 hefter under fællestitlen »Danske

Herregårdshaver i årene 1930-1936«.

Landbohøjskolens have
Som lektor i Anlægsgartneri og havearki¬
tekt blev Georgsen kort efter sin ansættelse
pålagt at tage sig af haven rundt om den
nyligt erhvervede bygning for botanik og
planteavl på Rolighedsvej, det tidligere sy¬
gehjem.
Georgsens klassisistiske ideer fik her ri¬

ge udfoldelsesmuligheder, han tegnede et
anlæg, som delvis står uændret idag.
LANDSKAB 7 - 1987

Terrænet nærmest bygningen blev ter¬
rasseret og inddelt i en række hækindram-
mede grønne rum med græs i bunden. Ud
for 2 af sidefløjenes gavle plantedes stam-
mehække, mens akser kantet af staudera¬
batter og hække fortsatte hækrummenes
lange perspektiv.
Løsningen af haverummet mellem mid¬

terfløjen og østfløjen er typisk »Georg-
sensk«. Rummet er afgrænset af bygninger
på de tre sider, men inde i hjørnet bryder et
fremspring på bygningen symmetrien.
Dette brud klaredes ved at dele rummet i
to dele med en hæk, et bredt græsrum
sluttede sig til de fem fag af hovedfløjen, og
en havegang af bredde som bygningsfrem-
springet klarede resten. Georgsen har selv
fortalt, at han havde fundet løsningen i
Villa Borghese i Rom, hvor situationen var
en lignende ud for villaens gavle.

I 1929 projekterede Georgsen den nye
rosenhave i den gamle have. Rosenhaven
var opbygget' af et mønster af kvadrater
lagt diagonalt i forhold til havens rektangu¬
lære form, vekslende mellem kvadrater
med roser og kvadrater med græs. Projek¬
tet blev gennemført, mens et forslag til
navnestokke i buksbomfelter ikke blev

gennemført.
Under Georgsens 40 år lange gerning

som lektor arbejdedes der både fra hans
side og i havearkitektkredse på at få en
formaliseret uddannelse etableret for ha¬
vearkitekter, men uenighed om, hvorvidt
den skulle ligge på Kunstakademiet eller
på Landbohøjskolen, var med til at forha¬
le sagen. Havebrugskandidatuddannelsen
var en meget bred uddannelse, der omfat¬
tede hele havebruget fra grønsags- og
blomsterdyrkning over frugtavl og plante-
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18. Luftfoto afSorø
Akademis nye idræts¬
anlæg ved Søgade,
indviet 1970.

■ 18. Airphoto ofthe
new Sorø Academy
sports lay-out on
Søgade, opened in
1970.

19. Plan af idrætsan¬
læggetfra 1959-60 og
dets klassiskeforbille¬
deRaffaels skitse til et
haveanlæg ved Villa
Madama udenfor
Rom.

■ 19. Plan ofthe
sports groundsfrom
1959-60 and its classic

inspiration -Raffael's
sketch design fora gar¬
den at Villa Madama
outside Rome.

20. Indgangen til den
cirkelrunde græsklæd¬
te kricketbane i Sorø.

■ 20. Entrance to the
circular cricketfield at
Sorø.
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skoledrift til anlægsgartneri. Det lykkedes
som omtalt at få en linjedeling i 1960 efter¬
fulgt af tildelingen af et professorat i An¬
lægsgartneri i 1961. Georgsen blev profes¬
sor, selv om man var klar over, at han
allerede 2 år senere ville falde for alders¬

grænsen. Udnævnelsen blev en velfortjent
krone på et langt livsværk.

Akademigartneren
Med udnævnelsen til akademigartner ved
Sorø Akademi 1936 stilledes Georgsen
over for både æstetiske, historiske, tradi¬
tionsbundne, funktionelle og gartneriske
opgaver.
Under Akademigartnerembedet hører

selve Akademihaven med gartneri, diverse
lærer- og elevboligers haver, idrætsanlæg,
den gamle klosterkirkegård ved kirken og
Sorø nye kirkegård fra begyndelsen af
1900-tallet. Haven har rødder langt tilbage
i tiden, området var klosterhave, før der i
1584 blev indrettet skole på ejendommen.
Thura tegnede nye bygninger og have til
Akademiet i midten af 1700-tallet, herfra
står endnu to alleer overvejende af lind,
men også alleer plantet i slutningen af
1700-tallet står stadig i haven. Georgsen
overtog en have præget af moden omkring
århundredskiftet, med følsom, men fast
hånd blev der med respekt for de historiske
træk og traditionerne ryddet ud og bragt
orden i haven, skarpt skårne hække af¬
grænsede de nødvendige dyrkningshaver,
og haverne omkring boligerne og nye an¬
læg, bl.a. et friluftsteater, indpassedes i
parken, og nødvendige idrætsarealer først
på den gamle ride- og kricketbane på store
plads foran kirken og det gamle ridehus, og
senere baner på engarealet Flommen. Ge¬
orgsen udarbejdede hele 4 forslag til idræt¬
sanlægget, der alle blev forkastet. Endelig i
1944 blev et stærkt beskåret projekt udført
på Flommen. Georgsens betænkeligheder
med engarealet holdt dog stik. Der var
jævnligt problemer.
Med et rektorskift i 50'erne kom der

gang i udviklingen, på hans initiativ opgav
man udvidelse af Flomanlægget og begynd¬
te at arbejde med et areal i stiftelsens nord¬
lige del, et areal, der var udlagt til koloni¬
haver nord for Søgade.
Hertil udarbejdede Georgsen skitsepro¬

jekt i 1959-60, et meget smukt projekt med
Rafaels projekt til Villa Madama i Rom
som forbillede. Igen var det den italienske
have, som var inspirationskilde. Projektet,
der indeholdt en betonstøttemur på 3 me¬
ters højde med tag, blev for dyrt, og der
måtte endnu engang 4 projekter til, før det
lykkedes at få et noget skrabet stadionan¬
læg med en større opfyldning ud i søen
godkendt.
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Georgsen trådte tilbage i 1963 og aflø¬
stes som Akademigartner af Torben Mi¬
chelsen, der havde været assistent fra 1960.
Det endelige projekt blev udarbejdet af
Michelsen og Georgsen i fællesskab, men
Georgsen trak sig mere og mere ud af
samarbejdet, som maskinerne rykkede
frem, han var kunstneren og teoretikeren,
økonomi og den moderne teknik inter¬
esserede ham ikke mere.

1 1970 kunne det nye stadion indvies, og
selv om meget var ændret fra det oprinde¬
lige projekt, blev det et seværdigt stadion¬
anlæg, og den store runde kricketbane blev
et meget smukt rum.

Georgsen og kirkegårdene
Akademigartnerembedet spændte bredt -
fra idrætsanlæg over gårdhaver ved de nye
aluminatsbygninger til begravelsesvæsen -
med landets ældste kirkegård, som stadig
er i brug, og med et stort nyere kirkegårds-
anlæg anlagt 1904-05 af Edward Glæsel.
Georgsen begyndte som nyansat med at

opmåle den gamle meget forsømte kirke¬
gård og udarbejdede derefter en regule¬
ringsplan. Georgsens kongstanke var, at
man skulle tilstræbe, at alle grave blev
østvendte og fremhæve den gamle afde¬
lings grænser fra de i århundredernes løb
foretagne udvidelser, men selvfølgelig med
respekt for gamle værdier. Georgsen hav¬
de øje for virkningen af et fint kig gennem
en hækbue mod et smukt gammelt monu¬
ment, vekslen mellem lys og skygge, og
indrettede i midterrummet et utroligt
stemningsfuldt gravrum domineret af
bregner.
Den nye kirkegård blev også reguleret,

det centrale bygværk, et kapel, som kirke¬
gårdens gange oprindelig blev styret af, var
aldrig blevet opført, det passede Georgsen
godt, for det var hans opfattelse, at et kapel
aldrig kunne få samme centrale betydning
på en assistenskirkegård, som kirken hav¬
de på en landsbykirkegård. Han byggede
videre på de fine avnbøgehække, som
stammede fra Glæsels anlæg, og regulere¬
de gravgårdene, så udnyttelsen blev større.
Georgsen fik med en nødvendig udvidel¬

se af kirkegården, som blev projekteret i
tiden 1960-65 sammen med Torben Mi¬
chelsen, lejlighed til at sætte sit personlige
præg på den nye kirkegård. Udvidelsen
skete på et areal, der lå 5 m lavere end
Glæsels kirkegård og med en hældning i
modsat retning, som hindrede en aksial
forbindelse mellem de to dele. Skråninger
og en rampe danner en enkel forbindelse til
en stor gravgård til kistegravene omgivet af
et 10 m bredt græsbånd til urner med en let
træbeplantning af eg og ask i grupper.
Rækkerne af kistegrave ligger forskudt for
LANDSKAB 7 - 1987

21. Stemning fra Sorø
gamle kirkegård.

■ 21. Atmosphere
from Sorø Old Church
Yard.

22. Georgsen brugte
bregner i det centrale
rum ogpåældregrav-

J steder.
■ 22. Georgsen chose
ferns in the central
room and on older

graves.

23. En afAkademiets
alumininatsbygninger
medgårdhaver, tegnet
afGeorgsen.

■ 23. One ofthe boar¬
ding hostels with court¬
yardgardens at The
Academy, designed by
Georgsen.
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24. Sorø nye kirkegård, plan over Georg
Georgsens og Torben Michelsens udvidelse fra
1962.

■ 24. Sorø New Church Yard, plan ofGeorg
Georgsen's and Torben Michelsen's extension
from 1962.
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hinanden, så monumenterne ikke kommer
til at stå på rækker bag hinanden.
Både på den gamle klosterkirkegård og

på Sorø nye kirkegård indrettede Georg¬
sen tidligt lapidarier - gravstenssamlinger,
som kan fortælle om gravstenskulturen og
gamle slægter i Sorø, og som er blevet
forbillede for andre lapidarier rundt på
danske kirkegårde.
Georgsen stod i nær kontakt med provst

Johan Exner, som i denne periode arbejde¬
de med sikring af kirkernes og kirkegårde¬
nes omgivelser, men beskæftigede sig selv
især med problematikken omkring kirke-
gårdsreguleringer, der ofte ødelagde en
gammel landsbykirkegårds særpræg og
med monumentforvirringen på kirkegår¬
dene. Set med æstetens øjne var udviklin¬
gen af monumenttyper ikke særlig opmun¬
trende, og mange fagfolks forslag til løs¬
ning af denne kedelige udvikling var at
forme gravsteder og gravrum, så beplant¬
ning skjulte rædslerne.
Georgsen gik sine egne veje, han forsøg¬

te i et forslag til Lille Heddinge kirkegård
at skitsere nye gravmonumenter i form af
murede, kalkede, fritstående piller, som
kunne tjene som monument for flere grav¬
steder på én gang.
Et virkelig utraditionelt projekt udar¬

bejdede Georgsen til konkurrencen for en
ny kirkegård i Næstved i 1948. Her bryder
Georgsen med den herskende mode med
lukkede kirkegårde og lukkede gravrum
med Mariebjerg kirkegård som forbillede.
Han udnyttede terrænets fald og land¬
skabet uden for kirkegården, der er af stor
skønhed, og foreslog en kirkegård med
gravgårde anlagt som firkantede terrasser,
der åbnede sig mod landskabet. Der var
her tale om et så radikalt brud med traditio¬

nen, at forslaget indkøbtes, selv om det
ikke opfyldte betingelserne.
C. Th. Sørensen skriver i Havekunst

1948: »Når jeg nu så længe efter bedøm¬
melsen igen studerer dette smukke arbej¬
de, forekommer det mig endnu klarere og
rigtigere end da, og jeg kan ikke frigøre
mig for en følelse af, at det ikke blev place¬
ret godt nok.«
Georgsens ideer og tanker om kirkegår¬

de kommer klart til udtryk i de to artikler,
han skrev i forbindelse med dommerhverv
i kirkegårdskonkurrencer. Stærkest i artik¬
len i forbindelse med konkurrencen om en

ny centralkirkegård i Lyngby, hvor han
valgte at tage et tilbageblik over udviklin¬
gen fra Næstvedkonkurrencen i 1948 over
Ørebrokonkurrencen i 1950 til de erfarin¬

ger, der blev indhøstet ved den sidste store
konkurrence i 1951 - Centralkirkegård i
Lyngby.
Han stiller to typer kirkegårde op med

udgangspunkt i Boye-Preisler projektet
(vinderprojektet) og sit eget i Næstvedkon¬
kurrencen med den opløste helhed kontra
den traditionelle helhed og de lukkede
gravrum kontra de oplukkede gravrum.
Senere skriver han »I de senere år har man
i stigende grad (under forhold, hvor have¬
anlæg har kunnet formes nogenlunde
ubundne af ydre faktorer), set anlæg, der
på en mærkelig måde er formet som en
kombination af formalisme og naturalis¬
me«. »Tyngdepunktet kan snart være lagt
på den ene form, snart på den anden. Men
begge former er repræsenterede. Tenden¬
ser synes dog at gå mod stadig stærkere
opløsning, således at formalismen til sidst
kun optræder i rene detaljer.«
Georgsen slutter med en gennemgang af

flere af Lyngbyprojekterne, han fremhæ¬

ver især 2. præmieprojektet, som fagdom-
mérne havde som nr. 1, for som han havde
noteret: »det rummer en selvstændig idé«.
Det var Edith og Ole Nørgaards projekt.
I en fagdommers reflektioner efter Her¬

ning konkurrencen i 1965 får vi igen
Georgsens kloge tanker på tryk, han slår
bl.a. fast, »at det er ikke nok at kirkegår¬
den er kunst, men at det også skal være
kirkelig kunst«.
I omtalen af Georgsen er der ikke blevet

plads til en nøjere gennemgang af Georg¬
sens tegnestuevirksomhed, men den var

også begrænset. De opgaver, han oven i sit
Akademigartnerembede og sin lærerger¬
ning påtog sig, havde næsten alle forbindel¬
se med Sorø stillingen, det drejede sig om
lokale opgaver omkring Sorø, kirkegårds-
udvidelser og sygehuse. Han blev også be¬
nyttet af universitetet i forbindelse med
udbygningen af universitetsparken og
Brorfelde observatoriet, det sidste omtalt i
Landskab i 1984. Sammen med Ingwer
Ingwersen gennemførte han et stort socialt
boligbyggeri, Skottegården på Amager.
Som akademigartner havde Georgsen

embedsbolig. Haven og de tanker, som
Georgsen havde lagt i udformningen af
denne, har også været omtalt i Havekunst.
Samtidig med pensioneringen måtte Ag¬

nete og Georg Georgsen flytte fra tjeneste¬
boligen, og det lykkedes at finde et lille hus
på Rosenvej ved Sorø station, hvor de
nåede at skabe endnu en dejlig have, som
»akademihaven« opdelt i mange rum, men
med helt andre ideer bag. Haven var en
forårs- og efterårshave, idet sommeren
blev tilbragt i det lille fine sommerhus på
Mols, en ejendom som Georgsen i sin tid
havde købt til sin mor og fået en af sine
arkitektvenner til at tegne hus til. Sommer-
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25. Et bredtgræsbånd
med en let træbeplant¬
ning afeg kanter den
centralegravgård til ki¬
stebegravelser. Arealet
er beregnet til urnebe¬
gravelser og anvendes
også som sådan.

■ 25. A broadgrass
band with a light oak
plantingforms the
edge of the central
burial areafor coffin
graves. The area is
intendedfor urn
burials and is still used
to this purpose.

26. Sorø nye kirke¬
gård, degamlegrav¬
sten opstillet i et så¬
kaldt lapidarium efter
Georgsens idé.

■ 26. Sorø New
Churchyard, the old
grave-stones are raised
in a so-called lapida¬
rium after Georgsen's
own idea.

27. Trapezformettorv
med klippede ahorn i
Universitetsparken i
København.

■ 27. Trapezium
shaped square with
clippedmaple in the
University Park in
Copenhagen.
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huset ligger ved Femmøller lige ud til stran¬
den med en herlig udsigt over bugten mod
Ebeltoft og en naturlig beplantning af eg og
lyng. Her dyrkedes det naturalistiske i
modsætning til de formalistiske anlæg i
Sorø.

Georgsen blev i 1973 udnævnt til æres¬
medlem af Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter og døde i 1976, 83 år
gammel.

Artikler af og om Georg Georgsen i Havekunst
og Landskab benyttet i artiklen.

Billigere Haver, Havekunst 1920 s. 61-66
Fra Versailles til en dansk Kolonihave, Have¬
kunst 1920 s. 101-106

Ny-Barokken i Kolonihaveparken, Havekunst
1921 s. 57-61

Den moderne Have som Typehave, Havekunst
1922 s. 109-114

En primitiv Villahave, Havekunst 1924 s. 143
Haveinteresse og Haveforståelse, Havekunst

1925 s. 21-24
Hr. Grosserer H. Laage-Petersens Have, Have¬
kunst 1925 s. 53-56

Kolonihaver ved Enghave Plads, Havekunst
1926 s. 119-128

Vejledning i Valg afVillagrund, Havekunst 1928.
s. 66-69

Et permanent Kolonihaveanlæg ved Kalund¬
borg, Havekunst 1933 s. 22-23

Omlægning af Lille Heddinge Kirkegaard, Ha¬
vekunst 1948 s. 43 og 46, Havekunst 1953 s. 26

Konkurrence om en ny centralkirkegård i Næs¬
tved (C. Th. S.), Havekunst 1948 s. 77 og 85

Kirkegårdskonkurrencen i Næstved, Orebro og
Lyngby, Havekunst 1952 s. 9-16

Vor bittersøde gerning (interview), Havekunst
1953 s. 25-40

Georg Georgsen - Professor i Anlægsgartneri,
Havekunst 1961 s. 48 (E. Langkilde)

Tjenesteboligens Have, Havekunst 1962 s. 78-81
Om Georg Georgsen i anledning af hans 70-
årsdag, (Ing. Ingw.) Havekunst 1963 s. 141-
149

En fagdommers reflektioner (Herningkonkur¬
rencen) Havekunst 1965 s. 12-15

Besøg hos Gertrude Jekyll, Havekunst 1967s. 20
Georg Georgsen 19.5.1893-16.4.1976 (nekro¬
log), Landskap 1976 s. 50 (E. Langkilde).

Observatoriet i Brorfelde, (Ida Varming) Land¬
skap 1984 s. 127-129

Om Brorfeldes tilblivelse, dets pleje og fremtid.
(T. Michelsen) Landskap 1984 s. 130-133

Komplet fortegnelse over Georgsens artikler i
Havekunst!Landskab samt øvrige litteraturhen¬
visninger kan fås ved henvendelse til Jette Abel.

Jette Abel, lektor ved Institut for Have og Landskab,
KVL, landskabsarkitekt mdl.
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Havekunst's barndom
Af Georg Georgsen t
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Havekunst blev til i en mærkelig tid.
Udgivelsen blev diskuteret i de »rigeste«
og travleste krigsår, men da udgivelsen
blev besluttet og startet havde billedet
helt vendt sig. 1920 var indledningen til
en periode så fattig, så blottet for nye op¬
gaver, som aldrig før oplevet.
Hvor turde man starte et tidsskrift på

den basis?

Forklaringen er først og fremmest den,
at man troede, at den dybe økonomiske
depression måtte være et ganske forbi¬
gående fænomen. Samfundet ville snart
komme i ligevægt igen, det gjaldt derfor
om at »vise flaget« for ikke at blive glemt,
og der måtte være noget at skrive om, vi
havde alle deltaget i haveanlæggenes helt
revolutionære udvikling. Nu eller aldrig,
- og dog overlevede bladet den store de¬
route og har nu levet i 50 år, måske fordi
det er et fagblad, og faglige foreninger
stedse har været udgivere.

Håndværkere og kunstnere
Billedet af tiden i årene omkring Have¬
kunst's start tegner sig - såvidt jeg har
kunnet se det - således: Tiden var på
mange områder en overgangsperiode.
Netop en sådan tid og kun en sådan tid
kan frembringe det helt store. Ser vi på
den forening, der blev udgiver for og ejer
af Havekunst: Dansk Anlægsgartner- og
Havearkitektforening*j så omfatter den,
som navnet antyder to grupper af menne¬
sker, der, om man vil generalisere (og det
skal man, hvor det er muligt), kan karak¬
teriseres således: Håndværkerne og
kunstnerne.

Begge parter var medlemmer af for¬
eningen, men en tredie gruppe, der til¬
med dannede flertallet, var begge dele,
både håndværker (anlægsgartnerentre¬
prenør) og kunstner (havearkitekt). Dis¬
se tre typer af medlemmer kunne nok
give en generalforsamling farve og glød,
men tiden var også præget af dybere in¬
teresseforskelle end de rent erhvervspræ-

gede. Det har sikkert virket befrugtende,
at fagidealerne var forskellige.

Fortid og nutid: Edw. Glæsel og
G. N. Brandt
Der var en fortid - Glæseltiden. Selv om

landskabsgartner Glæsel var død i 1915
var hans tradition ikke død, dens dønnin¬
ger mærkedes i alt, hvad der skete i an¬
lægsgartnerkredse .

Der var også en nutid: gartner og lek¬
tor i havekunst: G. N. Brandt med nye
idealer, der endnu ikke var trængt igen¬
nem i alles bevidsthed, det gav især røre i
havearkitektkredse.
Kuriøst nok havde begge disse forbil¬

leder, fagets største personligheder, al¬
drig været eller ønsket at være medlem¬
mer af foreningen. Edw. Glæsel repræ¬
senterede den store fortid, hans glans¬
periode lå i midten og slutningen af 1880-
erne med over 500 udførte storanlæg i
Danmark og Skåne, mest herregårdspar¬
ker, alle byggede over landskabshavens
idealer.

G. N. Brandt havde længe været alene
om at repræsentere nutiden og med føje
synes det mig, grænseløst beundret i arki¬
tektkredse af de yngre og yngste havear¬
kitekter og de aller dygtigste anlægsgart¬
nere. Det var den nye tid med Edwin
Lutyens og Gertrude Jekyll's engelske
havekunst, der her var gældende. Haver¬
ne bygget over disse idealer virkede som
en uhyre befrielse, som en ny og lokken¬
de vej på de unge havearkitekter.

De kunne ikke læse en haveplan...
De ældre og i ganske særlig grad de ældre
selvstændige anlægsgartnere med Glæsel¬
tidens idealer følte 'den nye haveform
som noget ubegribelig farligt, som en fa¬
gets dødedans. Hvorfor? - Mon ikke man

så mange år efter, og nu da de fleste for
længst er døde, tør sige sandheden: De
var ikke dygtige nok. De var bange og be¬
kæmpede derfor alt nyt.

Flertallet af foreningens selvstændige
ældre anerkendte anlægsgartnermestre,
de var dejlige og hyggelige mennesker,
men fagligt var de at ligne med landsby¬
musikanter, der dygtigt havde spillet til¬
fredsstillende til de opgaver, der hidtil
havde foreligget: De stedlige baller, og nu
skulle de spille efter partitur og kendte
end ikke noderne. Dvs. de forstod ikke
og kunne ikke »læse« en haveplan og ev¬
nede heller ikke den forholdsvis enkle
teknik, dens gennemførelse krævede.
Det var stadig Glæseltiden, der levede,

og det, den tid krævede, kunne de lave:
fine bløde plæner, der ikke tålte at betræ¬
des, gode faste grusgange, busketter og
rosenbede, og de kunne tegne en have¬
plan med riveskaftet. Tidernes skiften
havde uden egen skyld ført dem ud i tra¬
gedien. Man burde have betænkt det den¬
gang. Mærkeligt at ingen tænkte på om¬
skoling - oplæring i det nye, der bortset
fra flisearbejde, opstilling af mure og
trapper, arbejde efter bestemte opgivne
koter, ikke rummede så forfærdelig me¬
get andet nyt end at<arbejde med det præ¬
cise mål, dvs. arbejde efter en tegning.
Det skete kun for meget få af de selv¬

stændige anlægsgartnerfirmaer, der stod
til rådighed for den havearkitekt, der
alene var havearkitekt.

...og fattede ikke
havearkitektbegrebet
Der var andre ligeså store vanskeligheder
med disse Glæseltidens anlægsgartnere.
De fattede ikke havearkitektbegrebet,
som det det er, et indskudt led mellem
bygherre (haveejer) og anlægsgartner.
Havearkitekten som en særlig sagkyndig
- engageret af bygherren - til alene at va¬
retage bygherrens interesser, og som an¬
lægsgartneren er ansvarlig overfor.
Den gammeldags anlægsgartner følte

sig stadig som alene arbejdende for byg¬
herren, og havearkitekten føltes som et

besværligt omsvøbsdepartement, man
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I anledning af Havekunst's 50 års fødselsdag i 1970 bad jeg som tidsskriftets daværende redaktør professor Georg Georgsen,
Landbohøjskolen skrive en artikel om Havekunst's barndom.
Men med skam at melde har artiklen aldrig været trykt.
Hvad årsagen er - kan der kun gisnes om.
Måske var den for lang?
Måske var den historiske interesse på det tidspunkt ikke særlig stor?
Måske var professor C. Th. Sørensen uenig i Georgsens udlægning?
Hvorom alting er forsøgte jeg sidenhen uden held at få en svensk medredaktør til at fortsætte Georgsens artikel og skrive Havekunst's

ungdomshistorie fra 1928 til tidsskriftet i 1969 skiftede navn til Landskap.
Uden at have foretaget mig andet end at tørre støvet afGeorgsens store gule kuvert har hans manuskript fulgt mig de sidste atten år. Lige

indtil jeg nu i foråret gennemlæste hans håndskrevne artikel, som efter min vurdering stadig er læseværdig.
Georg Georgsens tanker og iagttagelser omkring Havekunst's barndom bringes derfor uforkortet i dette nummer af Landskab.

Karen Permin

snarest muligt skulle gøre ked af det job.
Hvis man under et tilsyn påpegede noget,
der ikke var rigtigt, ja, så var ændringen
»sket efter direktørens ordre« eller
manglede noget, så var det noget »fruen«
ikke ønskede.
Helt håbløst blev det, hvis også anlægs¬

gartneren ændrede planen til noget, der
forekom ham bedre, eller som det hed og
hedder »mere praktisk«. Det praktiske er
noget instinktivt. Det er meget tidsbespa¬
rende at være praktisk, men det er som
regel dyrt for dem, det går ud over. At
være praktisk er ikke det modsatte af at
være upraktisk, det er to sider af den sam¬
me sag. Uden sammenligning var de an¬
lægsgartnere værst, der var særlig prak¬
tisk anlagte. Jeg kan ikke udstå praktiske
folk. De er farlige. De øder ustandselig
det gennemtænkte ved spontane handlin¬
ger, der ofte bliver uoprettelige skader,
selv om de indebar tilsyneladende ( eller
kun øjeblikkelige) fordele.

Et anlægsgartnerfirma af format
Det føltes derfor som en usigelig lettelse
og glæde, at der opstod et eneste anlægs¬
gartnerfirma, der udlært i Tysklands stør¬
ste anlægsfirmaer, fattede det hele og for¬
enede stor teknisk dygtighed med den
loyalitet, der er det vigtigste for arbejdets
lykkelige gennemførelse.
De mænd skal mindes her, det var H.

Sørensen og N. Nørgaard.
Jeg er dem grænseløst taknemmelige,

endelig kunne man få en have udført,
som den var planlagt.
Jeg ved meget vel, at mine yngre kolle¬

ger smiler, når jeg nævner Sørensen og
Nørgaard for nu er det hele så selvfølge¬
ligt, der er mange gode anlægsgartnerfir¬
maer, men mine yngre kolleger har aldrig
oplevet tiden, før der kun var ét.
Det er ikke mig alene, der erkendte, at

firmaet var et fund for faget. Havearki¬
tekt Birger Errboe, der var min storar¬
tede chef og læremester, ligeså meget tek-
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niker som kunstner, benyttede altid
Sørensen og Nørgaard, hvor det var mu¬
ligt og sagde tilmed, at G. N. Brandt først
blev berømt og skattet, da han fik Søren¬
sen og Nørgaard til at udføre sine arbej¬
der. Errboe sagde rent ud: G. N. Brandt
skylder Sørensen og Nørgaard sin berøm¬
melse.
Dette forstås bedre, når man betænker,

at G. N. Brandt havde en fortid, hvor han
blev bedømt - i anlægsgartnerkredse -
som en nar, en charlatan, alene fordi han
var så langt forud for sin tid, at intet, af
hvad han projekterede, kunne udføres,
uden at anlægsgartnerfirmaet havde pro¬
faneret anlæggets mening til ukendelig¬
hed- til en karikatur af en have. En mulig¬
hed som de, der fordømte ham dengang,
ikke skænkede en tanke.

Tre inflydelsesrige havearkitekter
Efter tilbageblikket over det persongalle¬
ri, der dannede foreningens flertal, de
selvstændige anlægsgartnere, hvoraf Sø¬
rensen og Nørgaard alene havde det store
format, må nævnes nogle af de havearki¬
tekter, der var med til at give foreningen
navn og betydning. Tre må fremhæves.
Birger Errboe, den første »rene« have¬

arkitekt. Hurtigt kom flere til: C. Th. Sø¬
rensen, Johs. Tholle, P. Wad, Georg
Georgsen osv. E. Erstad-Jørgensen, ha¬
vearkitekt og storentreprenør som an¬
lægsgartner samt J. P. Andersen, have¬
arkitekt med anlægsgartner Valdemar
Hansen som kompagnon.
Af disse tre var E. Erstad-Jørgensen

den mest markante, han var et begreb,
som alle i København kendte. Et navn

med sin selvstændige klang ligesom bryg¬
ger Jacobsen, etatsråd H. N. Andersen
og Beck Olsen. Han var den første, der
kaldte sig havearkitekt herhjemme, og da
Birger Errboe nogle år senere ville optages
i telefonbogen som havearkitekt, blev det
nægtet, der var kun én havearkitekt i Dan¬
mark, det vidste da ethvert barn.

E. Erstad-Jørgensen var elev af Glæ¬
sel, men i nogen grad frigjort af land-
skabsstilen, i fagkredse blev han kaldt vil¬
lahavens skaber (villahaven magtede
Glæsel ikke).
Samtidig med at Erstad-Jørgensen var

meget afholdt af sit personale på tegne¬
stuen, var han i foreningen kun respek¬
teret, som den store forretningsmand han
var, men absolut ikke afholdt. Han tålte
ikke modsigelser til de forslag, han frem¬
satte i foreningen og var ofte så skarp i
debatten, at flere på forhånd opgav at
fremsætte deres - fra Erstad-Jørgensens
forslag - afvigende synspunkter.
Birger Errboe, der havde været på E.

Erstad-Jørgensens tegnestue i flere år, og
som forstod ham bedre end de andre, sag¬
de engang: »Erstad-Jørgensen har den
ide, at hvad, der gavner hans forretning,
også vil gavne foreningen«. Derfor blev
kritik i foreningen altid opfattet som en
kritik af Erstad Jørgensen's forretning,
og den værgede han naturligvis.
Mange små mestre var ofte kede af

vedtagelser i foreningen, bestemmelser
der slet ikke passede i deres virksomheds
lille format, men de tav, hellere det end at
blive »ålet« af Erstad-Jørgensen.
Erstad-Jørgensen var overfor tanken

om udgivelsen af et fagblad en bitter
modstander.
Havearkitekt J. P. Andersen havde væ¬

ret Glæsels medarbejder i mange år, han
følte sig som Glæsel's arvtager og blev og¬
så betragtet som sådan. Den ældre gene¬
ration af anlægsgartnere nærede stor tillid
til J. P. Andersen. Han var Glæsel-tiden
lyslevende, når han bred og vennesæl i
den langhårede pels sad i sin åbne bil med
venner, hunde og geværer om sig for at
starte til sit jagtterræn i Småland, og han
var helt i kontakt med ungdommen og
nutiden, når han på tegnestuen havde
beundrende eller kritiserende ungdom om
sig. Da jeg en tid var på hans tegnestue,
traf jeg også der mange vordende ha-
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vearkitekter: Reuterswård, Wahlberg,
Ruth Brandberg, grevinde Hamilton o.fl.

1920: Havekunst's start og bladets
første redaktion J. P. Andersen
Det var J. P. Andersen, der især gik ind
for fagbladets start. Den skjulte uvilje
mod E. Erstad-Jørgensen gav sig stærkt
udslag derved, at udgivelsen blev vedta¬
get med et overvældende stemmeflertal
trods Erstad-Jørgensens mest energiske
modstand.

Så var der valg af redaktør, han skulle
være både tolerant og dog kvalitetsbe¬
vidst og dertil forstående både overfor
Glæsel-tidens og Brandt-tidens mænd.
J. P. Andersen syntes selvskreven, og

han valgtes enstemmigt, - og så kom
Havekunst, lille af format (første årgang
ca. 18x24 cm), man ville begynde forsig¬
tigt, det var vel næppe formatet, det kom
an på. Det direkte forbillede var
»Meddelelser fra det kgl. danske Have¬
selskab«, der trods samme beskedne
format var meget anset, man overså dog,
at »Meddelelser« både hvad papir og ud¬
styr angår, var luksusbetonet, der fore¬
kom endog farvetryk i »Meddelelser«, og
dog kunne det ikke klare sig, det gik ind
allerede i 1924. Det var aldeles givet, at
formatet spillede en afgørende rolle for
begge blades manglende succes. 1920
kom, samtidig med Havekunst, Garten-
schonheit »eine Zeitschrift mit Bildern
fiir Garten und Blumenfreund, fur Lieb-
haber und Fachmann« (Verlag der Gar-
tenschonheit G.m.b.H. Berlin-West-
end). Det var 25x35 cm, tykt og vægtigt
med meget store illustrationer, også i far¬
ver. Det så ud af noget, når det lå på villa¬
ejerens bord. Havekunst lå sandelig ikke
fremme.
Der var noget faretruende i dette, men

ingen syntes at have bemærket faren.
J. P. Andersen var en lykkelig mand,

da Reuterswård og jeg en tid var sammen
med ham og hans kone i Paris i sommeren

1920, lykkelig fordi Havekunst havde
over 1900 abonnenter, og han ligesom alle
vi andre havde store fantasier om, hvor¬
ledes det hele kunne vokse op til noget
endnu bedre, Den beskedne start åbnede
jo netop lettere muligheder for forbed¬
ringer.

1921: E. Erstad-Jørgensen overtager
redaktørstolen
På samme optimistiske måde sad Erstad-
Jørgensen herhjemme og drømte om,
hvad der kunne skabes ud af Havekunst,
vel at mærke under den forudsætning, at
han blev redaktør. Ligeså ivrig modstan¬
der af bladet han var forhen, ligeså ivrig
forkæmper for det blev han nu. Hans be¬
gejstring smittede, og ved mødet om næ¬
ste års Havekunst blev han bladets redak¬
tør.

J. P. Andersen havde som ovenfor
nævnt også store planer, men han tabte
og han tog sin afsked mere nær end man
til en begyndelse lagde mærke til. Han
trak sig gradvis ud af sin virksomhed,
købte en landejendom i Nordsjælland for
at være udenfor det hele. Økonomiske
vanskeligheder tvang ham tilbage og han
virkede til sin død atter som havearkitekt
omend i et ret beskedent omfang.
Da Erstad-Jørgensen nu sejrsstolt skul¬

le starte den nye anden årgang (1921)
ramte nemesis ham. Det viste sig at 95%
af abonnenterne var faldet fra. Ved per¬
sonlige henvendelser og agitation fra
medlemmerne lykkedes det - efter sigen¬
de - at opnå 200 abonnenter, og derved
blev det i mange år fremefter. Bladdøden
blev undgået, men de store planer måtte
selvsagt opgives, dog blev formatet større
(A4), og en ny bogtrykker valgtes og en
pænere omslagsforside opnåedes.
Erstad-Jørgensen ville nu gerne på an¬

den måde gøre bladet til noget stort, hvad
om det blev en faktor i dagens debat her¬
hjemme, blev anmeldt i dagspressen, li¬
gesom anden kunst blev det osv. Starten

på dette program var uheldig, første
nummer i den nye årgang 1921 indeholdt,
skjult i en artikel om noget andet, et an¬
greb på Landbohøjskolens havebrugsun¬
dervisning i faget: Udarbejdelse af ha¬
veplaner. Angrebet rummede usandsyn¬
lige og usandfærdige påstande, desuden
kunne E. Erstad-Jørgensen ikke være
uvidende om, at der netop på finansloven
1921-22 var normeret et selvstændigt lek¬
torat i Havekunst og Anlægsgartneri, der
skulle betyde en væsentlig udvidelse af
den hidtil givne undervisning ( Det blev
Georg Georgsen, der fik dette lektorat).
Kritikken blev taget unådigt op i fore¬
ningen og for en sikkerheds skyld valgte
man et redaktionsudvalg, der sideordnet
med redaktøren skulle være ansvarlig
overfor foreningen, hvad angik bladets
form og indhold. (Besynderligt nok bærer
årgang 1921 hverken på titelblad eller
andetsted oplysninger om redaktør eller
redaktionsudvalg).
Af de fire mænd, der nu trådte til, var

foruden den selvskrevne anlægsgartner
N. Nørgaard også havearkitekt Birger
Errboe, en altid ivrig forkæmper for kva¬
litet og samarbejde - udadtil især samar¬
bejde med de arkitekter, hvis huse vi teg¬
nede haver til. Errboe tilhørte helt den
nye tid. Arkitekternes fagskrift »Arkitek¬
ten« fandt han ligesom de fleste andre
ualmindelig smukt, især for siden med de
slanke spinkle bogstaver. Birger Errboe
forhandlede med arkitekt Tyge Hvass om
hjælp til en ny og god forside til Have¬
kunst hefterne, og Tyge Hvass tegnede en
forside, der vakte almindelig beundring,
ikke mindst fordi den slet ikke blev en

efterligning af Arkitekten's forside.
Erstad-Jørgensen ville dog ikke have

forside vignetten, grundet de sorte fliser,
selv om flertallet i udvalget fandt den
smuk, moderne (kineseri) og i bedste
harmoni med bogstavernes store kontra¬
ster mellem de sorte tunge dele og de ly¬
sere tynde streger.
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Arkitekt Tyge Hvass gav mig lov til at
bruge hans vignet til mit ex-libris.
Arkitekt Hvass' tegning til omslaget

blev benyttet i 1922 og 1923, samt med
mindre og betydningsløse ændringer i
1925-31.
Med femte årgang (1924) kom et mær¬

keligt interval. Havekunst blev det år
trykt på Flensborg Avis bogtrykkeri. Det
var den stadig mere devaluerede tyske
mark, der gjorde forandringen meget for¬
delagtig for bladet (at man så samtidig
med at opnå store besparelser også kunne
støtte danskhedens sag syd for grænsen,
var også værd at nævne).

Så er der spørgsmålet om E. Erstad-
Jørgensen var den rette mand og om ikke
tidspunktet for hans valg var det uhel¬
digst tænkelige.
Forsiden blev igen typografisk med en

ny vignet af billedhuggeren Jenø Meister.
Den i 1923 revaluerede tyske mark

mærkedes desværre meget hurtigt og
gjorde trykningen så kostbar, at det blev
en alvorlig byrde for foreningen. Have¬
kunst kunne nu trykkes langt billigere i
Danmark, og det blev bestemt at ophæve
forbindelsen med Flensborg avis med
udgangen af 1924. Støtten til danskheden
måtte opgives om tidsskriftet skulle over¬
leve.
Mens det nu overvejedes, hvem der

skulle trykke bladet, kom bladets hidtil
eneste paladsrevolution. Det var Erstad-
Jørgensen, der var på krigsstien igen og
angreb kgl. haveinspektør Clemen Jen¬
sen og de kongelige havers administra¬
tion i det hele taget. Det hele var stort
opsat med enquete, hvor kendte store
mænd udtalte sig. Alt det vakte bestyrtel¬
se og mishag, fordi det hele skete uden
redaktionsudvalgets vidende og også
udenom foreningens bestyrelse. Det
medførte E. Erstad-Jørgenses øjeblikke¬
lige afsked som redaktør, midt i årgang
1924. Det var mere en politisk afgørelse
end en afgørelse, der var saglig begrun-
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det. Erstad-Jørgensen var i modvind. En
klient sagde til mig: »Hvorfor dog vælge
E. Erstad-Jørgensen - er han ikke en
temmelig suspekt person?«
Jeg benyttede lejligheden til dengang

som jeg benytter lejligheden nu til at sige,
at visselig gik mange store forretnings¬
mænd fallit på stribe i disse år og visselig
havde de næsten alle været i gang med at
få anlagt store haver som Erstad-Jørgen¬
sen, der foruden at være havearkitekt og¬
så var vor største anlægsgartner og havde
kæmpeentrepriser - efter den tids for¬
hold, og da krakkene kom var bygninger¬
ne oftest færdige. Haveanlæggene ikke.
Det blev der betalingsvanskeligheder af,
hvorfor E. Erstad-Jørgensen naturligvis
fik skyld for at have været med til at have
ruineret alle disse mennesker.
Det har imidlertid aldrig været påvist at

E. Erstad-Jørgensen har beregnet sig
uretmæssige fordele. Erstad-Jørgensen
led selv store tab.
Det må betænkes, at der var sket vold¬

somme prisstigninger og arbejdslønnen
var omtrent 10-doblet og da der dengang
sjældent forelå overslag - blot besked om
at lade arbejde udføre hurtigst muligt og
der var ved igangsættelsen ubegrænsede
pengemidler til rådighed, så var der jo
ikke mere at snakke om og husk tiden var
anderledes. Det var en ting det ikke var
dannet at tale om: Penge.
Ikke så mærkværdigt at E. Erstad-Jør¬

gensen var bitter. Han havde jo kun ud¬
ført de opgaver, der helt var betroet ham.
Men den reaktion i offentligheden E.

Erstad-Jørgensen må have ventet af sin
enquete, udeblev ganske. Det første for¬
søg på at rejse en stemning til fordel for
nogle af vore værdifulde kulturmonu¬
menter, de så inderligt misforståede og
vanrøgtede gamle kongelige slotshaver,
endte ganske resultatløst, Man forstår
det bedre, når man læser enquetens be¬
svarelser. Valget af bidragydere til
enqueten var mærkeligt. En ordenshisto-
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riograf, en skovrider, en malerprofessor,
en billedhugger, en bibliotekar ved
Kunstakademiet, men ingen arkitektur¬
professor, men dog lektor i havekunst
ved Kunstakademiet, gartner G. N.
Brandt. Enqueten gjorde nytte på flere
måder, omend ikke på den tilsigtede, og
den afslørede, at kun G. N. Brandt fatte¬
de, hvad det i virkeligheden drejede sig
om i de gamle anlæg. Hans svar er både
elegant klaret uden om de personlige og
dog rammende i sin kritik, et i høj grad
læseværdigt aktstykke den dag i dag.

1924: Georg Georgsen opfordres til at
overtage redaktionen
E. Erstad-Jørgensen var »blevet gået«,
og da Havekunst nu pludselig (1924) var
uden redaktør, blev jeg af min gamle chef
havearkitekt Birger Errboe indtrængen¬
de opfordret til at overtage redaktionen.
Nu måtte der, efter al den modgang,
gøres en virkelig indsats, om bladet skulle
reddes.

Jeg sagde ja, men var bange. Bange for
ikke at kunne gennemføre det, af økono¬
miske årsager. Hvervet var dengang helt
ulønnet, der var endda ikke rådighedsbe¬
løb til porto, telefon eller maskinskriv¬
ning, senere fik jeg månedlig 25. kr. i re-
daktionshonorar og kr. 25,- til telefon,
maskinskrivning, porto etc., jeg havde
ikke meget at leve af i forvejen.
Lektoratet gav 200 kr. om måneden, og

selv om jeg lejlighedsvis havde lidt
»deltidsarbejde« hos Errboe, J. P. An¬
dersen og G. N. Brandt, blev det ikke til
store sager.
Den idealisme, der visselig lå bag mit

tilsagn, kan dog ikke give ret meget glans
til min glorie, fordi ethvert tilbud om en
bedre aflønnet stilling ville have fået mig
til at opgive redaktionshvervet, ja få mig
til at forlade faget. Førstefødselsretten
ville være blevet solgt for en ret linser.
Der kom ikke noget tilbud, ingen stilling
blev ledig. Jeg fortsatte, lykkelig trods alt
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over at have et pænt velanset arbejde.
Det var i de år, man fortalte, at der var så
mange cand.polytér, at flere af dem hav¬
de plads som cykelbude.
Nu blev så 1924 årgangen fuldført, til

dels med materiale, der var tilbage fra
den afgåede redaktør, men hovedan¬
strengelserne blev sat ind på et fint blad
fra og med 1925. Jeg arbejdede i denne
sag meget sammen med Birger Errboe,
der altid var en ivrig og god hjælper (han
ville aldrig være topfigur, ville vedblive at
være »menig«). Han arbejdede uegennyt¬
tigt uden nogensomhelst forfængelighed,
men dog må have følt den store anseelse,
han nød mellem fagfæller. Desværre bli¬
ver den slags personligheder oftest hur¬
tigt glemte.
Errboe mente, at hvis man endelig ville

vække opsigt og respekt om bladet, kun¬
ne det bedste ske ved at dyrke kvaliteter,
ikke alene i tekst og billeder, men også
udadtil i bogtrykkets kvalitet. Efter en
kort diskussion var der helt enighed om,
at Niels P. Thomsen, Holstebro var lan¬
dets fineste bogtrykker, og til vore store
glæde gik han ind på at trykke bladet.

Så var der at vælge skrift. Vi ville, må¬
ske lidt naivt, vælge en af Niels P. Thom¬
sens skrifter, der synligt afveg fra de mere
sædvanlige. Selv »ikke-skriftkloge« skul¬
le kunne fornemme, der var sket noget
med bladet, og da vi samtidig ville have
arkitekt Tyge Hvass omslags-forside
igen, var det helt rigtigt, at Errboe, udfra
betragtningen at omslaget og den indre
tekst skulle passe sammen, bad Tyge
Hvass om at udtale sig om den bedst
egnede skrift.
Arkitekt, bogtrykker og redaktion

enedes om, at det blev Tiemann Antikva
en slank empireskrift, der giver et smukt
helhedsbillede af tekstside, men de en¬
kelte ord med de høje bogstaver kan må¬
ske være lidt trættende at læse, det syntes
jeg at kunne mærke, hvor jeg samtidig
havde to korrekturer fra forskellige tryk¬
kerier med hver sin skrift (Tiemann An¬
tikva og Garamond).
Papiret blev af hensyn til autokli¬

chéerne blankt, desværre havde man ikke
dengang glat papir, der var mat, det kun¬
ne skaffes, men var for kostbart.
Nu var det så at leve op til dette smuk¬

ke materiale. Redaktøren måtte selvsagt
perfektionere sig i de grafiske idealer.
Her må jeg takke især arkitekten, profes¬
sor K. Gottlob for værdifuld vejledning
og kritik. I årene forud, under den første
verdenskrig, havde mange mennesker in¬
teresseret sig for bogtryk. Interessen for
smukt bogtryk var stærkt fremme i den
periode, der var noget at stile efter, og
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somme tider lykkedes det. Ganske særlig
beundrede jeg bogtrykker Niels P.
Thomsen for hans tålmodighed over for
mine forslag og hans utrættelige trang til
at opnå det bedste mulige. Jeg er ellers
ret immun overfor både ros og dadel, for¬
di man oftest bliver dadlet eller rost for
noget, man egentlig slet ikke har haft no¬
gen andel i, måske endda rost for noget,
man er inderlig utilfreds med, men da
bogtrykker Thomsen ved min fratræden
sendte mig et brev, hvori han takkede mig
for et storartet og godt samarbejde, da
blev jeg inderst inde meget glad. Han
havde forstået den uendelige umage, jeg
havde gjort mig, selv om jeg derved vold¬
te ham en masse besvær, så må han have
været enig med mig i, at resultatet var
ulejligheden værd, og det er da en ægte
anerkendelse.
Var dette da ulejligheden værd?
Her var det, som om nyhedens inter¬

esse var ved at tabes. Bidragene blev
færre, især de gode. Det var helt igennem
uigennemførligt at bede om et bestemt
emne behandlet. Det er det, der ligger
bidragsyderne selv på sinde, man får,
men det er i virkeligheden ganske util¬
strækkeligt. Som helhed synes jeg, at de
fire årgange, jeg var redaktør for, inden
det også blev min tur til at, »blive gået«
(jeg havde efterhånden oparbejdet 1 må¬
neds forsinkelse af bladet), var en frem¬
gang indholdsmæssigt, men allerede den¬
gang havde jeg en underlig uhyggelig
følelse af, at Havekunst's skiftende årgan¬
ges indhold ikke dækkede virkeligheden,
der var så meget, der er gået upåagtet
forbi - for meget - det meste. Tilfældige
bidrag kan ikke tilsammen dække bladets
linie - eller dække eller blot repræsentere
det, der er fremme af nyt eller godt i ti¬
den. Redaktion må være at skaffe noget
til at dække de områder, der mangler.
Det faldt mig svært, jeg er ikke skribent,
skriver langsomt, men så blev jeg da i det
mindste ikke anklaget for selv at fylde
bladet. Det ville også være galt, selv om
der ikke blev givet forfatterhonorarer
dengang.
Måske var der en enkelt undtagelse, et

enkelt lyspunkt. 1 1925 lod Havekunst sig
repræsentere i det danske hus på verdens¬
udstillingen i Paris med et hefte med en
række planer af nye danske privathaver.
Tekst på dansk og fransk, det dækkede
vist helt den øjeblikkelige stilling her¬
hjemme. De mange bidragsydere være
takket også nu for deres valg af bidrag

Hvem fortsætter?
Dette var lidt om bladets start og dets før¬
ste urolige år. Hvor ved jeg det fra, vil

man naturligt spørge - der er ingen trykte
eller skrevne kilder til Havekunst's tidlige
historie, og jeg var først medlem en kort
årrække fra 1924, og kan derfor kun be¬
rette, hvad jeg husker af det, jeg har hørt.
Jeg kom til havearkitekt Birger Errboe i
1916, og Errboe fortalte gerne og var en
glimrende fortæller, og jeg en god tilhø¬
rer. Også J. P. Andersen fortalte gerne,
især da vi var sammen i Paris fik jeg me¬
get om Havekunst bag kulisserne. Men
begge disse udmærkede mænd så stort set
ens på begivenhederne. Jeg ville give me¬
get for at have hørt Erstad-Jørgensens
oprigtige mening om den periode.
Efter min fratræden som redaktør fik

jeg andre opgaver (danske Herregårds¬
haver) og var i en årrække ikke medlem
af foreningen. Nu er jeg ældste medlem
af, som den nu hedder: Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter. Er der no¬
gen, der kan huske tiden fra 1928, så bur¬
de de virkelig fortsætte disse linier.

Georg Georgsen, professor, landskabsarkitekt
*1893,t1976

*) Startet som en ren arbejdsgiverforening i
1902. Foreningen for arbejdsgivende anlægs¬
gartnere senere ændret til dens nuværende
navn.

Redaktører af Havekunst!Landskab!Landskab:

I. P. Andersen 1920-21
E. ErstadJørgensen 1922-24
Georg Georgsen 1925-28
I. P. Andersen 1929-30
Anka Rasmussen 1931-32
MichaelGram 1933-39
Troels Erstad 1940-45
Sven Hansen 1946-49
C. Th. Sørensen 1950-51
Georg Boye 1952-54
Ursula Hansen 1955-58

AgneteMuusfeldt 1959-61
Arne Lindholdt og GunnarMoos 1962-63
Karen Permin 1964—80
Preben Skaarup 1981-82
Annemarie Lund 1983-
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Bogomtale

Japanske haver
Lise Schou: Japanske Haver. Rhodos,
1987. 118 s. ill. Pris 288 kr.

Den første danske bog om japanske haver
er udkommet.

Forfatteren, Lise Schou, indkredser i sin
smukke og enkle bog den specielle natur og
kultur, der har dannet baggrund for og
påvirket japansk havekunst gennem ad¬
skillige hundrede år.
Man kan finde forklaringer på, hvorfor

sten og vand, eller associationen til vand,
er så væsentlige for haver af alle katego¬
rier, og hvorfor planter udvælges, anven¬
des og plejes på en med vestlige øjne utra¬
ditionel måde. Zen-buddhismens indhold
og dens påvirkning af havekunstens udvik¬
ling til det måske absolutte højdepunkt er
beskrevet, og man forstår, hvordan sten¬
kummer med vand, stenlygter og træde¬
sten er fremkommet som praktiske ele¬
menter i den have, man går igennem på vej
til aftenens teceremoni for at lukke sin
hverdag ude og koncentrere sindet om den
forestående handling.
Et antal væsentlige haver er beskrevet i

de enkelte kapitler til eksemplificering af
forklaringerne.

Lise Schou skriver i sin indledende kom¬
mentar, at det har været hendes ønske at
formidle en poetisk oplevelse af japanske
haver og at antyde mangfoldigheden i ja¬
pansk havekunst for at undgå, at den op-
fatttes som et énsidigt begreb.
Begge dele er lykkedes!
Den poetiske oplevelse må dog hovedsa¬

geligt tilskrives arkitekt Lars Kapians dejli¬
ge - omend lidt mørke - fotos, der er lige
beskrivende i sort/hvid som i farvegengi¬
velse. Lige så vigtige er Hans-Jørgen Niel¬
sens gendigtninger af de klassiske haiku-
digte, der siger så meget med så få ord. Et
eksempel til reflektion i denne efterårstid:

Mennesker
er få

Også blade
falder
Nu og da

Både fotos og digte har så stor vægt i
bogen, at jeg må tilslutte mig andre anmel¬
deres anføring af, at både Lars Kapian og
Hans-Jørgen Nielsen burde stå som med-
forfatttere af bogen.
Japanske haver ofte blevet opfattet som

dekorative, østerlandske kuriositeter om¬

gærdet af stor mystik. Det er forståeligt, at
man f.eks. efter en kort indføring og 14
dages rejse kun kan have en begrænset
indsigt i og forståelse for den ofte meget
komplekse japanske havekunst.
Med Lise Schous bog i hånden er man

langt bedre hjulpet end hidtil. Der er dog
visse begrænsninger. Som et eksempel her¬
på den kendte Zen-buddhistiske have Ryo-
an-ji:
Haven består af godt 250 m2 hvidt ral

med 15 sten og lidt mos. Den er omgivet af
tempelbygninger på to sider - og opleves
derfra - og af en gulbrun, lerklinet mur
med teglafdækning på to sider. Lise Schou
får smukt fortalt, at indholdet i denne tem¬
pelhave er en rytmisk komposition af sten,
der i deres form og fylde og indbyrdes
placering afbalancerer hinanden på det
hvide »raltæppe«, så der opstår et enestå¬
ende billede af stabilitet og harmoni. Den¬
ne komposition er udgangspunktet for den
enkelte persons oplevelse af stenene, af
tomrummet mellem stenene, og af »- den
følelse af ubegrænset stilhed, der er så
betagende en styrke i mange Zen-inspire-
rede håver«.

Så stille

Ind i klippen
Sank
cikadens skrig

Hvis man kender Ryoan-ji og har mær¬
ket »den ubegrænsede stilhed«, hvor man
ikke længere registrerer tid og sted, bringer
beskrivelsen oplevelsen tæt tilbage. Jeg
tvivler imidlertid på, at man med ringe
eller intet kendskab til emnet iøvrigt helt
forstår, endsige lader sig rive med af tek¬
sten. Eller gør man?

Jeg synes gennemgående, at havebeskri¬
velserne er bogens svageste del. De er søgt
gjort informative, så læseren selv kan dra¬
ge sine egne konklusioner. Resultatet er
ofte ret uforståeligt og tit lidt kedeligt.
Problemet bliver ikke mindre af, at man
hele tiden må konsultere illustrationslisten

bag i bogen, for om muligt at finde et
billede af den beskrevne have, som kan
forklare teksten.

Jeg mener iøvrigt, at man i denne enkle
indføring i emnet havde stået sig ved mere
direkte at lade billedmaterialet illustrere
teksten. Det havde været muligt, f.eks.
med de fotos, der er placeret på tekstsider¬
ne uden at ødelægge den fine sammenstil¬
ling af fotos og haiku-digte på de sorte
billedsider.
Et eksempel herpå: Den »- mytiske
skildpadde-ø -« i Ikoji-haven »der har et
malende klippehoved (man kan ligefrem se
øjne og mund)«. Et illustrerende foto og en
forklaring om, at udformning af øer i form
af skildpadder var yndede, fordi skildpad¬
der var symbol på et langt liv, ville måske
have fremmet forståelsen af det mytiske og

gjort det mindre mystisk, end tilfældet er.
Der er enkelte skønhedsfejl, som er lidt

ærgerlige i en ellers så fin bog. Eksempelvis
er en tebusk ikke en kamelia-art. Jeg sav¬
ner desuden en litteraturliste, især fordi
man ikke har villet »plette« teksten med
henvisninger, hvad jeg fint forstår.
Det væsentligste ankepunkt er dog, at

japansk havekunst sammenlignes med
»den klassiske franske have« under fælles¬
nævneren »stiliseret natur under kontrol«.

Sammenligningen har forledt et af de kø¬
benhavnske dagblades anmeldere til at ro¬
de sig ud i en diskussion, om man istedet
burde have taget udgangspunkt i italiensk
havekunst, som har givet inspiration til den
franske. Det må være helt klart, at den
klassiske franske have er grøn arkitektur
og ikke stiliseret natur, og at stilen intet
andet har tilfælles med de japanske haver
end beskærersaksen!
»Japanske haver« er den bedst tænkelige

korte indføring i japansk havekunst. Den
fortjener stor ros.

Karen Attwell

NB. Husk endelig at læse Sven-Ingvar An¬
derssons fine forord.
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Summary

Torstorp-An Urban Area in Høje-
Taastrup, p.129
By Carsten Lassen, Peter Samuelsen and
Henrik Ulfstedt
Since approval of the first phase of the
regional plan at the beginning of the
1960's, the Torstorp area has been an

integral part of both regional and munici¬
pal planning. The Torstorp area was desig¬
nated in the municiple master plan from
1970 as a future housing area. Since then,
at the initiative of The Danish Public Hous¬

ing Association, several development
plans have been drawn up for the area.
The Torstorp area is situated in the

southern part of Høje-Taastrup Munici¬
pality.
Within the bounding roads, the site cov¬

ers about 72 hect. The housing is a mixture
of multi-storey dwellings and high density-
low level units with 1600-1800 dwellings in
all. Both private and public owned dwell¬
ing units are integrated into the plan.
Areas are also laid out to public building
like schools and institutions.

Torstorp is divided into 4 town units -
West side, North side, East side and South
side which are individually bounded by
green open space. Sound barrier zones
have been planted along the major roads.
The green forest planted wedges stretch
from the major roads into the town green
in the center. The town units are approx.
400x400 m. in area and each unit is built up
around a local square.
The high rise housing, school and institu¬

tions are located closest to the local square.
Each town unit is joined to the major

road network via an access road to the

square. Traffic to the individual housing
area is fed from here through a speed
restricted street system. The town units are
also linked with public bus routes.
Open space is divided into larger com¬

munal areas and smaller near-recreative
areas. The communal open space com¬
prises the town green and the green wedges
between the town units. The near-recrea¬

tive areas are located in connection to the
residential thoroughfares where play and
sitting areas are established.
Lime avenues are planted along the

access roads to the town square and the
course of the speed restricted roads is
marked by' broken rows of lime. The car

parks in the low level housing areas are
bounded by wide lime hedges whilst the
larger car parks for the high rise blocks are
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linked together by bird cherry hedgerows.
The green elements on the play grounds
and in the streets are characterised by 4-6
m. high trees in low ground covers.
The four town units are joined together

by a main footpath located on the edge of
the individual town unit. The path is linked
across the town green. The main footpath
winds in an east-west direction with con¬

nection to the regional foot path net.
The terrain is re-formed from a site

which was more or less flat to a hilly land¬
scape with open flat areas in the middle of
the area.

Georg Georgsen, p. 135
By Jette Abel
Georg Georgsen was born in Copenhagen
in 1893. He relates in a birthday interview
in Havekunst that, as a child, he was proud
to be a Copenhagener but as town dweller
felt a deep longing for country life, animals
and plants. His mother taught him about
wild plants and he always painted plants
and landscapes. His gardener's certificate
was followed by a horticultural qualifica¬
tion from Denmark's Agriculture Uni¬
versity.
In 1921, Georgsen was employed as

lecturer in landscape gardening at the
Agricultural University. At the same time,
GG ran a little drawing office and was the
editor of Havekunst from 1924-8. In 1936,
he was also appointed as Academy gar¬
dener in Sorø, an appointment he held
until he retired in 1963.

Georgsen's early private gardens are
clearly influenced by the masterly hand of
Birger Errboe. In the period from 1917, it
is difficult to judge whether the gardens are
designed by Errboe and then drawn up by
GG or whether GG is the author.
In the 1920's, GG was deeply involved in

the allotment garden movement. Both the
form of the individual garden and the
integration of the allotment garden into a
larger public lay-out absorbed his interest
in his first published proposals for an allot¬
ment garden from 1920.
The Academy post had wide scope -

from sports grounds to courtyards to burial
sites at the oldest churches in the land.

Nearly all the private projects he worked
on beside his two main jobs were con¬
nected to the Sorø position - churchyard
extensions and the hospital. He was also
engaged by the university in connection
with the extension of the university park
and the Brorfelde Observatory, the latter
mentioned in Landskab in 1984. Another
project was a large public housing scheme,
Skottegården on Amager, carried out in
co-operation with Ingwer Ingwersen.

The Infancy of Garden Art, p. 146
By Georg Georgsen f
On the occasion of the 50th anniversary of
Havekunst in 1970, the then editor, Karen
Permin, asked Professor Georg Georgsen
to write an article on the infancy of the
journal. The article has never neen pub¬
lished and no reason can be found to
explain why - perhaps it was too long or
perhaps historical interest was limited at that
time?

Georg Georgsen's hand written article is
published in its full length, in this issue of
Landskab so that his observations can now

be read for the first time. Karin Permin and
the editorial staff still find it worth reading.

Havekunst was first published in a strange
era. Its start was discussed in the "richest"
and busiest years of the First World War
but at the time that the decision to publish
was made, the picture had changed com¬
pletely.

1920 was the start of a time of transition -
a period where something great could take
place. The owners and publishers of Have¬
kunst, The Federation of Danish Garden
Contractors and Garden Architects, were
two groups of professionals who in general
terms could be described as craftsmen and
artists.

Despite the fact that Landscape Gar¬
dener Glæsel had died in 1915, his tradi¬
tions lived on and its wake could be felt by
all and in all that took place in garden
contractor circles. There was also a present
- gardener and teacher in garden art, G. N.
Brandt, who had new ideals which had not
reached into everyones subconscious as
yet, and which created debate in garden
architect circles.
The future editor of Havekunst would

have to be both tolerant and, at the same
time, quality minded in relation to the
supporters of both the Glæsel and Brandt
eras. J. P. Andersen, a former employee of
Glæsel, seemed the ideal choice and in
1920 he was elected as editor - Havekunst
became a reality.
J. P. Andersen had great plans for the

future but at a meeting on publishing the
next years Havekunst, he lost the post to
Erstad-Jørgensen who discovered to his
surprise that 95 % of subscribers had given
up their subscriptions for 1921.
Difficult years followed until 1924 when

Georg Georgsen took over the job of edi¬
tor with the primary task of saving the
magazine from closure. Georgsen handed
over the editorship of Havekunst to J. P.
Andersen in 1929.

Jeremy Dean
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DanskArkitekturcenter; udstillinger
efterår 1987
22.10.-22.11. Bosætning. By og bolig -

Cairo til Manila. Et fotografisk essay om
boligsystemer i udvikling af Lars Mar¬
cussen.

31.10.-27.11. The Docklands. Danske
projekter i Londons nye havneudviklings¬
område.
17.11.-29.11. Francois Schuiten og Be-

noit Peeters: Levende byer. En udstilling
om mennesker og arkitektur.
Åbningstider: Tirs.-søn. 10.00-17.00.

Ons. 10.00-22.00. Mandag lukket.
Entré: 20,- kr. Medlemmer af Gammel
Doks Venner, studerende og børn under
16 år: gratis. Pensionister og grupper på
min. 10 pers.: 10,- kr.
Gammel Dok, Strandgade 27 B, 1401

København K. Telefon 01 57 19 30.

Byg & Bo 88 Odense
Festsalen på Odense rådhus var fredag
rammen om endnu en af de begivenheder,
som danner optakt til Europas hidtil stør¬
ste boligudstilling, Blangstedgård.
Når udstillingen med de næsten 600 nye,

spændende boliger åbner den 27. april
1988, vil den have fået et bygningsværk af
en helt speciel karakter: Et udsigtstårn.
I juni måned udskrev Odense Kommune

i samarbejde med DAL og arkitektskoler¬
ne i Århus og København en idékonkur¬
rence om et udsigtstårn og en indkørsels-
portal til BYG & BO 88.
Den sagkyndige dommerkomité fandt

mange spændende tårn-forslag, medens
'komiteen ikke mente, at nogle af portal¬
forslagene var egnede til præmiering, der¬
for er hele præmiesummen, der er på
50.000 kr., flyttet over til gruppen med
forslag til tårne. Af de ialt 45 indsendte
forslag var de 38 forslag til udsigtstårnets
udformning.
Det er, fortsatte borgmesteren, fremti¬

dens boligbyggeri vi vil vise i vor bydel
Blangstedgård, og allerede fra åbningsda¬
gen vil de besøgende få mulighed for oppe
fra en højde af 20 meter at overbevise sig
om, at fremtiden ligger udbredt for deres
fødder.
Det tårn, der tildeltes 1. præmie, vil

komme til at stå som et blivende vartegn
over Blangstedgård, et landmærke, place¬
ret hvor de 2 hovedakser, det centrale fod¬
gængerstrøg og Blangstedgårds Allé, mø¬
des ved Store Torv.

På dommerkomiteens vegne gennemgik
arkitekt m.a.a. Ebbe Flarder de indsendte

projekter. Der er uddelt en 1. præmie, en
2: præmie og desuden foretaget 8 indkøb.
Dommerkomiteens medlemmer var eni¬

ge om at indstille et forslag indsendt af
arkitektstuderende Iben Dombernowsky,
Arkitektskolen i Århus, til 1. præmien på
25.000 kr.

Forslaget har, sagde arkitekt Harder,
intention om at skabe et berigende og i sit
udtryk forståeligt tårn, der i sin helhed på
afstand opleves som et let genkendeligt
landmærke, og som samtidigt tæt på rum¬
mer detailler, der er medvirkende til at
gøre torvets brug mangetydigt, og dermed
torverummet mere oplevelsesrigt. Det er
et massivt tårn, som øverst afsluttes med en

søjlebåret »himmel« - et hus med et gen¬
nemgående indre trapperum, hvori der er
fin bevægelse mellem trapper og reposer,
og med kig ud fra tårnet i forskellige retnin¬
ger. Det er, hed det videre, smukt, enkelt
og elegant, og vil kunne tilføre Blangsted¬
gård området uomtvistelige kvaliteter.

2. præmien på 5.000 kr. gik til arkitekt¬
studerende Henrik Kurt Christensen fra
Kunstakademiets Arkitekt Skole i Køben¬
havn.

Udstillingen Byg & Bo 88 Odense, i den nye
bydel Blangstedgård, afholdes i anledning
af Odenses 1000 års jubilæum næste år.
Byg & Bo 88 Odense er åben fra den 27.

april til 12. juni 1988. Der er omkring 560
færdige boliger, hvoraf ca. 150 vil være
indrettet som udstillingsboliger. Som noget
enestående vil Blangstedgård bestå af både
ejerboliger, lejerboliger, andelsboliger,
parcelhuse og boliger for unge og ældre,
som i integreret helhed beliggende på et
naturskønt område udgør fremtidens bolig-
byggeri.
Byg & Bo 88 arrangeres af Bella Center

AIS i København i samarbejde med Odense
Kommune. .Yderligere oplysninger kan gi¬
ves på telefon 01 51 88 11.

Fliser

Belægningssten
Kantsten

Trapper
Plantemur

Græsarmering
Specialprodukter
efter opgave.

Kruml I Keton SS
Lillemosevej 1, Sterkende,
2640 Hedehusene. Tlf. 02 13 88 44
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Ett ekologiskt synsått i oversiktlig
planering
Hans Bjur (red), Conny Jerkbrant, Kjell
Jonasson & Bjorn Malbert: Ett ekologiskt
synscitt i oversiktlig planering, erfarenhet
och slutsatser.

T-skrift T12.1987 från Statens råd for
byggnadsforskning, Stockholm 1987 (138
s, ill. cirkapris 85 kr exkl moms) ISBN 91-
540-4753-6.

Rapporten sammanfattar och analyserar
resultaten av sex års utvecklingsarbete,
som resulterat i en planeringsmetod. Tidi-
gare har tre rapporter publicerats inom
projektet.
Planeringsmetoden ar utvecklad for att

hantera naturresursfrågor i planeringen.
Den år åven mojlig att tillåmpa på andra
planeringsproblem. Avsikten år att den
ska kunna stodja utvecklingen av en »in-
tegrerad planering«.
Planeringsmetoden år uppbyggd kring

tre principer:
- stegvisa problemstyrda planeringspro-
cesser

- planeringsanpassade resursbeskrivnin-
gar (naturdatabank)
- konfliktbedomningar och konsekvens-
beskrivningar

Rapporten består av tre avdelningar. 1
den forstå analyserar forfattarna hypote¬
serne samt for en diskussion om relationen

ekologi/ planering och om det ekologiska
synsåttet. I den andra behandlar de plan¬
eringsmetoden och planeringsmetodens
hjålpmedel: naturdatabank, konfliktbe-
domningar/konsekvensbeskrivningar och
ekosystemavgrånsningar. 1 den tredje av-
delningen presenteras och analyseras pro¬
jektets fallstudier i Lerum och Karlstad.
Rapporten avslutas med en epilog, som
delvis kan betraktas som en prolog for
fortsatt forskning.

Kilde: referat från Byggforskningen
6:1987.

Gronområden i tåtort
Roland Palm & Eivor Bucht m fl: Gronom¬
råden i tåtort. Program for forskning och
utveckling
G-skrift G5:1987 från Statens råd for

byggnadsforskning, Stockholm 1987 (73 s,
ill, utan kostnad).

Forskning och utveckling kring gronområ¬
den i tåtort utgor sedan flera år en del av
rådets forskning.

Tyngdpunkten låg ursprungligen på den
tekniska sidan med bl a frågor om biologisk
markbyggnad; med tiden har den forskju-
tits mot planeringsfrågor och grdnområde-
nas anvåndning. Sedan 1983 disponerar
rådet sårskilda medel genom Jordbruksde-
partementet for finansiering av »grønyte-
området«.
Det foreliggande programmet har utar-

betats av en expertgrupp, som tillsatts av
rådet och MOVIUMs programstyrelse.
»Gronområdet i tåtort« har sex prioritere¬
de forskningsområden. I programmet kon-
stateras, att en satsning långs hela FoU-
processen år viktig - från fleråriga forsk¬
ningsprogram till informationsverk-
samhet.

1 denna skrift ingår också det underlag
for programarbetet, som utarbetats av Ei¬
vor Bucht: »Stadens uterum och lungor -
några aspekter på historisk utveckling,
problem och kunskapsbehov, som under¬
lag for BFR-finansierad FoU inom om¬
rådet«.
Denna skrift såndas på en omfattande

remiss och en sammanstållning av remis-
svaren finns med som bilaga.

Kilde: Referat från Byggforskningen
6:1987.

DADI^ Levering og opsætning afBORK
alle former for

MONTAGE hegn, porte og låger.

Træhegn - Trådhegn - Balusterhegn - Rækværker
Stolper i: Træ - Stålrør (også olivengrønne) - beton og aluminium
Endvidere: Cykelstativer - bænke - byggepladshegn - flagstænger

- skilte - hundehuse og løbegårde
Samt: Reparationer og reetableringer

Vi har erfaring og yder kvalitetsarbejde med garanti

BORK MONTAGE Spodsbjergvej 28, 3390 Hundested
Telefon 02 33 92 22 eller 049 46 222
Vore montagehold kommer overalt
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Utvårdering avforskning om naturlika
gronområden

G7.1987. Sture Koinberg, Ben Sten¬
mark. Utvårdering av forskning om naturli¬
ka gronområden. Byggforskningsrådet
1981-1985. 33 s. Utan kostnad.

Inom området gronområdesteknik har
Byggforskningsrådet satsat stora resurser
på forskning kring åmnet Naturlika
gronområden. En utvårdering har gjorts i
syfte att uppskatta effekten av rådets forsk¬
ning under åren 1981-1985. Utvårderingen
ska ligga till grund for den fortsatta verk-
samhetsplaneringen inom rådet.
Utvårderingsmetoden har byggts på per¬

sonliga intervjuer i sju kommuner.
Begreppet naturlika planteringar var

kant inom trådgårdsbranschen redan innan
den av Byggforskningsrådet stodda forsk¬
ningen kom igång.
De sex kommuner som tillåmpar tekni-

ken borjade med detta redan fore 1981, då
den skriftliga informationen från forskarna
borjade spridas.
En viktig slutsats år att forskningen i

hogskolemiljo har stort varde for kun-
skapsbyggnad och spridning av resultaten.
Det fråmsta hindret for en båttre praktisk
tillåmpning år skotselpersonalens ringa

kunskaper i åmnet. Utbildningsproblemen
år analyserade.
Resultaten från denna forstå femårs-

etapp visar att ytterligare forskning behovs
om ekonomi, både vad galler anlåggningar
och skotsel.

Kilde: Referat från Byggforskningen 6:
1987.

Stenspråckeren - ett såkert sått att
sonderdela sten
Vid gravning for ror, elkablar, telekablar

etc. stoter man på stenar/stenblock, som år
besvårliga att gråva upp. Befinner man sig
dessutom nåra, och i vissa fall inne i, hus
kan språngning inte utforas. Men stenen/
stenblocket måste avlågsnas.
Med Stenspråckaren går det att sonder¬

dela stenar och stenblock, enkelt och risk-
fritt. Utan vare sig stensplitter, buller eller
vibrationer.

Upphettriingen sker via en stav, en sten-
språckare, som fors in i borrhålet. Språcka-
ren vårms upp med antingen gasol eller el.
Gasolspråckaren år tånkt att anvåndas då
elkraft inte finns tillgånglig.
Den hår nya patenterade metoden for

stenspråckning, har konstruerats av fysik-
låraren Lars Sjolund.
Kilde: Motala Industrisamverkan AB.

Postadress: Box 100, 591 22 Motala. Be-
soksadress: Vintergatan 4, tel. 0141-540 65.

Nye landskabsarkitekter fra Inst, for Have
og Landskab 1.februar-31. aug. 1987
Heiner, Leif.
Jørgensen, Henrik.
Laursen, Søren Selch.
Søe, Ellen Margrethe.
Tørslev, Niels.

Træer
• Fældning - rydning
• Beskæring af store træer
• Beskæring af murbevoksning
• Levering af store træer fra
egen planteskole

• Bekæmpelse af bladlus med
injektion i stammen
• Rodfræsning
• Udlejning af minigravemaskiner
• Flishuggemaskiner

• Tilbud gives

Henrik Ravn ApS

Prøvensvej 20 • 2610 Rødovre • Tlf. 01 41 02 28 / Sengeløsevej 9 • 2830 Tåstrup • Tlf. 02 99 51 16
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Cykelgarder
Cykelgarder er en ny type cykelstativ, hvor
overdækning, låsemulighed og stativ er
bygget sammen til én enhed. Den er frem¬
kommet som et svar på en udfordring i
rapporten Cykelparkering ved trafiktermi¬
naler, udsendt af Ministeriet for Offentlige
Arbejder 1984.

Det ny stativ imødekommer på en række
punkter de krav til cykelparkeringsanlæg,
som stilles i rapporten. Samtidig kan stati¬
vet naturligvis langt lettere end bygnings¬
konstruktioner indpasses.
Det er mere fleksibelt, da det kan opstil¬

les som enkeltstativer eller i uendeligt lan¬
ge serier. Det er overordentlig robust og
har vist sin holdbarhed på Høje Tåstrup
Station, hvor 450 stativer har stået siden
juni 1986 uden at lide overlast.
Cykelgarder er velegnet ved stationer og

busholdepladser, skoler, kontorer og fa¬
brikker, karrébebyggelser og parcelhuse.
Cykelgarder består af en skærm i klar

polycarbonat, anbragt på et galvaniseret
jernstativ til fastboltning eller nedgrav¬
ning. På standeren er anbragt en galvanise¬
ret jernkæde, der kan forbindes med cyk¬
lens egen lås. Cyklen fastholdes i stativet
gennem skærmens tryk på sadlen.
Cykelgarder dækker cyklens bageste

halvdel (92 cm) og beskytter dermed også
sadlen mod regn og snavs. Samtidig får
brugeren en bekvem mulighed for at låse
cyklen fast til stativet.
Cykelgarder er skånsom over for cyklen,

idet fælge og kabler ikke kommer i kontakt
med stativet. Cykelgarder er udført i robu¬
ste materialer og dermed sikret mod almin¬

deligt hærværk. Cykelgarder er let tilgæn¬
gelig for brugeren, men fylder ikke mere
end traditionelle stativer. Cykelgarder er
et godt alternativ til en bygningsmæssig
overdækning, fordi stativet er billigere pr.
plads, lettere at finde plads til, og mindre
dominerende i omgivelserne.
Kilde: Cykelgarder. LeifLarsen Produk¬

tion. Hollændervej 21. 1855 Frederiksberg
C. Tlf. 01 30 20 43.

LDA's medlemsliste 1987/88
er udsendt til alle primære interessegrup¬
per inden for det grønne område.
LDA-medlemmerne er forskelligartede.

Udover den faglige kunnen og viden rep¬
ræsenterer LDA's mestre en række special¬
er. Disse specialer fremgår for manges ved¬
kommende af annoncer i medlemslisten.
Udover en total oversigt over alle orga¬

niserede anlægsgartnervirksomheder i
Danmark indeholder bogen et fagregister
over en række af det grønne områdes rele¬
vante leverandører iøvrigt.

Yderligere eksemplarer af denne telefon¬
bog kan, så længe lager haves, rekvireres
gratis på LDA 's sekretariat, tlf. 01 74 94 00.

VILVORDE indbyder til PR-DAG
for ANLÆGSGARTNERTEKNIKER-UDDANNELSEN

torsdag den 3. december kl. 10-16

INDLÆG:
- Uddannelsens indhold
-Jobsituationer: Ved Kommunegartner

Landskabsarkitekt
og Privat Anlægsgartnermester

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og
komme med kommentarer.
- Præsentation og udstilling af projekter.

Der vil blive sørget for kaffe og forplejning.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Yderligere oplysning og program fås på tlf. 03 48 52 00.
Tilmelding senest den 24.11.87 skriftligt el ler telefonisk.
Med venlig hilsen

T86A Anlægsteknikere på Vilvorde Tølløse slot,
4340 Tølløse.

^3 T-HEGNET - STÆ
Det vedligeholdelsesfrie hegn i PVC (flere farver) og aluminium
★ fodhegn til grønne områder ★ skiltesystem til P-pladser
★ adskillelse ved skoler, med fjedrende stolper

legepladser, veje, ★ specialhegn til P-pladser,
idrætsanlæg m.m. som tåler påkørsel

T-hegnets enkle design glider ind i ethvert miljø
T-hegnet har utallige kombinationsmuligheder

iekvirer brochure - Stanley industri aps - Telf. 02 32 07 00

ARBEJDE I UDLANDET
Nu er bogen her spækket
med information til dig,
som vil arbejde for korte¬
re eller længere tid rundt
om i verden.
Det gælder ansættelser in¬
den for metal- og oliein¬
dustrien, lærerfaget, re¬
staurant- og hotelbran¬
chen, au pair, rejseledere,
chauffører, gartnerfaget,
frugtplukkere i Frankrig
og USA samt mannequin
og fotomodeller. Arbejde
på ranch, kibbutz og luk¬
sussejlere.
Med bogen følger også an-
sættelsesformular.
Dette er en bog, du bør
have, når du søger job i

udlandet. Du får informa¬
tion om klima, boligfor¬
hold, ansættelsestids-
punkter m.m. Desuden
får du adresser til ca.

1.000 virksomheder og ar-
bejdsformidlere. Du kø¬
ber bogen for kun 98 kr.
inkl. forsendelse. 10 dages
returret. Bestil i dag.
Skriv til:

CENTRALHUS
Box 48, 14200
Stockholm

Ordretelefon:
08 744 10 50

P. S. Vi formidler
arbejde!

ikke
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVARE FABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33
Boulevarden 36 ■ Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

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

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

L D A

ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

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

GÅRDSANERING

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

/An(cecj$^avtH«fme$fev

£/W(c Odewavtvt VI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

P. MALMOS rfsaa™92
Anlægsgartnermester
Vi udfører anlægsopgaver ved boligbebyggelse, off.
anlæg, parker, institutioner m.v., samt alle vedlige¬
holdelsesarbejder i den grønne sektor. Vor mange¬
årige faste medarbejderstab står til Deres rådighed.

4490 Jerslev Sj.
03-49 5342

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 02-73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER



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

I LML-Sport er vi
stolte over at være

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

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

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

TEGNESTUEN- 06-5586«


