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

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

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

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet
bind af Danmarks

Havekunst bliver folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest
sammenhængende værk vi
har om Danmarks hav¬

ekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

»Det er en bogserie der vil
kunne gå i arv fra slægt til
slægt.«

HELLE ROHDE

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennembrud i begyn¬
delsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th. Sørensens tidlige værker. 24,5 x 34 cm

1286 sider.
BIND III Rigt illustreret.
Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og funktionalismens Indbundet i helshirting
gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte et bredt spektrum af opgaver
fra store strukturelle træk i land og by til villahaver. PHsi 1 800,- kf.
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Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille Danmarks Havekunst l-lll.
Pris: 1800,- kr. Prisen er.inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes mecl blokbogstaver)
Navn: ;

Gade/vej: ; ;
Postnr.: By:.,,.........;
O American Express O Eurocard O Mastercard OJCB O Visa
O O Dankort. Girokort bedes tilsendt
Kortnummer: , : ;

Kontrolcifre:...... Udløb måned/år: :... Dato: :

Underskrift: , ;...., Tlf:

OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET. AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27 A

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K
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DL'S PARKPRIS 2003

Brochuren om parkprisen er udgivet
og teksten hertil kan læses på DL's
hjemmeside.
Frist for indstillinger er 28. februar
2003. Prisen vil blive uddelt i maj
2003 og vinderen udpeges af en jury.

Den danske parkpris uddeles med
års mellemrum til en kommune eller
anden grøn forvaltning, som har
gjort en særlig indsats for planlæg¬
ning og forvaltning af gode og
smukke parker og grønne områder.
Det kan være initiativer, som både
er udtryk for nytænkning, og som
samtidig videreudvikler den 'danske
parktradition'. En tradition, der bl.a.
dyrker landskabets og byens identi¬
tet og egenart - og som gerne tilfø¬
jer arkitektur, bæredygtighed og bru¬
gerinddragelse som nye dimensioner.
Parkprisen uddeles på baggrund af
forslag, som kan indsendes af kom¬
muner, amter, statslige myndigheder,
organisationer eller privatpersoner.
Se ansøgningsskema på DL's hjemme¬
side www.landskabsarkitekter.dk
Maria Miret

AUTOCAD 2003

Der er stadig få pladser tilbage på
DL's kursus i AutoCAD i tre moduler,
hvoraf det første blev afholdt august
2002. Se programmet i sin helhed
på DL's hjemmeside under DL nyt
www.landskabsarkitekter.dk
Maria Miret.

ASGER ØRUM-LARSEN 90 ÅR
Havearkitekt Asger Ørum-Larsen
fylder 1. februar 2003 90 år. Ørum-
Larsen hører til den generation, der
har fået sin uddannelse dels på teg¬
nestue dels på Kunstakademiet hos
C.Th. Sørensen. Han deltog i 1949 i
det nordiske møde om historisk
havekunst på Hindsgavl.
I efteråret 1957 bestod Ørum-Larsen

havearkitektprøven fra Det Kongeli¬
ge Akademi for de skønne Kunster.
Prøven bestod af to projekter, et
historisk og et moderne. Det histori¬
ske omfattede en gennemgang af
Marienlyst Slotshaves historie og et
restaureringsprojekt til samme, dels
et mere nutidigt projekt til Dysse-
gårdsparken i Gentofte. C. Th. Sø¬
rensen skrev i Havekunst 1958 s. 37:

'Asger Ørum-Larsen belyser Marien¬
lysts haves historie i en storartet af¬
handling, en hel lille Havekunstens
historie'. Ørum-Larsen referererede
selv G.N. Brandts bemærkninger i
forbindelse med den i 1920rne gen¬
nemførte restaurering, hvorefter han
tegnede et alternativt restaurerings-
forslag, hvis form var inspireret af
ramperne på skrænten. Det andet
projekt til Dyssegårdsparken, der
også oprindeligt var et G.N. Brandt
anlæg, bestod af en opdeling af par¬
ken i rektangulære rum med skifte¬
vis skovagtige plantninger og åbne
sletter. Ingen af forslagene blev dog
realiseret
Ørum-Larsen har videreuddannet sig
ved universitetet i Durham i England
og har specielt studeret kunsthisto¬
rie og havekunst i såvel London som
i København. Han har været medlem

af den engelsk-amerikanske forsk¬
ningsgruppe Landscape Research
Group i London.
Ørum-Larsen er en god tegner og
han har været ansat på en række af
tidens førende tegnestuer, bl.a. hos
Erstad Jørgensen, Troels Erstad,
C. Th. Sørensen, Axel Thomsen i
Odense kommune og i Københavns
Kommune. I slutningen af 1960erne
arbejdede han på Gunnar Wallewiks
tegnestue på Greve-projektet, han
har bl.a. været med på udformnin¬
gen af Hedelyparken i Greve.
I de senere år har Ørum-Larsen
været en flittig skribent, det har
navnlig Havebrugshistorisk Sel¬
skabs årsskrift 'Fra Kvangård til
Humlekule' haft glæde af. 11983
bringer han under 'Små meddelel¬
ser' en omtale af et mindeseminar
for Gertrude Jekyll afholdt i Eng¬
land, og lige siden har han næsten
hvert år haft en artikel i årsskriftet,
bl. en artikel om G.N. Brandt og en
om Troels Erstad, foruden at han
siden 1988 har stået for havebrugs¬
historisk bibliografi og havebrugs¬
historisk dagbog og mange små
meddelelser og anmeldelser i års¬
skriftet.

Asger Ørum-Larsens fagbibliotek
om dansk og international have¬
kunst er formentlig en af de største 1
privatsamlinger om havekunst i
Skandinavien.
Jette Abel
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REDUCER

'At føje nyt til et landskab' var temaet for den konfe¬
rence, foreningen Danske Landskabsarkitekter afholdt
i oktober 2002. Konferencens mål var gennem for¬
skelligt vinklede indlæg at belyse, hvordan eksisteren¬
de landskabsværdier kan beskyttes, når nye arkitektur
skal skabes - og dertil et forsøg på at give et reflekte¬
rende overblik over dagens tendenser.

Landskabsarkitekter, arkitekter og billedkunstnere
er med til at forme det fysiske miljø - med respekt
for sted og tid og med hensyntagen til brugskrav.
Når der skal planlægges nyt i det danske - eller som

vi så svenske - kulturlandskab skal der værnes om

eksisterende værdier, både i det åbne landskab og så¬
kaldte kulturmiljøer. Hvordan nyt kan føjes ind, blev
belyst i dagens seks indlæg - både teoretisk og gen¬
nem eksempler. I Landskab 8-2002 bringes tre af
indlæggene i revideret form.

Lektor, dr. agro. Malene Hauxner spandt en ende
over landskabsarkitekturens opgave og problemer.
'Som kunst har landskabsarkitektur kommunikation,

oplevelse og erkendelse som opgave. Og da den har
naturen som medie, bliver den måske den kunstart,
hvor man bedst aflæser forholdet mellem natur og

menneske. Som bygningskunst skaber den rum og

steder, ly og læ. Som dyrkningskunst har den ind¬
bygget respekt for skabelsen, kimen, begyndelsen.
Den kender til forandring, omdannelse og bæredyg¬
tighed. Den har at gøre med fysikkens natur, der er

reversibel, og biologiens, der er en stadig fremadskri¬
dende bevægelse. Frem for alt er den kultivering.
Den har eksistentiel betydning, fordi den vidner om,

at vi lever på en jord, der kan dyrkes, og at denne
proces er en menneskelig handling.'

Landskabsarkitekt Thorbjorn Andersson, Stockholm
kaldte sit indlæg 'Om at gøre passende lidt' og anskue¬
liggjorde dette ved egne projekter såsom Hamnparken
i Jonkoping og Daniaparken i Malmø, hvor man har
søgte at 'levere plads' til det uplanlagte. Men især plæ¬
derede han for at gøre passende lidt vsd pt gennemgå
eksemplet Vinterviken, der som han sagde: '... skulle
visa sig bli ett projekt dår vi tog bort mera ån vi lade
till.' Den skandinaviske landskabsarkitekturs gramma¬

tik, sagde han, udmærker sig især ved at lægge vægt

på påholdenhed, sociale rum og no-nonsense.

'Om at lægge vand i et landskab' var titlen på land-
skabsarkitektenTorben Schønherrs indlæg. Med eksem¬
pler fra byens rum, bl.a. Thorvaldsens Plads i Køben¬
havn, den forsænkede plads på Holmen, bypark i
Skanderborg, parkeringsplads ved højhuset Prismet i
Århus og fartdæmpende bump i Odense viste han
egne arbejder, der demonstrerede både meget forfine¬
de og subtile som mere enkle og direkte måder at

bruge vand på — og også det at lade være.

Billedhuggeren Ole Videbæks indlæg 'Om at sætte
sten i landskabet' tog både udgangspunkt i historiske
stensætninger i Skåne og Bretagne og i egne projek¬
ter, hvor placeringer af sten danner markeringer med
stoisk ro, f.eks. temporære opstillinger af stablede
teglsten ved Millesgården i Stockholm, stensamlinger
ved Daugavafloden i Letland og Carmel-bjerget i
Haifa.

I indlægget 'Om at sætte huse i landskabet' demon¬
strerede landskabsarkitekt Peter Becht med eksempler
fra især Tegnestuen Vandkunsten, hvordan bebyggel¬
sesplanerne gennemsyres af en lavmælt og reduceren¬
de attitude. I nogle projekter er målet at bevare den
atmosfære, der allerede findes på stedet. Andre gange

er ønsket om at bevare udsigter, skabe luftkorridorer
eller knytte sig til eksisterende strukturer udslags¬
givende for, hvordan bebyggelsesplanen udformes.
Som eksempler vistes bl.å. Dianas Have i Hørsholm,
Tre Gudor i Viken, Søhusene i Birkerød samt store

byudviklingsprojekter i Diisseldorf og Kassel.
Også prof. Steen Høyer formanede i sit indlæg

'Om at lægge spor i landskabet' til ikke kun at agere

ved at lægge til, men også trække fra - kun gøre,
hvad der er nødvendigt. Omdrejningspunktet bør
være at søge klarhed, ro, robusthed og enkelthed.

Essensen af indlæggene kan kun tolkes som en op¬

fordring til at reducere, hellere gøre mindre end me¬

get, gerne tage væk i stedet for i hittepåsomt og opu¬

lent at lægge til. En opfordring, der hermed meget

gerne videregives. AL
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OM AT FØJE NYT TIL ET LANDSKAB
Malene Hauxner

'I en af Gustav Wied tidlige noveller kan vi læse om

et skib, der sejler rundt nede i Middelhavet. Vejret er

stegende hedt; skibet er som 'et flydende Krematori-
um', hedder det, og stemningen om bord er sløv og
søvndrukken. Mandskabet udfører det daglige rutine¬
arbejde; det savner kvindelig omsorg og keder sig guds¬
jammerligt, og det er tydeligt, at både aggressioner og
frustrationer lurer lige under overfladen. Så sker der
noget. Et par dage før er en stær på træk landet på
skibet, og nu er den kommet så meget til hægterne,
at den begynder at fløjte. Det giver besætningsmed¬
lemmer noget andet at tænke på; i løbet af ingen tid

det melder historien ikke noget om, men det er netop
det fine ved den, bl.a. netop derfor kan den forstås og

bruges på mange måder.' Johannes Riis har i en avis¬
kronik brugt Wieds stær som metafor for litteraturen.
'Litteraturen, eller lad os bare tage munden fuld og

sige: kunsten kan lige så lidt som stæren gøre krav på
at være nogen nytte til i traditionel, endsige rentabel
forstand. Det er faktisk en af dens fornemste opgaver
ikke at være det. Og i et så kontant resultatorienteret
samfund som vores, hvor det i de seneste årtier i sti¬

gende grad er blevet overladt til djøf'erne at afgøre,
hvad der er succes, og hvad der er fiasko i kunstens
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bliver de nærmest besat af fuglen, og de sætter him¬
mel og hav i bevægelse for at fange den, ja nogle af
dem sætter nærmest livet på spil i deres euforiske for¬
søg på at få fat på det stakkels kræ, der bliver mere og
mere udmattet, mere og mere konfus under jagten.

Og Wied fortæller veloplagt og i mange detaljer,
hvordan det går huhej, vilde dyr på dæk og i mast og
i rå, med fare for både liv og lemmer hos de jagende,
indtil pludselig tømmermanden, skibstømmeren, rå¬
ber til sine kammerater i deres halsbrækkende øvelser

for at fa fat i fuglen: 'Jamen, hva' Satan skal vi med
Stæren', og i novellens sidste linier rekapitulerer Wied
for en sikkerheds skyld: 'Ja, hva' Satan i hedeste Hel¬
vede skulde de i Grunden med Stæren!'. Øm tømmer¬

mandens kolleger kommer til besindelse, om jagten'
på stæren bliver indstillet efter hans intervention, eller
om han far et tilfredsstillende svar på sit spørgsmål,

verden, dér er det sket på en tilsvarende kontant og

overkommelig måde. Det er nemlig blevet gjort ved
at aflæse tælleapperater, fiksere på antal udlån på bib¬
liotekerne, antal solgte billetter på teatre og museer og
antal lyttere og seere osv. osv. Djøf'erne har på alle
tænkelige og utænkelige måder kvantificeret, hvor der
kunne og burde have været talt om kvalitet, og de er
kommet markedskræfterne urimelig meget i møde.
Dermed er debatten løbet af sporet og har kun alt for
sjældent handlet om det egentlige, men derimod om

udenværkerne'1.

Stæren kan med samme ret bruges som metafor for
landskabsarkitekturen. Heller ikke her kan man tælle

sig frem til kvalitet og idé. Det ene kan ikke være lige
så godt som det andet, og smag og behag er ikke for¬
skellig. Man skal ikke løbe efter den sidste trend og

spørge efter, hvor landskabsarkitekturen går hen, men
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netop efter dens idé og egenskaber, hvad vi skal med
den. Hva' satan ska' vi med den — hva' ska' den gøre

godt for?
Det amerikanske designfirma Point Forward fik til

opgave at lave en ny ble. I dialog med forældre, opda¬
gede det, at de fleste var mere optaget af deres børns
udvikling og normalitet end af sugeevne, pasform og

lignende tekniske ting. De var interesseret i, hvornår
det var normalt for et barn at blive renlig, og hvordan
det var bedst at vænne det af med at bruge bleer. Point
Forward kom med to forslag. Man burde kommuni¬
kere om sociale aspekter i stedet for tekniske, og man

skulle lave et nyt produkt, en slags overgangsble som
kunne bruges i pottetræningsperioden. Denne løsning
siges at have givet en omsætning på en lille milliard
dollars årligt. Det nye lå i at betragte design som løs¬
ning på et problem og ikke nødvendigvis som et pro¬
dukt. Begrebet design bliver således til en undersøgel¬
ses- og planlægningsdisciplin, der frembringer nye

erkendelser, der igen medfører nye systemer, strategi¬
er og ydelser. Også denne lille historie fra en aviskro¬
nik kan bruges i mit ærinde2.

Landskabet kan anskues som en ble, en membran,
en facade, den hud der forsegler jorden3. Fra denne
synsvinkel har det to aspekter; et kommunikerende og

et i biologisk forstand regulerende. Det regulerende
har at gøre med relationen mellem natur og menneske.
Det kommunikerende dækker over membranens be¬

tydning, hvad den kan fortælle af historier om og til

mennesker. At føje nyt til et landskab er at arbejde med
denne membran.

Som kunst har landskabsarkitektur kommunikation,

oplevelse og erkendelse som opgave. Og da den har
naturen som medie, bliver den måske den kunstart,
hvor man bedst aflæser forholdet mellem natur og

menneske. Som bygningskunst skaber den rum og

steder, ly og læ. Som dyrkningskunst har den indbyg¬
get respekt for skabelsen, kimen, begyndelsen. Den
kender til forandring, omdannelse og bæredygtighed.
Den har at gøre med fysikkens natur, der er reversibel,
og biologiens, der er en stadig fremadskridende bevæ¬
gelse. Frem for alt er den kultivering. Den har eksi¬
stentiel betydning, fordi den vidner om, at vi lever på
en jord, der kan dyrkes, og at denne proces er en men¬

neskelig handling.
Endelig har den det formål at skaffe føde og bygge¬

materialer til dyr og mennesker. Som design defineret
i sin nye betydning løser landskabsarkitekturen pro¬
blemer. Vi er vant til som arkitekter at stole på, at et¬

hvert problem har en løsning. Det er min påstand, at
der til enhver løsning hører et problem. I mit viden¬
skabelige arbejde har jeg søgt dette problem ved at
studere løsningerne.

Mellemkrigstiden var præget af en tolerant holdning
over for naturen, det oprindelige og det barnlige, som
den kommer til udtryk i kulturradikalismen og i re¬

form- og demokratibevægelserne, moderne pædagogik, Byrum i Mexico
dans, musik og i beundringen for det selvgroede, ube- * Urban space in Mexico
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Mies van der Rohe, Barcelonapavil-
lonenen, 1929
Carme Pinos og Enric Miralles,
Igualada Kirkegård, Spanien
• Mies van der Rohe, Barcelona
pavilion, 1929
Carme Pinos and Enric Miralles,
Iqualada Cemetery, Spain

rørte, oprindelige landskab. I Stockholmstraditionen
og hos G.N'. Brandt blev det til det legendariske sam¬

arbejde med naturen. Under nazismen og 2. verdens¬
krig blev naturbegejstringen ekstrem. Det nøgne lege¬
me, kvinden og det uberørte, oprindelige, selvgroede
landskab blev sat på piedestal og ethvert spor af men¬

neskehånd betragtet som en vandalisme, der efterlod
landskabet som kultursteppe4 . Efter nazismens sam¬

menbrud og afslutningen på anden verdenskrig stod
man med den smertelige erfaring, at den menneskelige
natur var upålidelig og farlig, hvis den blev sluppet løs.
Efter beslutningen om at opbygge nye velfærdsdemo¬
kratiske fællesskaber med mennesket i centrum måtte

løsningen blive at påvirke, opdrage, forme, styre og

kultivere denne natur. I koldkrigstiden blev det men¬

neskets bestemmelse at overvinde sin natur, sine drif¬
ter og dyriskhed, at lægge afstand til naturen. Følgelig
blev det kultiverede, forarbejdede, og menneskeskabte
til det naturlige og dermed det rigtige og smukke.

Hvor inspirationen før blev hentet i det pastorale
landskab, blev den nu hentet, hvor de menneskelige af¬
tryk var tydeligst, i kulturlandskabets jord- og plantevær¬
ker og i Sydens orangelunde og terrasserede landskab5.

Da man i slutningen af 1960erne og i begyndelsen
af 1970erne erkendte, at kemikalier hobede sig op i
naturen, måtte det naturlignende, pastorale landskab
vende tilbage. Hvis insekter og fugle har betydning
for menneskets overlevelse, er sprøjtning og klipning
af deres livsgrundlag katastrofalt, og blomster og frug¬
ter måtte følgelig blive siddende og græsset vokse højt.

Konsekvensen måtte blive, at biodiversitet og stor

biomasse, betragtes som smukt, altså masser af grønt.
Fokus flyttede fra det planteproducerende, agrikultu¬
relle menneskeskabte landskab, fra herregårdsland-
skabets magtfulde alléer og skarpe skovbryn, der så
fint havde stemt overens med det tidligere program,
til småbøndernes løvenge og blomstrende overdrev.

Det skete samtidigt med eller kort tid efter at stu¬
denterne havde krævet fantasien til magten. Såvel
amerikanske, upolitiske hippier som nymarxister og

anarkister i Frankrig og Tyskland havde en indgroet
tro på det spontane, frie liv og ville vende tilbage til
naturen dvs. genoprette og genfinde det naturlige liv
i dets renhed og ægthed. Med dertil hørte fornægtelse
af fortiden. Ifølge Freud skulle man ødelægge fortidens
huse fulde af ubærlige minder, viske tavlen ren for at
komme videre. I marxistisk tankegang ,var man nødt
til at omstyrte en klasse for at give en ny plads.

Jeg blev selv indstillet til afgang i 1968 på et projekt,
der drejede sig om at planlægge nye byer i trekanten
mellem København, Frederikssund og Roskilde. Byerne
kom til at ligge højt med lavtliggende, pilebevoksede
ådale som sammenkædende og adskillende strukturer.
Projektet byggede på et grundigt landskabsanalyse-
arbejde, der netop var blevet moderne. I dag kan man

imidlertid se, at der også var indbygget en næsten
landskabsfascistisk foragt for den menneskelige ind¬
sats, for landsbyer, kultur og historie.

En af de første, der brød med denne tabula rasa-

■metode, var Aldo Rossi. Hans analoge by fra 1976 er
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en collage, der forestiller en fiktiv by i et norditaliensk
landskab mellem klipper og søer. Historien indgår i
form af en renæssanceidealby og oldromerske byrester.
Planen åbnede for postmodernismens frie valg i histo¬
riens arkiv men også for en senere collageform, hvor
der føjes til og trækkes fra.

I dag vægrer vi os ved at give slip på fundament og
historie på en hel anden måde end i 1970erne. Det
kan skyldes, at individet spiller så stor en rolle, nervø¬

sitet for at miste national identitet i en globaliserings-
tid eller angsten for at skulle acceptere forgængelighe¬
den. Måske derfor er landskabet ofte barndommens.

Vi er fyldt af nostalgi akkurat som ungdomsoprørerne,
en sødmefyldt længsel efter det uskyldige, det autenti¬
ske, det oprindelige og det, der opfattes som ægte.
Denne følelse er reel nok, men hvis den dyrkes, ap¬

pellerer den til endnu flere længsler, der forbliver util¬
fredsstillede. Det er i orden at gemme barnets første
sko, men forkasteligt at kræve, at den 18-årige søn går
med dem.

Som 'føjere af nyt til landskabet' er det nyttigt at

huske, at den nostalgiske følelse ikke er stationær. Den
flytter sig. Man skal ikke tro, at det kan lade sig gøre
at holde fast i det, vi kalder rødder, ved at bfev^re- og

rekonstruere. Toppede brosten, granitbordursten, smede-
jernslygter, stråtage, gadekær, krogede piletræer ved
vandhuller med hjorte og får på enge, eller hvad man
nu ellers længes efter, giver os kun en stakket glæde.
Landskabets æstetiske problemer løses hverken med
pastorale, naturlignende tilstande eller med bevaring

af forladte kulturmiljøer, som er trådt i stedet. Pedredal, Portugal
At genskabe et landskab er ikke at føre det tilbage, * Portugal

men at synliggøre de processer, der former det, at gøre

det begribeligt.
Arkitekturteoretikeren Kenneth Frampton udpeger

for ham eksotiske lande som Mexico, Spanien og Skan¬
dinavien som de, der mestrer at bevare rødder uden
at miste modernitet. Begrebet, han kalder kritisk regi¬
onalisme, har han hentet hos Paul Riceur, der forfæg¬
ter det synspunkt, at en nation må have rødder i for¬
tidens jord og fremvise en national ånd over for sine
kolonisatorer, men samtidig deltage i en videnskabe¬
lig, teknisk og politisk rationalitet for at tage del i en

moderne civilisation, noget der ofte kræver frasigelse
af hele den kulturelle fortid6. Det er måske værd at t

tænke over i en tid, hvor alle lande uden for USA og

den angelsaksiske verden betragtes som eksotiske un¬

derlagt en kolonisator, et imperie.
Sven-Ingvar Andersson udarbejdede i 1957 en me¬

tode til at føje nyt til et landskab, når det var define¬
ret som en historisk have. Principperne blev fastholdt
som den antikvariske metode, pasticherestaurering og

den nyskabende metode. Det er stort set de tre an¬

grebsvinkler, der i dag er eksamenpensum. Rekonstruk¬
tionen er den kunsthistorisk og teknisk korrekte gen-

opbygning, der har formen som mål. Renoveringen,
den følsomme æstetiske fornyelse med respekt for den
oprindelige skabelse, ejer har til hensigt at ramme ån¬
den. Den fri fornyelse, en collageagtig tilføjelse i et

nyt kunstnerisk greb, skulle gengive anlægget sin vær-
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dighed. Den antikvariske metode eller rekonstruktio¬
nen kan der aldrig blive tale om, når der skal føjes nyt
til et landskab. Valget står mellem pasticherestaure¬
ring og den nyskabende metode, mellem rødder og

modernitet. Moderniteten kan vi ikke afskrive, så det

gælder om at grave de virkelige rødder op, uden at de
bliver til pastiche7.

Som indlæg i debatten om Amaliehaven tegnede
Sven-lngvar Andersson et trekantet byrum, der på de
to sider har kroner af piletræer og på den tredje skibe¬
ne i forgrunden og Holmens bebyggelse i baggrunden.
Midt i det hele fører en anløbstrappe ned til vandet.
På den ene trappevange troner en kæmperose af bronze.
Der er tale om et aksialt, perspektivisk og asymmetrisk
anlæg, der både refererer til noget rationelt og noget

uendeligt. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at Amalien¬
borg, Frederiksstaden, aksen og kongedømmet er

stjerneskuespillere, men vi ved også, at havet, skibs¬
farten og piletræerne er en forudsætning for deres spil.
Pilen er dansk, og rosen er persisk. Hvis en af tidens
arkitektoniske problemer i 1981 var at skabe rum for
moderniteten uden tab af historie, kultur og landskab,
er dette lille uprætentiøse forslag en god løsning.

Et andet godt eksempel nogenlunde fra samme tid
er rebslageriet i Rochefort-sur-mer. Byen indgår i den
atlantiske forsvarslinie mellem Spanien og Norge. Det
var her franske soldater, opdagelsesrejsende, handels¬
mænd og botanikere startede deres tur til den nye ver¬

den. Tidevandsforskellen betød, at tørdokker kunne

fyldes og tømmes uden brug af pumper, hvorfor det
var et godt sted at lægge en flåde. Omkring floden op¬
stod en by med værfter og alt, hvad der hører til af
bygninger og udrustning af skibe bl.a. rebslageriet
Corderie Royale. Da man ikke mere skulle bruge reb,
lukkede stedet, nazisterne satte ild til, og ruinerne af
de pragtfulde bygninger groede til. Det uniklee i det
forslag, som Bernard Lassus kom med, lå i, at han ikke
bare bevårede og restaurerede det oprindelige anlæg,
men at han inkorporerede flere kulturhistoriske lag i
et moderne fritids- og turistanlæg, så det kunne bru¬
ges og tolkes af mange mennesker med interesse for
historie, natur, arkitektur, botanik, søfart osv: dvs. det

oprindelige sumpede flodlandskab, 1600-talsbygninger-
ne og deres omgivelser og vildnisset. Og som det vig¬
tigste skabte han en forbindelse mellem by og havn
ved en rampe langs bymuren tilplantet med tulipan¬
træer, der aldrig har befundet sig på stedet, men ikke
desto mindre har gjort historien og stedet begribelig.

Som led i at finde frem til rødderne er man i de seneste

år i bogstavelig forstand begyndt at grave i jorden. Det
begyndte i midtfirserne med Alexandre Chemetoffs
bambushave i Pare de la Villette, hvor der blev skåret
i Paris' mave og med Bernhard Kortes genskabelse af
dyrkningslandskabet fra Napoleonstiden i Museums-
insel Hombroich. Senest har Peter Latz i Duisburg-
Nord gravet eksotiske frø frem fra importerede materia¬
ler. En af de nyere hulgravere Henri Bava fra Agence
Ter har flere steder i Rhein-Ruhr distriktet fremhævet

grundlaget for tysk, fransk og hollandsk velfærd ved
at synliggørelse slaggebjerge som resultat af kulmine¬
drift og varme saltvandsårer i undergrunden, som

grundlag for en kurbadekultur.
At lade den regulerende membran mæandrere, dvs.

at indlægge lodrette og vandrette planer i skrånende
terræn til dyrkning, færdsel og bosætning har været en

vigtig del i dyrkningskunsten i perioder, hvor man har
set den menneskelige indsats som smuk. Hos Alvar
Aalto blev det til torve og trapper, hos Jørn Utzon til
pynte og plateauer.

Omkring århundredeskiftet blev Montju'ic-bjerget i
Barcelona gjort til udstillingsareal, og fra den tid er

der en stribe smukke haver tilbage, der i deres ånd er

italiensk renæssance. Mure, trapper, terrasser og vand¬
fald kultiverer skråningen. Mies van der Rohes tyske
pavillon ligger ved foden af bjerget på en hylde skåret
ved et kraftigt vandret og lodret snit lige tilpas til, at
man træder nogle trin op og og er beskyttet i ryggen.
På den anden side af bjerget i det gode klima ligger
en botanisk have for mediterrane planter. Også dens
rum er opstået ved snit i skråningen. Bet Figueras har
som med en stor kniv skåret lodrette snit og forseglet
dem med plader af cortenstål. Så har hun trukket be¬
vægelsesmønstrene mellem de 27 forskellige plante¬
samfund op med trekantede, overlappende betonplader.
Murene er blevet suppleret med tagplader og porte og

der er opstået bygningsværker.
Forestillingen om at kunne føje nyt til et landskab

har været svær, for ikke at sige umulig siden slutningen
af 1960erne. Måske derfor kom det som en befrielse,
da tegnestuen O.M.A med arkitekten og journalisten
Rem Koolhaas i spidsen i en konkurrence i 1987 præ¬
senterede sit forslag til den sidste af Paris' nye satelit-
byer Melun-Senart. I stedet for at plædere for hvad
der skulle ske, blev Melun-Sénartplanen et forslag til,
hvad der ikke skulle ske. Koolhaas' metode bestod i

at udpege og friholde tomme rum omkring bevarings-
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værdige, landskabelige komponenter som skove og

landsbyer, forbindelser mellem dem, støjzoner langs
veje samt korridorer til erhverv og universitet. Ved
sammentegningen af disse 'voids' opstod der mærkelige
planfigurer, der til sammen danner et stort tomrum.
Indsatsen blev lagt på sikringen af dette rum. Resten
kunne overlades til byens kaos. Rem Koolhaas' tidligere
medarbejdere landskabsarkitekten Adriaan Geuze har
i 1990erne taget fat på dette kaos ud fra en lignende
logik.

Den hollandske regering bekendtgjorde i 1995, i det
såkaldte Vinexprogram, at den ville bygge 800.000
boliger inden år 2005. For ikke at ødelægge landskabet
besluttede regeringen at friholde det såkaldte grønne

hjerte og bygge boligerne i udkanten af eksisterende
byer hovedsagelig i det, man kalder Randstad. For at

anskueliggøre denne problemstilling og få folk til at
tænke over hvordan man bebyggede landskabet og,

hvor meget det fyldte, stablede Adriaan Geuze en ud¬
stilling på benene i arkitekturinstituttet i Rotterdam.
Eri del af aktionen bestod i at lade studerende opstille
800.000 modelhuse på gulvet, så man kunne fornem¬
me, hvor meget de fyldte, og hvor lidt der ville blev
tilbage af landskabet.

En anden bestod i at udstille fotos fra 60 forstæder

i Randstad. Fotografierne dokumenterede, at der så
ens ud over det hele, de samme støjmure langs motor¬

veje, kunst på offentlige steder, butikscentre, sports-
faciliteter og i hundredevis af rækkehuse mellem trivi¬
elle villaveje.

Geuzes hensigt med udstillingen var at fastholde
Holland som et smukt og traditionsrigt landskab, en

have med en frygtelig masse mennesker. For at blive
ved med at være det, var man nødt til at bygge tæt og
i øvrigt tage produkterne op til overvejelse og vurdere,
om det var det, man havde brug for, om de var løs¬
ningen på problemet.

'Fuck programmet', siger Rem Koolhaas, selv om

han i 20 år har ladet det programmatiske parameter
lede sin arkitektur. Det ser ud til, at bygninger bliver
bedre, når de ikke er tegnet efter et specifikt program.
Successen ved den form for kulturel genbrug Kool¬
haas nævner ligger ikke i fleksibilitet, historiske rester

og stedets ånd, men i den stærke arkitektoniske karak¬
ter, i den kunstneriske kvalitet8. Tænk hvis man kunne

slippe for flere traditionelle bleer, alt det Geuze foto¬
graferede, parkbænke, lygtepæle, skraldespande, ned-
løbsbrønde, brevkasser, villaveje, støjvolde, parkerings¬
pladser og sportscentre. Tænk, hvis landskabsarkitekter
kunne ændre adfærd ligesom det amerikanske design¬
firma og i stedet for at føje nye produkter til landskabet,
kunne løse dets virkelige arkitektoniske problemer af
såvel regulerende som kommunikerende art.

Malene Hauxner, lektor, dr. agro, landskabsarkitekt mdl

Bet Figueras, Botanisk Have på
MontjuTc-bjerget i Barcelona
• Bet Figueras, Botanical Gardens
on Montjui'c hill in Barcelona
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VINTERVIKEN - Reducerandets estetik

Thorbjorn Andersson

Vintervikens undanskymda dalgång
ligger strax soder om Stockholm
• Vinterviken's hidden valley lies
just south of Stockholm

Om vi åndå borjar i Saiho-ji. Detta zenbuddhistiska
tempel i Kyoto har en beundrad mosstrådgård, sanno-
likt anlagd av munken Muso Kokushi vid 1300-talets
mitt. Bilden av Saiho-ji år kand av många. Tunna trad
står i ett tacke av mossa. Ljuset silar igenom det glesa
bladverket och tecknar skiftande grafiska monster over

den mjukt boljande marken, vilken påminner om slar-
vigt tillrattalagda sångklåder. Genom moss-arternas
olika toner av gront skar ett krokigt svart streck, en

back, som tar sig ned till den oregelbundet formade
dammen.'

Saiho-ji ar, kanske som alla zentradgårdar, en upp-

visning i renodling, i reducerandets estetik. Genom
århundradena har man tagit bort och tagit bort så att
det till slut bara återstår det allra viktigaste, det essen-

tiella, det betydelsebårande. Andå skiljer sig Saiho-ji
från de fiesta andra zentradgårdar, vilka trots allt ar

byggda abstraktioner; konstgjorda och onaturliga.
Saiho-ji, dåremot, ar till synes ett stycke natur.

Jag tycker mig ha sett liknande platser runt omkring
sjon Målaren dår jag bor. Tunna jordlager, långa vin-
trar och låga temperaturer ger naturen hår ett slags
renhet. Det år magert. Det kårva klimatet begrånsar
naturens rikedom. Skillnaden mellan Saiho-ji och dessa
platser, tanker jag, år egentligen bara att hår finns inga
staket runt om. Om zenmunkarna kom hit skulle de

kunna såtta upp sina bambustaket och fa till stånd
sina månghundraåriga mosstrådgårdar direkt.

En av de dår platserna med en inneboende naturlig
skonhet år Vinterviken soder om Stockholm. Nam-

net hårstammar från den tid når slådar fardades med

sin last pver målarisarna for vidare befordran in mot

staden. Dit år det kanske 3-4 km. Vintervikens dal¬

gång år ganska flack till att borja med men djupnar
efterhånd. Nere vid mynningen dår den moter vattnet
år dalsidorna branta, nåstan lodråta, i vilket fall så

stupande att man inte kan ta sig upp dår. Så ser det ut.

Det gor dalen till en isolerad plats och den har också
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Vinterviken. 3 km soder om Stockholm

Landskapsarkitekt: Thorbjorn Andersson, FFNS Arkitekter
Medbjiilpare: Anders Lidstrom, Clotte Frank, Johan Paju
Storlek: 50 000 m2

Kostnad: 24 miljoner Sv kr.
Fardigstallande år: 1999

blivit ganska bortglomd, ett slags Shangri-la. Den ar

undanskymd, inte många stockholmare kånner till den.
Det ar mycket vackert har. Lovskogen trycker på från
sidorna, rullar over kanten och gor dalens oppna klyfta
an mer dramatisk.

Andå ar det en plats som på sitt sått ar beromd over

hela vårlden. Har hade Alfred Nobel under lång tid
sin industriella verksamhet och forsokte hitta en

saker bårare åt det så stotkånsliga nitroglycerinet, det
som så småningom blev hans innovation dynamiten.
Olyckor intråffade då och då under forsoken, hemska
explosioner, och många arbetare fick såtta livet till.
Den djupa dalgången skyddade yttervårlden mot detta
och nårheten till vattnet skapade goda utskeppnings-
mojligheter. Det var en bra plats.

Nobel låt bygga upp ett helt litet municipalsamhålle
hår, med två fabriksbyggnader i rott tegel, disponent-
och tjånstemannavillor i puts och arbetarboståder i
trå. Forutom dessa senare finns det mesta kvar. Verk-

samheten pågick har ånda till 1976. Men an idag rul¬
lar i december varje år svarta limousiner ner genom

Vintervikens dalgång och nobelpristagarna kliver ur

for att vid en minnesplakett i berget visa sin respekt
for mannen som givit namn åt priset.

1998 var Stockholm kulturhuvudstad i Europa.
Stockholms politiker ville då uppmårksamma denna
historiskt signifikanta och vackra plats. Uppgiften som

stalldes till oss formulerades som att oka tillgånglig-
heten, ta till vara på de kulturhistoriska vardena och
forstarka de naturliga kvaliteterna. Det skulle visa sig
bli ett projekt dår vi tog bort mera an vi lade till.

Den platta dalbottnen forsokte vi skrapa ren for att
kontrastera mot de stupande, lummiga dalsrdorna.
Diagonalt over det centrala gråsfåltet lopte forut en

våg. Den lades om och trycktes upp mot kanten for
att kunna ge plats åt en mera sammanhållen yta.
Gråsfåltet formades sedan till en våldig, flack skål.
Sodra kanten tecknades med ett halvdussin rader låga
gradångsteg i granit som låggel ut sig i solfjåderform.
De framtrader som svarta streck i motlj usets skugga.
Når Stockholms parkteater kommer hit varje sommar

med sin teatervagn blir den skålade ången en stor skå-
deplats med gradångerna som sittplatser. Ett dussin
vitstammiga Jackmanni-bjorkar står fritt stålida mot

ångens kanter, de enda tråd som planterades i pro¬

jektet.
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Det var viktigt att få folk att upptåcka dalen. Efter
forhandlingar med ett farjebolag trafikerar nu båtar
viken så man slipper ta bil till parken. Vi ritade en ny

brygga som fick ett stort soldåck kopplat till sig. Dåc-
ket år i lårktrå och trappar sig i breda terrasser ner
mot vattnet. Vi hittade en bra plats, vånd mot soder
och vattenglittret.

I dalens mynning mot landsidan skår Essingeleden
tvårs over klyftan. Essingeleden år Stockholms fordons-
tåtaste trafikled. Brobanan viner forbi 25 meter upp i
luften och under den bildas ett stort rum med språng-
da klippkanter och de hoga bropelarna vilka skapar ett
nåstan katedraliskt motiv. Rummet under bron var

tidigare igenvuxet av hog och tåt skog. I projektet togs
all vegetation bort och marken gjordes steril med ett
skikt tåtande stenmjol. Idag bildar den tvårstållda bron
ett våldigt portmotiv till den djupnande dalen.

Vi ritade några få objekt som sedan sattes ned som

skarpa emblem i parken. Genom sin upprepning
blir de ett slags igenkånningssignaler. Lampan med
sin stolpe år en sådan och den håmtar inspiration
från det sakliga sått som industriforemål år samman-

satta på.

Oversiktsplan med det oppna
gråsfåltet vid vikens inre del.
• General plan with the open
grass areas by the inner part of
the cove.

Pelarsalen under bron. Når all

vegetation under bran tagits
bort, framtrådde ett våldigt
arkitektoniskt rum

• Colonnade under the bridge.
When all the vegetation is
removed, an enormous architec¬
tural space appears



wm

Vi ritade också en stor bank som ar tånkt att passa in
i det storskaliga landskapet har. Banken ar 6 meter

lång och bred nog att stråcka ut sig på. Den kan också
lånkas ihop så att den blir 12 och i något fall 18 meter.
Banken kan anvåndas till lite allt mojligt, att ligga på
for soldyrkaren eller for en hel familj att duka upp en

picknick på.
Att arbeta med reducerandet som metod innebar

en match framfor allt med eknlogerna. For fundamen-
talistiska ekologer ar varje borttaget strå ett hot mot

mångfalden. Så fungerar inte landskapsarkitektur. Vi
har tagit bort mycket asp och bjork och istållet gynnat
hassel och ask. Vi har gett ekarna mer utrymme så att
de kan breda ut sina grenar. Fåltskiktet har fått mer

ljus så att ortskiktet ska kunna utvecklas. Ner mot
viken togs mer ån 60% av de tjocka vegetationsridåer-
na invid stranden bort for att få kontakt med vattnet.

Idag finns dår bara en tunn ridå av alar och pilar som

slapper igenom utblickar mot den vik som gett dalen
dess namn.

Thorbjørn Andersson, landskapsarkitekt LAR
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Modsatte side.
Overst. Sydvånd båtbrygga med sol-
dåck i larktra. De grova bånkarna kan
koppias till i detta fall 12 meters
långd.
Nederst. Bånkarna mot stenmur.

Den speciella lyktstolpen står vid
bankens slut.
Herover. Det triangulåra skulpturtorget
framfor den gamla fabriken. Belågg-
ning i storgatsten och gjutjårns-
plattor. Skulptur av Takashi Naraha.
Th. Gråsfåltet med gradångerna och
disponentvillan i bakgrunden.
• Opposite page, top: South orient-
ed boat landing with the sun deck in
larch wood. The rough benches can
be joined to a length of 12 meters.
Bottom: Benches against the stone
wall. The special lamp post stands
at the end of the bench.
Above: The triangular sculpture
square in front of the old factory.
The paving is sett stone and cast
iron, plates. Sculpture by Takashi
Naraha.

Right: Grass areas with stone lines
and the supervisor's house in the
background WBKBM
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OM AT LÆGGE SPOR I LANDSKABET
Steen Høyer

Sporet eller linien er den konkrete handlings første træk.
Linien markerer et skel og dermed en forskel. Det er
enkelt og fundamentalt forhold fordi, det at gøre for¬
skel er selve essensen af arbejdet som arkitekt. Linien
danner grænsen mellem, dit og mit, inde og ude,
mark og skov, by og land, højt og lavt — den danner
vejlinie, markskel, byggelinie, naturbeskyttelseslinie
osv. En lang, lang række spor, der afsætter grænser og

danner synlige skel. Dertil kommer en mere begræn¬
set række imaginære spor, der bestemmes af akser og

sigtelinier.
Nogle spor er tusinder af år gamle, og andre er nye,

men samlet indgår de i kulturlandskabets netværk af
styrelinier.

Begrundelsen for at udvikle kontinuert og ikke 'rydde
alle spor', det behøver ikke stort forsvar. Spørgsmålet
bliver i stedet, i hvilken udstrækning, og på hvilken
måde tolkningen af stedet sker - samt selvfølgelig
hvilke nye spor, der afsættes. Jeg tror ikke, der findes
tydelige svar på de spørgsmål, fordi steder og opgaver

er forskellige. Til gengæld trof jeg der kan findes en

rationel poesi gemt i afsøgning af kortet, hvor viden
om landskabets udvikling bliver afgørende.

2.

Alle gode bygningsanlæg knytter sig til - og lever i
kraft af - et større landskabselement.

Det forhold udvikler vi bedst i relation til eksisteren¬

de elementer - men ved fastsættelsen af nye elementer i
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forbindelse med udbygningsområder og efterbehand-
lingsplaner begynder hånden at ryste, og usikkerheden
læner sig alt for gerne op ad historiens gamle billed¬
bog.

Mødet mellem figur og grund et defineret af græn¬

sen. Hvis grænsen er uklar, bliver oplevelsen diffus.
Vi er, som nævnt, ikke gode til at udvikle de nye store

landskabselementer, som byens bygningsskala har nø¬

dig, og vi er ikke specielt skrappe til at skabe og op¬
retholde den grænsesætning, der er nødvendig i alle
skalaer, for at skabe klarhed.

Sporet, der danner grænse mellem figur og grund
er højaktuelt, fordi det er den eneste måde at skabe et
fatbart udtryk i det nye danske kulturbylandskab -

som det har udviklet sig siden efterkrigstiden, og som

det vil udvikle sig fremover, ikke mindst set i lyset af
de nye zpnelovsbestemmelser, hvor grænserne mellem
by og land bliver stadig mere flydende.

Ro og klarhed er nøglebegreber i en tid, hvor inten¬
sitet og sammenfletning af aktiviteter og virkemidler i
det merkantile rum intensiveres. Pausen er nødvendig
for balancen, og ro, klarhed, overblik, eftertanke og

styrke er forbundne begreber, ligesom både glæde og

sorg har stilheden som sin ledsager. 'Et dynamisk rum
kræver ro og stabilitet for at eksistere.'

Nogle af de forhold, vil jeg prøve at belyse med
eksempler, og med vægt på sporet og linien som

æstetisk værktøj.
Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt maa, mdl
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OLE RØMER OG VERSAILLES

Ole Rømer (1644-1710), malet af
LA. Schmidt efter ældre portræt.
Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot, Hillerød.
• Ole Rømer (1644-1710), painted by
L.A. Schmidt from an older portrait.
Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot, Hillerød.

Thetis-grotten, Versailles
• Grotto of Thetis, Versailles

Asger Ørum-Larsen

Den danske astronom, Ole Rømer, skulle efter si¬

gende i sin tid have haft indflydelse på Versailles-slot-
tets imponerende springvandsanlæg. Men viden her¬
om synes at være sparsom.

Ole Rømer blev kendt inden for europæisk viden¬
skab, da han 1676 i Academie des Sciences Royale i
Paris fremlagde sin opdagelse af lysets hastighed og

publicerede sin lille afhandling om lysets tøven i et
fransk tidsskrift. Men hvordan gik det til, at Ole Rømer
kom til Paris, opholdt sig der i ni år fra 1671 til 1680
og blev et betydningsfuldt medlem af det nævnte fran¬
ske videnskabsakademi samt fik at gøre med de omtalte
springvandsanlæg og deres vandtilførsel i Versailles?

Nævnte Akademi for Videnskab blev stiftet 1666

af minister Jean-Baptiste Colbert efter Kong Louis
XIV's ønske. Det havde omkring 40 medlemmer, fø¬
rende europæiske videnskabsmænd, og deres opgave
blev at følge den videnskabelige og astronomiske ud¬
vikling og skrive rapporter herom. Men de skulle og¬
så sørge for kortlægning af Frankrig, blandt andet af
skattemæssige grunde. Frankrig havde da 20 mio.
indbyggere og var Europas største land. Endelig skul¬
le akademiet yde teoretisk støtte- til den igangværende
anlæggelse af haven ved Versailles.

Den franske astronom og kartograf, Jean Picard, som
var tilknyttet det nye franske astronomiske observato¬
rium i Paris, rejste i 1671 til Danmark og øen Hven i
Øresund, som nu var under svensk administration.
Han blev skuffet over at finde det berømte Uraniborg
som ruin. Picard skulle bestemme Uraniborgs nøjag¬
tige position i forhold til længde- og breddegraderne.
Viden herom var nødvendig for brugen af Tyge Brahes
tidligere optegnelser om planeternes positioner på
himlen. For at beregne Uraniborgs afstand til de om¬

liggende byer, København, Malmø, Helsingborg og

Helsingør fik Picard den unge danske astronom Ole
Rømer til hjælp. Han imponerede Picard ved sin store
viden om matematik, geometri og astronomi, så Picard
fik hafn fil at følge med sig retur til Paris, hvor Rømer
blev medlem af det franske Akademi for Videnskab

med det tilhørende astronomiske observatorium. Picard

udgav senere, i 1680, en bog om sin rejse til Danmark
og Hven.

Ole Røfner vår født i Aarhus som søn af en skipper
og handelsmand fra øen Rømø. Han blev student
1662 og studerede matematik og astronomi hos pro¬

fessor Rasmus Bartholin ved Københavns Universitet.

Versailles ved Paris, oprindelig Kong Louis XIII's lille
jagtslot og bygget 1624, blev ved jordkøb udvidet af
sønnen Kong Louis XIV med nye arealer. I 1661, efter
Vaux-le-Vicomte-affæren, blev arkitekt Louis Le Vau

og havearkitekt André Le Notre knyttet til Versailles
som planlæggere.

Det skrånende terræn blev højdemålt (nivelleret) med
de i Holland opfundne instrumenter, og et kostbart
jordarbejde kunne iværksættes med en omfattende
terrassering af parkområdet, så Jacques Boyceaus have
blev erstattet af Le Notres storslåede anlæg med de 12
busketter, 4 parterrer, Kongealléen, Le Grand Canal
og stjernealléerne i den franske havestil. Denne havde
udviklet sig i egnen omkring Paris, Ile de France, med
de 50 lystejendomme, som Le Notre havde kendskab
til ved arkitekt Francois Mancart. Det var ikke Le Notre,
der havde opfundet de to typiske haveelementer, busket¬
tet og parterret. Efter Louis XIV's ønske blev Le Notre
symmetriske og ensformige busketter og parterrer

smykket med springvandsanlæg og fontæner for at gøre

dem mere indholdsrige og festlige til hoffesterne,
eksempelvis labyrinten, Salle de Bal og vandparterret.

I 1666 lod kongen fontænemester Francois Francini
indrette den traditionelle Grotte de Thetis ved slottet

med et vandreservoir på taget for at give vandet det
rette tryk til springvandsanlæggene. Grotten blev smyk¬
ket efter maleren og ikonografen Charles Le Bruns idé
med det ældgamle egyptiske solkongemotiv og det ef¬
terfølgende græske Apollonsidestykke. Hermed var ret¬

ningen givet for Versailles-slottets kunstneriske eller
mytologiske udsmykning, så det nu blev opfattet som

Apollons Palads', i haven med Latona- og Apollon-
fontænerne (Latona var Apollons mor) samt udsmyk¬
ningen af kongeparrets appartementer i det nye slot.

Desuden havde arkitekt Le Vau bygget det første
smukke orangeri ved slottet, - og ude i haven bygget
menageriet med pavillon, grotte og indhegninger til
dyr og fugle til underholdning for jagtselskaberne samt
studieområde for videnskabsakademiets medlemmer.

Men Le Vau havde først og fremmest planlagt den
nødvendige ombygning af det oprindelige murstens-
slot, så det passede til Le Notres fyrstelige haveanlæg.
Colbert kaldte ombygningsprojektet 'Enveloppe-ud-
videlsen', fordi slottet nu på de tre sider blev indeslut¬
tet af marmormure.

Før sin død i 1670 byggede arkitekt Le Vau også
på kort tid det af kongen ønskede lille kinesisk inspi-
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rerede lystslot, Trianon de Porcelaine, hvor kongen og

Madame De Mainenon kunne trække sig tilbage fra
det strenge hofliv på hovedslottet.

I haven her kunne kongen dyrke sin fra moderen,
prinsesse Anne af Østrig, nedarvede interesse for blom¬
ster, ikke mindst tulipaner fra Holland; men også prø-

vedyrke jordbærsorter hentet fra hele Europa. Men
det lille slot eksisterede ikke længe. I 1687 blev det
erstattet af Grand Trianon. Det må her indskydes, at
efter arkitekt Le Vau blev Jules-Hardouin Mansart
udvalgt som ledende slotsarkitekt.

Fra 1668 var man i Versailles begyndt at udgrave til
den store kanal (Le Grand Canal), tegnet af Le Notre.
Så langt var udviklingen nået med det store ambitiøse
Versailles slotsanlæg, da astronomen og matematike¬
ren Ole Rømer fra Danmark med sin franske kollega,
Jean Picard, i 1671 ankom til Paris og blev medlem
af Academie des Sciences.

Ole Rømer fik straks af minister Jean-Baptiste Col¬
bert tildelt ingeniøropgaver i Versailles-haven. Colbert
var den embedsmand, der for kongen skaffede de sto¬
re summer, der krævedes til slotsanlæggets gennem¬
førelse. Han administrerede også med kritisk sans det
store arbejde. Men oprindelig havde Colbert frarådet
kongen projektet. Den store kanal havde fået sin form
med en længde på ca. 1700 m og bredde på 70 m.

Det var nødvendigt med en præcis højdemåling af
kanalens område i havens lavtliggende midtterasse,
for at dens stenkanter kunne bygges. Jean Picard, Ole
Rømer og et tredie medlem af Akademiet, Philippe de
Salle, udførte nivellementet fra den ene ende af kana¬
len til den anden med kun nogle få centimeters unøj¬
agtighed. Ole Rømer benyttede sit selvkonstruerede
nivellementsinstrument, som han ved et møde i viden¬
skabsakademiet beskrev for medlemmerne. Der fulgte
for Ole Rømer andre opmålingsopgaver, og han for¬
talte i et brev til sin ven og kollega, geografen Chr.
Huyegens, om disse.

Kanalen blev efter Colberts ønske så dyb, at mindre
skibe kunne sejle i den. Le Notre drømte oprindelig
om, at l<analen skulle forbindes med Middelhavskysten,
så søgående skibe kunne lægge til i den og efter Col¬
berts ønske vække fransk interesse for oversøisk han¬

del og eksport.
Men Ole Rømers vigtigste opgave i Versailles var,

som han skrev, at udføre de grundlæggende geometri¬
ske beregninger til konstruktionen af det store net af
vandledninger til havens mange springvandsanlæg og

fontæner, i alt 1400 med et ledningsnet på 20 km.
Først var rørene i anlægget ganske miserable; de bestod
af hule træstammer og utætte rør af terrakotta og bly.
Fra 1663 begyndte imidlertid fremstillingen af støbte

La canal grande, Versailles.
Fra Gabriel Pérelle, Plus beaux
lieux de France et d'ltalie (Par^s:
Bibliotheque des Arts Decorati-
fs). Gengivet i The World of
André le Ndtre.
• The Grand Canal, Versailles.
From Gabriel Pérelle, Plus beaux
lieux de France et d'ltalie (Paris:
Bibliotheque des Arts Decoratifs).
Reproduced in The World of
André le Notre.
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Dette opslag. Marais d'Eau og
Montagne d'Eau ved Versailles.
III. Gabriel Pérelle.
• Both pages, The Marais d'Eau
and the Montagne d'Eau at
Versailles. III. Gabriel Pérelle

Plan af hydrauliske installatio¬
ner, Versailles. Clagny-dammen
syd-øst for slottet
• Plan of hydraulic installations,
Versailles. The Clagny lake
south east of the castle

jernrør, som derefter blev enerådende. Ingeniørerne
Mariotte og Denis ledede omlægningsarbejdet. Ole
Rømer beregnede rørdimensionerne til hoved- og side¬
ledningerne, deres længde, tykkelse og hældning, så
vandet under tryk kunne passere ubesværet frem til
springvandsdyserne og give den ønskede strålehøjde
(10-20 m). I Rømers kladdebog, Adversaria, viser flere
notitser, at han også interesserede sig for pumpernes

betydning. Hans lille afhandling her har titlen 'Om
tykkelsen og styrken af rørene i vandledningerne,
svarende til kildernes højde og rørenes forskellige
diametre.

Vandet til Versailles springvandsanlæg kom i begyn¬
delsen hovedsagelig fra reservoirdammen Clagny, der
lå imod nord uden for slotsområdet ved Madame De

Montespans lille palæ. Reservoiret fungerede ved fem
vindmøller og seks pumper. Det gav vand til ca. to
timers drift af vandstrålerne, som derfor kun sprang,

når kongen opholdt sig i haven, eller når der blev af¬
holdt en af de store hoffester i haven. Det var utilfreds¬

stillende, da Versailles gerne skulle overgå sine italien¬
ske forbilleder eller slotshaven Chantilly. Men med
de nye springvandsanlæg ved lystslottet Trianon de
Porcelaine udtørrede Clagny-dammen endnu hurtigere.
Derfor blev der etableret et retursystemet, så vandet
ved en særlig pumpe cirkuleredes tilbage til dammen
fra det laveste område i haven.

Vandforsyningen til Versailles-haven var kongens
stadige bekymring. Kolossale summer blev brugt til
formålet, langt mere end det kostede at møblere og

udsmykke slotsudvidelsen med kunst.
Et forslag om at hente vand fra floden Loire var

umuligt på grund af for stor højdeforskel og blev af¬

vist af Picard og Rømer. De to fik i stedet for opgaven

at etablere et nyt, 1500 ha stort område i de nært¬

liggende højder til vandindvinding. Lange kanaler og

grøfter blev gravet til dræning og regnvandsbassiner
bygget. Og en ny reservoirdam blev anlagt til havens
forsyning. Dette projekt udvidede Picard senere med
ingeniør Thomas Cobert som medarbejder.

Det bør nævnes, at der efter Ole Rømers hjemrejse
yderligere blev igangsat to vandindvindingsprojekter
til Versailles..! Baron de Villes projekt fra 1681, kaldet
Machine de Marly, hævede 121 pumper vandet fra
floden Seine 150 m op og kanaliserede det til reservoirer
ved Marly og Versailles. I 1684 kom fæstningsingeni-
ør Sébastien Vaubans forslag med at bringe vand fra
sidefloden Eure til Versailles. 30.000 soldater i vinter¬

hi blev indsat, blandt andet for at bygge et stort akva-
duktanlæg efter romersk mønster ved Maintenon.
Dette projekt, som kongen fulgte med opmærksom¬
hed, blev dog opgivet, men den^ufuldendte akvadukt
findes stadig og er nu en stor turist-seværdighed.

CARTE
r»«
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Ole Rømer kendte de fem personligheder, der sam¬

men skabte det totale Versailles kunstværk: Jean-Bap¬
tiste Colbert, den kritiske administrator, André Le

Notre, skaberen af den franske havestils hovedværk,
Charles Le Brun, kunstmaleren og ikonografen bag
slottets kunstneriske og mytologiske symbolik, Jules-
Hardouin Mansart, arkitekten for det højbarokke
bygningsværk og dertil Louis XIV, Den Store eller
Solkongen, den bevidste bygherre, der personificerede
den oplyste enevælde i Frankrig. Kongen gjorde Ole
Rømer til lærer i matematik for sin søn, Le Grand

Dauphin (1661-1701).
Rømer må have kendt de fleste af de mange skan¬

dinaver, som færdedes omkring Versailles, svenskere
og danskere, der arbejdede eller deltog i de strålende
hoffester i haven. Deraf 100 fra Danmark. Nicodemus

Tessin besøgte først Versailles fra 1686, og Kronprins
Frederik (Frederik IV) i 1693.

Hjemme i København i 1681 kunne Ole Rømer
besætte sit ventende professorat i matematik og astro¬
nomi ved Københavns Universitet. Og på grund af
sin begavelse, praktiske sans, arbejdsevne og erfaring
fra Paris fik han mange opgaver og embeder. For at
nævne nogle: Ingeniør for København i forbindelse
med den første kloakering i byen, rektor for universi¬
tetet, medlem af regeringen (Danske Kancelli), høje¬
steretsdommer og meget mere.

Det var Rømer, som sørgede for opmålingen af de
danske hovedveje ud fra København og opstillede de
bekendte milesten af granit. Sidst, i 1705, blev Ole
Rømer udnævnt til politimester i København. Han var

også landskabsrådgiver ved de kongelige slotte. Det
var således Rømer, som regulerede og inddæmmede

Slotssøen ved Frederiksborg og efter forbillede fra
Versailles drænede slottets sydlige landskab og med
grøfter ledte vandet til Tejlgårdssøen ved Hillerød og
med underjordiske rør videre til Slotssøen.

Alligevel fik Ole Rømer også tid til at bygge eget
astronomisk observatorium ved sin landejendom i
Vridsløsemagle, vest for København. Her gjorde han
vigtige parallakseobservationer. I Vridsløsemagle fin¬
des i dag et museum for Ole Rømer. .

Da Ole Rømers tid kom, overlod han nogle af sine
vigtigste skrifter til Universitetet. I dem kan have været

skildring af hans tid i Paris og Versailles. Men papirerne
gik til ved Københavns brand i 1728. Andre skrifter
og afhandlinger overlod han til nære bekendte, så de
senere kunne offentliggøre dem. Det skete dog ikke,
så de blev gemt og glemt.

Men Rømers kladdebog, kaldet Adversaria Roemeri,
blev af hans enke heldigvis overdraget til universitetet.
Bogen er på 254 sider, indbundet i pergament og skre¬
vet på latin, men også på fransk og lidt dansk.

I denne Adversaria har Ole Rømer samlet notitser

og skitser fra et langt livs virksomhed. I de senere år
er en del af hans gemte og glemte afhandlinger og

skrifter blevet genfundet. Det gælder også hans vigtige
korrespondancer med datidens store europæiske viden¬
skabsmænd og filosoffer. Firs ^if disse skrifter blev i år
2001 udgivet som mindebog om den store danske
videnskabsmand og astronom.

Asger Ørum Larsen, landskabsarkitekt dip. L.D. (Dunelm)

Tak til museumsleder Claus Thykær, Ole Rømer Museet,
for værdifuld hjælp.

Anvendt litteratur:

Axel V. Nieben: Ole Rømer. En

skildring afhans liv og gerning.
Aarhus, 1944.

Andre bøger om Ole Rømer:
Thyra Eibe og Kirstine Meyer:
Ole Rømers Adversaria.

København, 1910.

Per Friederichsen og Chr. Gorm
Tortsen: Ole Rømer.

Korrespondancer og afhandlinger
samt et udvalg afdokumenter.
Det Danske Sprog- og Litteratur¬
selskab. C.A. Reitzels Forlag.
København, 2001

Ian Dunlop: Versailles. London,
1?56 (Ole Rømer navnes s. 86)
Thierry Mariage: The World of
André le Notre. Philadelphia,
1999 (her s. 103)
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BOGOMTALE

Danmarks Havekunst III

Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III. Arkitek¬

tens Forlag, 2002. 442 s., ill. 1800 kr. for alle tre bind.
Bind I-III ISBN 87-7407-096-7

Sidste bind af storværket Danmarks Havekunst er i

handelen, og det står ikke i skygge af de to første bind.
Udover at det vejer lidt mere (440 sider mod bind II s

431 sider), er det også som de andre meget velskrevet
med gode og smukke illustrationer. Bind III behandler
perioden fra Anden verdenskrig til i dag, den periode
hvor faget for alvor åbner havelågen og blander sig i
planlægningen og udformningen af samfundets for¬
skellige fysiske miljøer.

Bogen er struktureret på nogenlunde samme måde
som de to første bind, som en blanding af person- og

værkbeskrivelser og emner som kirkegårde, børns leg,
motorveje og parkforvaltning, hvor det undervejs i
kronologien har været relevant at uddybe disse emner.
Der er dog en klar hovedvægt på værk- og personbe¬
skrivelserne med forsøg på at inddrage næsten alle
personer, der på en eller anden måde har markeret sig
i perioden. Her kan det så undre, at der ikke er om¬

tale af tegnestuer som Vandkunsten med Svend Algren,
der har været toneangivende på det brugsvenlige bo¬
ligbyggeri eller Møller & Grønborg med deres fine
indsats for at integrere motorveje i landskabet.

Samtidigheden og den større faglige bredde i tiden
har selvfølgelig gjort det vanskeligt at afgrænse og struk¬
turere emnet. Perioden mangler historiens afklarende

funktion, som de to andre bind har været begunstiget
af. Til hjælp for udvælgelse og afgrænsning har forfat¬
teren Annemarie Lund kunnet støtte sig til sit eget ar¬

bejde med guiden til dansk havekunst og biografierne
til Weilbachs danske kunstnerleksikon og i øvrigt til
sit arbejde som landskabsarkitekt, lærer og redaktør af
Landskab med internationale relationer igennem mange
år. Hvor hun som redaktør med forbavsende få kom¬

mentarer gennem årene har afspejlet tidens tendenser
gennem de viste projekter i tidsskriftet Landskab, er

arbejdet her båret af Idare holdninger og præcise be¬
skrivelser.

Bogen belyser ikke i væsentlig grad, hvorfor udvik¬
lingen er sket, men derimod hvordan, som det er na¬

turligt for et populærvidenskabeligt værk. Det er i vid
udstrækning struktureret kronologisk, ligesom modstil¬
lingen mellem den Brandtske og den Sørensenske linie
har været en indgang til stoffets organisering. Der er

omhyggeligt gjort rede for kilderne i en notefortegnelse.
I det populærvidenskabelige værks ånd har de en¬

kelte afsnit fået interessevækkende betegnelser som

rumlige temaer, geometriske variationer, grønne hel¬
heder, guldaldergenerationen og mesterlig signet. De
enkelte landskabsarkitekter under disse afsnit er dertil

forsynet med karakteristiske betegnelser for deres tid
og virke, f.eks. er Georg Boye karakteriseret ved geo¬
metrisk fabuleren og Eywin Langkilde ved fladeorna¬
mentik. Det er velment og morsomt at læse og i de
fleste tilfælde ganske dækkende.

Det første afsnit er benævnt 'Selvopfattelsen efter
krigen, hvor der også iagttages en international afsøg¬
ning. Her beskrives værker af Aksel Andersen (lyriske
landskaber), Troels Erstad (orientalsk inspiration) Arne
Jacobsen, Georg Boye og Erna Sonne Friis (en dansk
Gertrud Jekyll).

Afsnittet om 'Rumlige temaer' er helliget C.Th.
Sørensen (monumental karisma) og hans kompagno¬
ner gennem tiden, Niels Ulrichsen, Arne Levin, Mor¬
ten Klint og Junggreen Have (anonym indgriben).
Her beskrives inspirationen fra det danske landskab.

Et afsnit om 'Geometriske helheder' omtaler land¬

skabsarkitekter som Eywin Langkilde, Arevad Jakobsen
(stumpvinklet geometri), Ingwer Ingwersen (lavmælt
elegance), Erik Mygind (menneskelige udfoldelses¬
muligheder), Agnete Muusfeldt (paradisisk frodighed)
og Palle Sphmidt (vitalitet og diversitet), og emnerne
der uddybes er 50'ernes privathaver og børns leg.
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Aksel Andersen, skitse til blomster¬
have med græsbund og klinker,
1936. III. fra bogen.
• Aksel Andersen, sketch of flower
garden with grass floor and pavers,
1936. III. from the book.

Jørgen Arevad-Jacobsen, gårdhave
ved Jydsk Telefon i Slet, Århus,
1972-88. III. fra bogen.
• Jørgen Arevad-Jacobsen, court¬
yard at the Jydsk Telefon building in
Slet, Århus, 1972-88.
III. from the book.



Under 'Grønne helheder' belyses stadsgartnerens gode
årtier med eksempler på successfulde parkforvaltninger
som Lyngby (oaser i en forstad), Odense (grøn plan¬
lægning), Ikast og Herning (vejplantninger og park¬
områder), og Albertslund fremhæves som eksempel
på god bybygning på bar mark. Endvidere beskrives
fornyelsen af de kongelige lysthaver.

'Guldaldergenerationen' kaldes generationen med
landskabsarkitekter som Sven Hansen (havekunstens
enfant terrible) Inge og Jørgen Vesterholt (perfektion
og minimering), Edith og Ole Nørgaard, Ginman,
Harboe og Borup, Klaaborg, Moos og Lindholdt,
Andreas Bruun (hortikulturel kunnen og præcision),
Torben Michelsen og Peter Thorsen (landskabsanaly¬
ser og landskabsplanlægning). I dette afsnit sættes
fokus på motorveje.

I afsnittet 'Mesterlig signet' omtales Sven-Ingvar
Andersson (svensk ynde), Steen Høyer (minimalistisk
askese) og Jeppe Aagaard (kosmopolitisk geometri-
ker).

Bogen afsluttes med et kapitel om 'Divergerende
retninger', der opsamler de aktuelle tendenser. Beteg¬
nelsen må ses som udtryk for at tiden endnu ikke er

blevet historie. Her er samlet personer som Preben
Skaarup (stilfærdig omhu), Stig L. Andersson (japansk
impuls), Malene Hauxner (naturromantisk minima¬
list), Torben Schønherr (monumental tyngde), Svend
Kirkegaard, Lone van Deurs, Charlotte Skibsted
(planteorgier) og Frode Birk Nielsen m.fl. Generelt
omtales her hverdagsanlæg som gårdrenoveringer og

ornamentale belægninger som udtryk for tiden. Som
eksempler på en hurtig afsmitning — afkodning af
trends fra udlandet, fra USA, Barcelona og Lyon, vises
pladser som Jarmers plads og Axeltorv i København.

Den aktuelle situation beskrives med et citat af

Christophe Girot 'transnational design consensus', og

Annemarie Lund supplerer karakteristikken af den
sidste periode med begreber som 'kunstfærdighed',
'stor formgivningsevne' og 'mindre evne til at skabe
frodighed'. For en gammel gartner og strukturalist
forekommer karakteristikken som en rigtig iagttagelse.
Man kunne også have ønsket sig synspunkter om

værkernes holdbarhed og tidsfaktoren som særkende
for faget.

De udvalgte eksempler er smukt illustreret med
planer og fotos, dér har en størrelse, så de kan læses.
Det store bogformat udnyttes godt.

Bogen efterlader én med en glæde over at beskæftige
sig med et fag, der med så fa midler og fa mennesker
kan frembringe så forskellige og så udtryksfulde miljøer.

Det samlede værk om Danmarks Havekunst er en

imponerende satsning af Arkitektens forlag på et så
forholdsvis lille fag. Det siger noget om fagets betyd¬
ning i omverdenen og lover godt for dets fremtid.
Jeg tror, man aner, at haven, parken og landskabet på
trods af flygtigheden og behovet for pleje er de stabile
steder, der kan forankre tilværelsen i en hurtig og glo¬
baliseret verden.

Ib Asger Olsen, professor, landskabsarkitekt mdl

Sven Hansen, gårdhave ved Radio-
og Tv-huset i Århus, 1971-73.
III. fra bogen.
• Sven Hansen, courtyard at the
Radio and Television building in
Århus, 1971-73. III. from the book.

Preben Skaarup, gårdhave ved Tele¬
center Fyn, 1989-92. III. fra bogen.
• Preben Skaarup, courtyard at the
Telecenter Fyn, 1989-92.
III. from the book.
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Fra oven og nedad:
Skagen Odde Naturcenter i nord,
Anholt fyr i øst, Hee kirke i vest
og Schackenborg i syd.
III. fra bogen.
• From top to bottom:
Skagen Odde Naturcenter in the
north, Anholt lighthouse in the east,
Hee church in the west and

Schackenborg in the south.
III. from the book.

Arkitektur Guide Jylland - fra Skagen til Møgeltønder
OlafLind: Arkitektur Guide Jylland. Arkitektens Forlag,
2002. Dansk og engelsk version. 344 sider, hæftet, ill.
Pris 348 kr. ISBN 87 7407 264 1

Med arkitektens forlags udgivelser af guider til dansk
arkitektur og havekunst har vi efterhånden fået en ræk¬
ke solide og gennemarbejdede bøger, der kan kunsten
at pirre nysgerrigheden og tilfredsstille de mest basale
behov for grundlæggende informationer. Guiderne til
Dansk arkitektur, Arkitektur i Købenbavn og Dansk
Havekunst foreligger nu i reviderede versioner, og de
suppleres her for første gang med en gennemarbejdet
guide til Jyllands arkitektur.

Arkitektur Guide Jylland omfatter i alt 296 beskrev¬
ne bygningsværker og lokaliteter, opdelt i fire regioner:
Nord, vest, øst og syd, alle illustreret med fotos i farver.
20 byer er nærmere beskrevet, hvoraf nogle er supple¬
ret med bykort, men også landsdele med fælles præg

eller historie har fået tildelt egne afsnit. Guiden dæk¬
ker en periode på mere end 1000 år fra Jellingestenene
og vikingeborgene til Hanstholm Museumscenter, der
netop er åbnet.

Til hver af de beskrevne bygningsværker og lokalite¬
ter har man søgt at illustrere med planer og nye fotos.
Desværre er ikke alle planer lige tydelige. Små forma¬
ter vanskeliggør aflæsning af mange, andre er gengivet
i besværlige målestoksforhold og endelig er der en del
planer, der kun angiver bygningernes ruminddeling,
mens omgivelser og terræn slet ikke er gengivet. Der
er også usikkerheder både i gengivelse og udvælgelse
af planer. Planerne af Aggersborg og Fyrkat er byttet
om, og forskellige målestok gør sammenligning van¬

skelig. Og for eksempelvis Klintegården (side 205) i
Århus savner planen selv de mest eleméntære infor¬
mationer om indretning, terræn og omgivelser, men
der er også eksempler, der angives med gode læsbare
planer med angivelse af både terræn og friarealer. For
langt de fleste eksempler er der gode henvisninger til
kilderne, men der er også enkelte interessante eksem¬
pler, hvor kilderne desværre mangler for den.

Hvor det tidligere udgivne tobindsværk: Guide til
Dansk Arkitektur fra 1995 er struktureret ud fra kro¬

nologien og forskellige kategorier af bebyggelser, er
Arkitektur Guide Jylland opdelt geografisk efter regio¬
ner og byer. Hver bygning har et identifikationsnum¬
mer, der er kronologisk, og det betyder, at søger man
efter bygninger på de overordnede kort, skal man an¬
vende det vedlagte nummerregister for at finde den
side i guiden, hvor bygværket er beskrevet. Dette er en

klassisk problematik, som enhver guideforfatter skal
forholde sig til i bestræbelserne for at finde en både enkel
og logisk opbygning. I denne guide gør den geografiske
systematik guiden anvendelig som vejviser, når man
har lært bogens opbygning at kende, men fortløbende
kronologisk nummerering og manglen på sideangivel¬
ser gør det besværligt at finde beskrivelserne i guiden
ud fra oversigtskortene for hver af de 4 regioner.

Ambitionen om anvendelse af nye fotos er prisvær¬
dig, og det giver i langt de fleste tilfælde også en god
illustration af arkitekturen, men der er enkelte tilfælde,
hvor de mindste fotos (26 x 40 mm) nærmest er de¬
koration og ikke bidrager væsehtligt til beskrivelsen af
bygningsværket. Men langt de fleste af guidens fotos
er klare og stemningsmættede.

Læses værket med landskabsarkitektens 'briller',

kunne man ønske sig en mere konsekvent angivelse
af, hvem der har haft ansvaret for den landskabsarki-
tektoniske udformning. Kun i nogle tilfælde er land¬
skabsarkitekten angivet, mens i andre er arkitekten
også opført som landskabsarkitekt, men det er ikke
konsekvent gennemført. Det er klart, at en udvælgel¬
se af knapt 300 bygværker har været vanskelig. Nogle
anlæg har været åbenlyse, men ambitionen om at dæk¬
ke alt fra historiske anlæg, egnskarakteriske bygværker
til arkitektoniske perler har betydet, at meget skal med

Og er ambitionen at dække arkitekturen i Jylland,
kunne også de mest centrale landskabsarkitektoniske
værker fortjene optagelse i denne guide. Der er med¬
taget pladser som Herning Torv af Jeppe Aagaard
Andersen, men der savnes også andre landskabsarki-
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tektoniske værker som f.eks. Nordre Kirkegård i Her¬
ning af J. Palle Schmidt og Vitus Bering-parken af
C.Th. Sørensen i Horsens.

I udvælgelsen af bygningsværker og lokaliteter har
forfatterne sammen med en redaktionskomité udvalgt
fra en råliste på ca 600. For os nysgerrige er fravalgene
næsten ligeså interessante som tilvalgene. Eksemplet
er Guide til Dansk Havekunst, hvor der er mere end
300 anlæg benævnt med sted, landskabsarkitekt, kilder
og en kort, præcis beskrivelse i en oversigtlig form,
der giver læseren mulighed for at dykke længere ned i
stoffet. Tilsvarende konstruktiv beskrivelse af fravalgene
savnes i Arkitektur Guide tilJylland. Om ikke andet
så med en beskrivelse af hvordan redaktionen har be¬

tragtet landskabsarkitekturen i udvælgelsesprocessen.
Guidens opdeling i fire regioner: nord, vest, øst og

syd indledes hver med en beskrivelse af regionens karak¬
teristiske landskaber, og dermed dokumenteres land¬
skabets indflydelse på arkitekturen i de forskellige regio¬
ner af Jylland. Men sammenhængen med landskabs¬
arkitektur i det hele taget står lidt svagere i denne guide.

Med denne seneste udgivelse af Arkitektens Forlags
serie med guider foreligger første udgave af en guide
til Jyllands arkitektur, som med de 296 beskrevne byg¬
ningsværker og lokaliteter er blevet et godt værktøj til
planlægning og gennemførelse af mange ekspeditioner
til hovedlandets arkitektur.

Jens Balsby Nielsen, lektor ph.d., landskabsarkitekt mdl

Ny svensk landskabsarkitektur - -en bog om land¬
skabsarkitekten Thorbjorn Anderssons arbejder
Simons, Tom, Ståhle, Alexander, Treib, Marc: Platser.

Thorbjorn Andersson, landskapsarkitekt. Svensk Bygg-
tjdnst, 2002. 78 s., ill. 250 Skr. ISBN 91-7333-003-5

Også i Sverige opleves i disse år stor fokus på landskabs¬
arkitekturen i det offendige miljø, hvor der investeres
store ressourcer i udformningen af byernes parker og
torve. Selv om der er stor bemærksomhed, har den

nutidige svenske landskabsarkitektur kun været spar¬
somt dokumenteret og diskuteret. Eneste undtagelser
har været tidskrifter som Utblick Landskap og senere

Area, der har ofret emnet spalteplads. Med bogen
Platser. Thorbjorn Andersson, landskapsarkitekt er der
endelig en bog, som på kvalificeret vis beskriver en ræk¬
ke nyere svenske landskabsprojekter af Thorbjorn An¬
dersson, der siden afslutningen af sin uddannelse som

landskabsarkitekt i 1981 både har markeret sig som

underviser, formidler og skabende landskabsarkitekt
med stor opmærksomhed mod, hvad der sker på den
internationale scene. Med studier ved universitetet i

Berkeley, arbejde i Oakland og senest som underviser
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på Harvard University er den internationale kontakt¬
flade også blevet stor, og det afspejler sig i bogen.

Bogen er skyldes tildelingen åf S:t. Eriksstipendiatet
2001 til Thorborn Andersson — en pris som blandt
andet er gået til udgivelsen af denne bog, der beskri¬
ver prismodtagerens arbejder. Bogen har fire kapitler
samt bibliografi og værkfortegnelse. To af kapitlerne
er skrevet af finske Tom Simons og amerikanske Marc
Treib. Alexander Ståhle har lavet et interview med

Thorbjorn Andersson, der selv beskriver en række af
sine egne projekter kædet sammen af reflektion over

sin egen arbejdsproces og landskabsarkitektur i en

bredere samfundsmæssig sammenhæng. Her afspejler
Thorbjorn Anderssons 17-årige virke som redaktør af
Utblik Landskab sig i bred kendskab til de internatio¬
nale tendenser og eviggyldige diskussioner blandt land¬
skabsarkitekter. Resultatet er blevet fire ldoge kapitler,
der tilsammen udgør en læseværdig refleksion over

fagets betydning og arbejdsmetoder.
Bogen beskriver 10 nye svenske projekter, som Thor¬

bjorn Andersson har medvirket ved. Det omfatter
offentlige byrum omkring det tidligere industriområde
Holmes Bruk i Norrkoping, omlægninger af gader¬
rum ved Ostra Boulevarden, Kristianstad og nye

byrum ved Hjalmar Brantingplatsen, Goteborg samt
en lille forplads til Assi Domån i Bergshamra. Ligele¬
des rummer bogen en beskrivelse af parkprojekter
som den charmerende Horsalsparken i Norrkoping,
den indbydende Hamnparken i Jonkoping og åbnin¬
gen af arealet omkring Nobels tidligere dynamitfabrik
ved Vinterviken, Stockholm, til en billedrig kultur¬
park. Ikke mindst rummer bogen en god gennem¬

gang af den nye Daniaparken, der ligger ud mod
Øresund ved udstillingsområdet BO01 i Malmo. Alle
projekter er gengivet i store, klare farvefotos samt

små rumlige skitser og plantegninger. Resultatet er

blevet en indsigtsrig og læseværdig, bog der sætter ny
svensk landskabsarkitektur ind i en international

sammenhæng.
Jens Balsby Nielsen, lektor ph.d., landskabsarkitekt mdl

<!S «
Fra oven:

Assi Domans hovedkontor, Bergs¬
hamra, 1997.
Ostra Boulevarden, Kristianstad, 1999.
Daniaparken, Malmo, 2001.
III. fra bogen.
• From the top:
Assi Domåns headquarters, Bergs¬
hamra, 1997.
Ostra Boulevarden, Kristianstad,
1999.

Daniaparken, Malmo, 2001.
III. from the book.
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Plan af Kensal Green Cemetery.
Litografi af C. & E. Layton of Fleet
Street. III fra bogen.
• Plan of the General Cemetery at
Kensal Green on Harrow Road,
lithographed by C. & E. Layton of
Fleet Street. III. from the book.

Nederst th. 'Meadow Management'.
III. af Jenny Hawksley. fra bogen.
• Bottom left/Meadow Manage¬
ment' interpretation-board illustrated
by Jenny Hawksley.
III. from the book.

Kensal Green Cemetery - en grøn by i græsk stil
James Stevens Curl (ed.): Kensal Green Cemetery, The
Origins & Development ofthe General Cemetery ofall
Souls, Kensal Green, London, 1824-2001. Phillimore
& Co Ltd, 2001. XXV +412 sider, ill.

1831 sad en gruppe på seks alvorlige mænd og vurde¬
rede 48 projekter til en ny kirkegård uden for Lon¬
don. To af dommerkomiteens medlemmer var velre¬

nommerede arkitekter, nemlig A.C. Pugin og John
Griffith. Konkurrencen var udskrevet af The Genei'al

Cemetery Company, der havde købt et samlet areal
på 71.8 acre (ca. 95 tønder land) i Kensal Green nord¬
øst for London med det formål at anlægge og drive
en kirkegård.

Tyve af forslagene var i 'græsk stil', syv i 'romersk
stil', mens ni var i 'gotisk stil'. Fire projekter var i blan¬
dede stilarter, et i 'ægyptisk stil' og et i 'thebansk', en

betegnelse, der formentlig dækkede det samme - ægyp¬
tisk. Ved seks forslag var stilen ikke angivet. Konkur¬
rencedeltagerne havde således udvist en ganske mar¬

kant tilbøjelighed for at arbejde i en klassicerende stil,
men ikke desto mindre var det et projekt i gotisk stil,
udarbejdet af arkitekten Henry Edward Kendall, der
løb med 1. præmien. Tilfredsheden med denne beslut¬
ning var åbenbart ikke udelt. Det endte med, at et
medlem af dommerkomiteen, arkitekten John Griffith,
kom til at stå for arbejdet med kirkegården, der blev
anlagt i græsk stil.

Nekropolen, byen for de døde, blev med tiden en

af de mest fashionable kirkegårde i Londons omegn,

og hele to kongelige personer blev stedt til hvile her
fa år efter, at kirkegården var åbnet i 1833. Historien
om denne kirkegård er nu kommet som en fyldig
bog, redigeret af James Stevens Curl. Her er bidrag af
i alt 14 forfattere med hver deres specialer - historikere,
kunsthistorikere, arkitekter og naturvidenskabsfolk
(biologi og geologi) - foruden redaktøren selv, der er

professor i arkitekturhistorie ved universitetet i Belfast.

Frygten for ligrøvere
Bogens indledende kapitel fortæller om baggrunden
for anlæggelsen af Kensal Green Cemetery of all Souls,
hvilket også indebærer en grundig gennemgang af ud¬
viklingen af kirkegårde i Europa fra 1600-tallet til an¬

læggelsen af Kensal Green. Udredningen inddrager
såvel datidens filosoffer som de digtere, der i slutnin¬
gen af 1700-tallet havde en forkærlighed for kirke¬
gårdenes romantiske sider.

Man kunne tro, at bevæggrundene for at anlægge en

så stor udenbys kirkegård som Kensal Green Cemetery
var hygiejniske i en erkendelse af, at de overfyldte in¬
denbys kirkegårde udgjorde en sundhedsfare og pub¬
likums romantiske ønsker, når det drejede sig om det
sidste hvilested. Uagtet at disse bevæggrunde også har
spillet ind, så var den dybere liggende årsag af en gan¬
ske anderledes makaber art. I England var ligrøveri et

ganske betydeligt problem - eller om man vil - en god
forretning. Studiet af anatomi var uhyre populært, og

behovet for friske lig til undervisningsbrug var langt
større, end antallet af de lig fra henrettede, der blev
stillet til rådighed for videnskaben, kunne tilfredsstille.
Resultatet var, at 'body-snatching', blev en udbredt
levevej, for de ivrige anatomiundervisere stillede ingen
nærgående spørgsmål, når de fik tilbudt et friskt lig
og betalte generøst for varen. Ideen var således at an¬

lægge en kirkegård, hvor man kunne sikre, at ligene
forblev i deres kister i gravene og ikke endte i et ana¬

tomiauditorium.

Arkitekten John Griffith og den gråske stil
Det er ganske tydeligt, at der i The General Cemetery
Company var uenighed om, hvilken stil kirkegården
skulle anlægges i. Mange opfattede på dette tidspunkt
den klassiske stil som hedensk og revolutionær, og det
er antagelig derfor, at man først valgte Kendalls pro¬

jekt i gotisk stil. Arkitekten A.C. Pugin havde især
støttet Kendalls gotiske forslag. Men det var i sidste
ende den græske stil, med John Griffith som formid¬
ler, der vandt. Frygten for de større omkostninger ved
at vedligeholde en bygning i gotisk stil, med dens
mange dekorationer, har muligvis spillet ind her.

Griffith havde allerede inden konkurrencen forbe¬

redt det store areal til anlæggelsen af nekropolen. På
den ene side af kirkegården løb hovedvejen til Lon¬
don og på den anden løb en kanal. Kirkegården blev
omgivet af en mur, og efter John Griffith havde over-

Meadow Management
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taget hele byggesagen, blev der opført fire bygninger,
nemlig en hovedindgang med et 'propylæum', det
'anglikanske' kapel samt en kapel for 'dissenters', dvs.
et kapel for dem, der ikke var tilknyttet Church of
England og Church of Scotland. Man opførte også
en bygning, der fungerede som en katakombe, hvor
kisterne blev anbragt på hylder.

Griffith har givet ladet sig inspirere og lånt af nogle
af de indkomne konkurrenceforslag i græsk stil. Det
anglikanske Kapel viser også træk, hvor man ser en

inspiration fra Bank of England af John Soane. Byg¬
ningerne viser, at Griffith ikke var ubekendt med
Stuart and Revetts store værk om græsk arkitektur:
The antiquities ofAthens fra 1762. I 1938-39 opførtes
et krematorium i en neoklassicistisk stil, som var i
overensstemmelse med kirkegårdens øvrige bygninger.

og Clementine Churchill begravede 1921 et barn på
tre år, som hviler under et marmorkors. Mangfoldig¬
heden af monumenter er enorm og hér er næppe en

stilart, som ikke er repræsenteret. Arkitekten John
Gibson har tegnet sit eget monument i 'lombardisk'
stil. Afsnittet om monumenterne følges op af et kapi¬
tel om sten- og billedhuggere, samt et underholdende
— men lidt overfladisk og usystematisk afsnit om mo¬

numenternes indskrifter. Endelig beskriver et kapitel
monumenternes og mausolæernes materialer. Dette
geologiske afsnit hører til et af bogens mange aktiver,
hvor man får en grundig indføring i de stenarter, der er

brugt på kirkegården, hvorfor de eroderer og hvordan.
Man kan roligt sige, at den engelske nekropol ikke har
mange lighedspunkter med en dansk kirkegård, og selv
vores største kirkegårde rummer kun et fåtal af store

Fotografier fra 1900erne af den cir¬
kulære vej og kig mod øst ad Centre
Avenue. III. fra bogen.
• Photographs of part of the circular
road, 1990's and view east, down
Centre Avenue, 1990's.
III. from the book.

De dødes have

Kirkegården er en blanding af en landskabelig have
og en rationel kirkegård inddelt i kvarterer. Anlægget
har hentet inspiration i den engelske herskabelige pri¬
vate have. Kensal Green Cemetery har i gangsystemet

nogle lighedspunkter med Regent Park i London,
netplig en bred allé, der ender i en cirkulær kørevej, i
Regent Park foran paladset, i Kensal Green foran Det
anglikanske Kapel. Bogen behandler såvel kirkegårdens
flora som fauna. Kirkegården var den dramatiske scene

for de ofte omhyggelig iscenesatte begravelser, og der¬
for er der et afsnit om viktoriatidens begravelseskikke,
begravelsesudstyr (kister, ligklæder) og den praktiske
udførelse og administration af begravelserne.

Nekropolens monumenter
De dødes huse, kirkegårdens monumenter (gravsten
og mausolæer), behandles i et kapitel, der er en regi¬
strant over et mindre udvalg af monumenterne. Umid¬
delbart forekommer det mærkeligt, at denne registrant
ikke er mere omfattende, men forklaringen er, at der
i 1998 blev udgivet en mere tilbundsgående guide
over monumenterne. De udvalgte monumentef be¬
skrives og der gives en personalhistorisk redegørelse.
Vi træffer her flere prominente personer, også nogle,
som er kendt i Danmark som f.eks William Trackeray,
forfatteren til Vanity Fair og Barry Lyndon.. Winston

mausolæer og monumenter af de gigantiske dimensi¬
oner, søm man kan finde på Kensal Green Cemetery.

Kensal Green Cemetery i dag
I 1831 sad en gruppe mænd og overvejede, .hvordan
man bedst kunne anlægge en sikker kirkegård for Lon¬
dons bedre borgerskab. I dag sidder medlemmerne af
foreningen The Friends of Kensal Cemetery og over¬

vejer, hvordan man kan vedligeholde, restaurere og be¬
vare kirkegården og dens gamle bygninger og monu¬

menter samt sikre kirkegården og dens inventar for
eftertiden. Det er en kolossal opgave, der kræver megen

idealisme, meget arbejde og mange penge. Det er for¬
eningens håb, at udgivelsen af bogen kan bidrage til
forståelsen for det nødvendige i dette store arbejde. Ved
udgivelsen har man i hvert fald, foruden at dokumen¬
tere historien om Kensal Green Cemetery i alle dens
facetter, også givet et væsentligt bidrag til den generelle
historie om den europæiske bykirkegård i 1800-tallet.
Bogen er velillustreret uden at være prangende og

rummer en omfattende og inspirerende litteraturliste.
Afslutningsvis skal jeg citere efter en af kirkegård¬

ens indskrifter. Ikke fordi den er speciel original eller
lyrisk, men fordi den vækker nysgerrighed efter at få
flere informationer om afdødes livsførelse: 'he burned

the candle at boths ends: but oh what a lovely light'
Karin Kryger, kunsthistoriker
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On adding to the landscape, p. 170
Malene Hauxner

A landscape can be seen as a membrane, a
facade, the skin that seals the earth. In this
sense, it has two aspects; communicative
and biologicaly - regulative. The regulative
involves the relation between man and
nature. The communicative deals with the

meaning of the membrane and what histor¬
ical information it can relate about, and to

man. To add new elements to a landscape
involves working with this membrane.

As an art form, landscape architecture
involves communication, experience and
recognition.

With nature as the medium, it perhaps
becomes the art form that is best to com¬

municate the relationship between man and
nature. Like architecture, it produces space
and place, shelter and protection. As a cul¬
tivation art, it implies an inherent respect
for creation, the seed, the beginning. It has
an existential meaning as it reveals the fact
that we live on a planet that can be cultivat¬
ed, and that this process is an act of man.

At the end of the 1960s and early 70s,
when one recognized the accumulation of
chemicals in nature, the natural, pastoral
landscape had to reappear. Both the Ameri¬
can apolitical hippies and the neomarxists
and anarchists in France and Germany had
an inherent belief in the spontaneous, free
life and the will to return to nature, with
the associated renunciation of the past. One
of the first who departed from this tabula
rasa method was Aldo Rossi. His analogue
town from 1976 is a collage that depicts a
fictional town in the north Italian landscape.

Today we react by denouncing our foun¬
dations and history in a quite different way
than in the 1970s. This can be due to sev-'
eral factors such as the great role that indi¬
viduality now plays, or a fear of losing a
national identity in the age of globalization,
or perhaps a fear of being forced to accept
mortality.

As one who "adds new things to the land¬
scape," it is important to remember that the
sense of nostalgia is not stationary. One
would think that it is possible to maintain
this in what we call our roots, by preserving
and reconstructing.

Architecture theorist Kenneth Frampton
points to places he feels are exotic like Mex¬
ico, Spain and Scandinavia, as masters of
preserving roots without losing modernity.
The concept he calls critical regionalism,
was picked up from Paul Riceur.

In 1957, Sven-Ingvar Andersson estab¬
lished a method to add new elements to a

landscape as a historical park. Principles were
maintained like the antiquarian, method,
pastiche restoration and the innovative
method. When something new is to be
added, it is often a choice between a pas¬
tiche restoration and the innovative
method, between roots and modernity.

The notion of being able to add some¬
thing to a landscape has been difficult since
the end of the 1960s. Perhaps therefore it

was a relief in 1987, when O.M.A. present¬
ed a proposal to the satellite town Melun-
Senart about what should not happen. The
method consisted of designating and main¬
taining free spaces around landscape elements
worth preserving, such as forests and villages,
the connections between them, noise zones

along roads as well as corridors for commercial
use and the university. By drawing up these
voids, strange plane figures appeared, which
together created a large empty space. Efforts
were then focused on protecting this space.

Think, if landscape architects, instead of
adding new elements to the landscape,
would solve the real architectural problems,
both the communicative as well as the reg¬
ulative.

Vinterviken, p. 176
Thorbjorn Andersson

Vinterviken south of Stockholm is an area

with an inherent natural beauty. The area's
valley formation is quite flat at the start, but
down near the mouth, where the valley meets
the sea, the walls are quite steep. Thus it is
an isolated place and quite forgotten. Yet, in
its own special way, it is world famous. It was
here that Alfred Nobel built his factory and
small community, which existed until 1976.

In 1998, when Stockholm was the cul¬
tural capital of Europe, special attention
was given to this significant, historical
place. Our job was to improve accessibility,
preserve the culture historical values and
reinforce the natural qualities, and in so
doing we removed more than we added.

We tried to bare the flat valley floor as a
contrast to the steep, lush sides. The grassy
area was shaped as an enormous flat bowl.
We designed a new boat landing next to a
large sundeck. At the mouth of the valley,
toward the landside, Essingeleden cuts
across the area. A bridge races past about
25 meters above and under this a large
space is formed between the blasted rock
edges and the tall bridge piers. The project
consisted of removing all the existing vege¬
tation, and today the bridge creates an
enormous gateway motif over the valley.

Leaving tracks in the landscape, p. 180
Steen Høyer

Tracks or lines are the first moves in a con¬

crete action. The lines mark a border and
thus a difference. They represent a funda¬
mental relationship, as the act of making a
difference is the very essence of working as
an architect. The line marks the border
between, yours and mine, in and out, field
and forest, town and country, high and low
- it marks the roadway, the field boundary,
the nature protection border, etc. A long
series of tracks that mark borders and pro¬
duce visible boundaries. In addition to this
there are a number of imaginary tracks .

-determined by axes and sight lines.
Some tracks are centuries old, while others

are new, and together make up the culture
landscapes network of controlling lines.

The need to develop continuously and not
to "erase all tracks" requires little defense.
Instead, the question is how one should
interpret the place, and of course what new
tracks should be established. I don't think
there is a clear answer to this as places and
problems differ considerably. On the other
hand I feel a rational poetry can be found by
searching the maps where a knowledge of the
landscape's development can be decisive.

All good building schemes are related to,
and given life by, a greater landscape element.

We, can best develop this fact in relation
to the existing elements - but when we
must establish new elements in the develop¬
ment areas and produce maintenance plans,
our hands begin to shake, and uncertain-
ness leads us to rely too often on history's
old picture book.

The confrontation between figure and
ground is defined by the border. If the bor¬
der is unclear, the experience is diffused.
We are not very good at developing new,
grand landscape elements as the urban
building scale often requires, and we are
not very good at creating and maintaining
the delineation of borders, which is neces¬

sary at all scales to provide clarity.
The tracks that form the border between

figure and ground are of great interest
today as they are the only way we can cre¬
ate a recognizable expression in the new
Danish cultural urban landscape.

Composure and clarity are keywords at a
time when the intensity and interweaving
of activities and means in the commercial
space are being intensified. An interlude is
necessary as balance, composure, clarity,
overview, reflection and strength are inti¬
mately connected notions, just like joy and
sorrow are accompanied by tranquillity. "A
dynamic space requires composure and sta¬
bility in order to exist."

Ole Rømer and Versailles, p. 180
Asger Ørum-Larsen

The Danish astronomer and mathemati¬
cian, Ole Rømer is said to have influenced
the impressive fountains at Versailles. When
he arrived in Paris in 1671 with his French
colleague, Jean Picard, work had started on
the Grand Canal at Versailles. Ole Rømer
was immediately assigned engineering work
at the Versailles gardens. Precise grade sur¬
veys of the canal area were required to
establish the stone edging. Jean Picard, Ole
Rømer and Philippe de Salle made these
surveys with an inaccuracy of only a few
centimeters from one end of the canal to

the other. His most important task at Ver¬
sailles was the basic geometric calculations
for the grand network of water pipes for
the many fountains and pools, 1,400 in all
with a 20-kilometer long distribution sys¬
tem. Ole Rømer dimensioned the primary
and secondary pipes so that the pressurized
water could be directed to the fountain jets
with spray heights of 10 to 20 m.
Pete Avondoglio
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REFERAT FRA I FLA WORLD
COUNCIL 2002 I RIGA
Årets IFLA årsmøte gikk av stabelen
i Riga 6. og 7. oktober. Fra Norden
deltok Tiina Sarap fra Sverige (som
stilte i stedet for Sveriges delegat),
Jenny B. Osuldsen fra Norge,
Annemarie Lund fra Danmark (som
også representerte Island), Terhi
Tikkanen-Lindstom fra Finnland og

Jeppe Aagaard Andersen fra Dan¬
mark som er den nye visepresiden-
ten i sentralregionen.
World Council med den påfølgende
verdenskongressen, ble organisert i
løpet av 3 måneder etter at det ble
avklart at Israel ikke kunne organi¬
sere årets kongress pga de vanske¬
lige politiske forholdene i landet.
De tre baltiske statene gikk sammen
om arrangementet og skal ha heder
og ære for sin innsats for å klare å
gjennomføre organiseringen i rekord¬
fart. Estland har ikke engang etablert
en egen landskapsarkitektforening,
slik at det er enkeltpersoners store
innsats og engasjement som gjør at
den internasjonale landskapsarkitekt-
foreningen absolutt har livets rett.

World Council
På World Council tas alle viktige be¬
slutninger for det kommende året.
De nordiske landene var ekstra godt
forberedt til årets årsmøtet fordi
sakene ble diskutert på Nordisk
styremøte i Horten i midten av sep¬
tember. I år var 22 land represen¬
tert med sine delegater + de 6 i sty¬
ret som til sammen utgjorde en
aktiv forsamling hvor diskusjonene
gikk livlig rundt bordet.
IFLAs generalsekretær Diane Menzi-
es fra New Zealand, gjør en grundig
og stor jobb, som medfører at alle
sakspapirer og temaer kan diskute¬
res i god tid på forhånd av de ulike
landenes foreninger før årsmøtet.

Valg av nytt styre I IFLA
Det er kun generalsekretæren som
blir sittende igjen fra det gamle sty¬
ret. Utskifting av folk med nye og
yngre krefter, ses på som svært
positivt og varsler en ny tid i IFLA.
Den nye presidenten er Martha
Cecilia Fajardo fra Colombia. Hun
har vært aktivt med i IFLA de siste
10-12 årene og er en kapasitet med
mye energi og engasjement for faget.
Med seg får hun de nye visepresi-
dentene James Tylor fra Canada
(vestregionen), James Hayter fra
Australia (østregionen) og Jeppe
Aagaard Andersen som nettopp
hadde tiltrådt sitt verv.

Det var også valg på ny kasserer
hvor Tay Bee Choo fra Singapore
ble valgt inn i styret. Hun kommer
med nyttige erfaringer fra organise¬
ringen av fjorårets verdenskongress

i Singapore hvor hun ledet organis-
asjonsarbeidet og økonomien.
Martha, vår nye president, holdt en
flammende takketale hvor hun pre-
siserte at hun trengte all støtte og
bidrag fra alle medlemslandene for
å kunne flagge en fremtidsrettet or-
ganisasjon med gjennomslagskraft.
Hun oppfordret alle til å samles om
tre hovedpunkter: Kommunikasjon,
samarbeide og deltagelse. Hand¬
lingsplanen som ble godkjent, er
lagt opp av det gamle styret. Det
nye styret oppfattes som handle¬
kraftige og ble gitt full tillit til å gå
videre med nye og gamle saker.

Nye medlemmer
Bermuda ble tatt opp som nytt med¬
lemsland og personlig medlemskap
ble gitt til enkeltmedlemmer fra
Malta, Ukraina, Bulgaria, Sri Lanka
og Iran. De individuelle medlemme-
ne blir oppfordret til å danne fore¬
ninger i sine respektive land. IFLA
har en klausul på at 5 medlemmer
er grensen for individuelt medlem¬
skap, før det dannes en forening.
Det har lenge vært ønsket at Kina
skal bli medlemsland, men den poli¬
tiske situasjonen i forhold til Taiwan
som er medlem, er svært vanskelig.
Det har vært lagt ned mye tid og
ressurser for å prøve å megle med
Kina for å få til en ordning som
begge land kan godta, men dette
har enda ikke lykkes. Taiwan var
okkuperte av Kina i 5 år, mellom
1944-49, og kineserne har aldri
godtatt Taiwan som' egen nasjon,
men mener at de fortsatt er en del
av Kina! Vestregionen vil jobbe
aktivt med dette spørsmålet i det
kommende året. Kina representerer
en svært stor medlemsmasse og et
land med mange udannelsessteder
som burde være representert i IFLA.
Palestina har ønsket hjelp fra IFLA,
slik at de kunne danne en forening i
landet. NLA har vært deres 'fadder',
men arbeidet har vært stoppet fra
palestinernes side, grunnet den
vanskelige politiske situasjonen i
landet. Arbeidet tas opp igjen, når
palestinerne ønsker det.

IFLA sentralregionen og EFLA
Det blir avholdt egne regionsmøter
på årsmøtet hvor de nordiske lande¬
ne, sammen med Europa og Afrika,
utgjør sentralregionen. Sentralregi¬
onen har sitt eget styre bestående
av visepresidenten en kasserer og en
sekretær. Det store samtaleemnet i
år var igjen gnisningene mellom
EFLA og IFLA hvor diskusjonene ble
lange og høylydte, og det var van¬

skelig å enes om et forslag som
skulle legges frem for IFLA sentralt.
Det endte med et forslag hvor alle
kunne enes om at det er viktig å

samarbeide og at vi bør være til¬
knyttet samme organisasjon så
raskt som mulig. Dette fordrer et
tett samarbeide og at begge parter
må være villige til å gravlegge tidli¬
gere kjepphester.
Begge organisasjoner er bygd opp
av frivillig innsats, og det virker
meningsløst å sløse med disse res-
sursene i stedet for å samle de.
Det er håp om at nye medlemmer i
styret kan komme med ny giv for; å
løse saken som skal diskuteres på
EFLA sitt møte i november og som
vil bli et viktig tema på neste World
Council.

Studentkonkurransen
Årets studentkonkurranse ble arran-

gert og gjennomført av den israelske
landskapsarkitektforeningen.
Det var 4 studenter fra Beijing Fore¬
stry University som gikk av med
1. prisen. Under fjorårets årsmøte
ble det diskutert hvorvidt retnings-
linjene for studentkonkurransen
burde gjennomgås og sikre en stor
deltagelse og mest mulig blest om
selve konkurransen og vinnerne.
Saken ble diskutert, og overlatt til
det nye styret, med anmodning om å
ta saken videre til årsmøtet i 2003.

Undertegnede deltok ikke på kon¬
gressen som ble arrangert i de tre
baltiske statene: Estland, Litauen
og Latvia. Det har aldri før vært
arrangert en IFLA kongress i tre
land og dette kan stå som et godt
eksempel på at særlig mindre fore¬
ninger kan ta på seg ansvaret for
gjennomføringen av en verdenskon¬
gress. Neste års IFLA kongress og
World Council går av stabelen i
Calgary, Canada 25.- 29. mai, 2003.
Informasjon om kongressen finner
du på nettet på:
http://www.ifla2003.com
Oslo, 25.11.02, Jenny B. Osuldsen,
NLAs IFLA-delegat

IFU - UNESCO INTERNATIONAL

LANDSCAPE ARCHITECTURE
STUDENT DESIGN COMPETITION
Please visit the congress website
http://www.ifla2003.com/
for registration and information.
1st Prize IFLA-UNESCO Prize for

Landscape Architecture: $3,500 US
2nd Prize IFLA Zvi Miller Prize:
$2,500 US
3rd Prize Merit Award: $1,000 US

Important Dates
I May 2003deadline for delivery of
competition submissions.
25-29 May competition submissi¬
ons on exhibit at Congress venue
29 May 2003 presentation of prizes
at Congress Closing Banquet
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tiler
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C.TH. SØRENSEN
-EN HAVEKUNSTNER

»Bogen er en af de fineste og medrivende indføring¬
er i havekunstens betydning, vi har på dansk. Bør
læses af alle, der arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste haveejer, som vi har over en

million af. Og enhver, der bare holder af god kunst.«
SØREN RYGE PETERSEN I POLITIKEN

C.Th. Sørensen (1893-1979) blev sin tids

førende danske landskabsarkitekt og reg¬

nes i dag blandt verdens mest fremtræ¬
dende. Han fornyede havekunsten ved at

lade sig inspirere af den avantgardistiske
billedkunst samtidig med, at han mere end
nogen anden rettede sit fags opmærksom¬
hed mod den sociale virkelighed.
Bogen, der er skrevet af Sven-lngvar
Andersson og Steen Høyer giver en samlet
fremstilling af hans arbejder. Den viser, at

inspiration fra hans arbejder rækker ind i
fremtiden.

25 x 30 cm, 190 sider Jeg vil gerne bestille:
Illustreret, indbundet C.TH. Sørensen - en havekunstner, dansk engelsk kr. 445

Pris kr 445,-
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foreningen for
kirkegårdskulturs
årsmøde 20031 tønder

Foreningen for Kirkegårdskultur
afholder årsmøde i dagene 2.-3. juni
2003. Årsmødet afholdes på Hotel
Tønderhus.

Foreløbigt program:
2. juni: Årsmødet begynder om efter¬
middagen med generalforsamling,
middag og foredrag.
3. juni: Ekskursion til historiske kirke¬
gårde i det syd-vestjyske marskland¬
skab samt til bykirkegårde i Flensborg.

Pris: Medlemmer 1.700 kr.
Ikke-medlemmer 1.900 kr.

Program forventes at foreligge 1.
april. Kontakt: Kasserer Rudi Larsen,
tel. 33 21 47 81

dansk byplanlaboratorium
arrangementer
foraret 2003

Byplanlægning for politikere
Konference i februar

Storbyseminar
I marts/april

Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek
er åbent for alle mandag-fredag
kl. 13-16, torsdag kl. 13-18

tirsdagsforelæsninger
Kunstakademiets Arkitektskole
afholder tirsdage kl. 16-17 en
forelæsningsrække om arkitektur-
historie.

Den klassiske traditions videre¬
førelse i 1900-tallets første halvdel
04.02 England, Tyskland, Sovjet v.
Kjeld Vindum
11.02 Skandinavien v. Peter Thule
Kristensen

Modernismens veteraner i sen¬

modernismens fase
18.02 Mies van der Rohe v. Peter

Bjerrum
25.02 Le Corbusier v. Carsten Juel-
Christiansen

Strukturalisme og post-strukturalisme
04.03 Team X og Robert Venturi v.
Lars Marcussen
11.03 Postmoderne pluralisme v.

Flemming Skude
18.03 Dekonstruktion v. Teresa

Surzycka

Klassicisme/rationalisme og

regionalisme i det sene 1900-tal
25.03 Tendenza, brødrene Krier v.

Peter Thyle Kristensen
01.04 Kritisk regionalisme v.
Christoffer Harlang

Det teknologiske credo -

fantasi og virkelighed
08.04 Fra Archigram til High-tech v.
Nat Chard

Danneskjold Damsøes Allé 53,
Holmen. Festsalen www.karch.dk

nordisk kongres i reykjavik

island 7.-9. august 2003
Den islandske landskabsarkitektfor¬

ening FILA, stiftet i 1978, afholder
7.-9. august 2003 nordisk kongres i
Reykjavik: Kontraster i Nordatlanten
- At leve med naturkræfterne.

Kongressens tema er, hvordan vi i
Norden har lært at leve med - og
udnytte naturkræfterne, hvordan vi
bekæmper dem, og hvordan vi for¬
søger at overvinde og mindske deres
indflydelse pa vores liv.
Island er en ø midt i Atlanterhavet,
hvor levevilkårene er hårde. Hvordan
har det påvirket vores syn på til¬
værelsen? Bruger vi landskabsplan¬
lægning bevidst for at bedre vore
omgivelser? Tager vi hensyn nok til
naturgivne betingelser? Har land¬
skabsarkitektur i de nordiske lande
større betydning end ellers i verden?

Foreløbigt program:
7. august: Kongressen åbnes, fore¬
læsninger og sidst på eftermiddagen
ekskursion i Reykjavik til Laugardalur,
Oskjuhlid, Nauthélsvik samt Reykja¬
viks parker og byrum.
8. august: Ekskursion til Reykjanes,
bl.a. Eldborg og Svartsengi kraftværk,
frokost i Eldborg kongrescenter, fore¬
læsninger, besøg i Blue lagoon helse-
og badested, middag.
9. august: Forelæsninger og sidst på
eftermiddagen ekskursion i Reykjavfk-
området til Gvendabrunnar, Heidmork,
Årbæjarlaug og festmiddag.
10. august: Norrænn stjornarfundur/
nordisk styrelsesmøde.
se også: www.fil.is

meldahls smedie
Permanent udstilling over udstillings¬
hallen: 'Udvalgte stoletyper',
en genåbning af Kunstakademiets
Arkitektskoles historiske stolesamling
Besøg aftales med Dan Svarth,
Afd. 7, tel. 32 68 63 12 eller pr. mail:
dan.svarth@karch.dk

1. februar-23. februar 2003 i

Udstillingen: Afgang. Projekter fra
vinterens afgange 2003 på Kunst¬
akademiets Arkitektskole
Kunstakademiets Arkitektskole.
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

PICTO
FORM
Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og svagt-
synede.
Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement
i bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed
være et arkitektonisk tilskud til gade-

GHFORM

Lundemarksvej 22.
4300 Holbæk
Tlf. 5944 0990

Fax 5944 0440

www.ghform.dk
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BRANOE TILDELT UDELYSPRISEN
Den 15. november udnævnes Bran¬
de til 'Årets Udelysby 2002'. Brande
får prisen, fordi byen har formået at
omskabe en tidligere meget trafike¬
ret bymidte til et hyggeligt og har¬
monisk handelsstrøg. Belysningen
giver både dag og nat identitet til
bymidten.
Siden 1999 har Brande Kommune
bestræbt sig på at skabe en større
helhed og gøre byen smukkere. Tra¬
fikken er blevet lagt uden om byen,
og der er skabt torve og vejstræk¬
ninger, som indbyder til ophold i
bymidten. Belysningen indgår som
et vigtigt led i disse bestræbelser.
De valgte gadelygter passer godt til
stedets og bygningernes skala.
Sammen med de nye vejbelægnin¬
ger giver lygterne en god helheds-
virkning og oplevelse af byen. Gade¬
lygter og ledelys er alle steder
smukt og naturligt integrerede.
I dommerkomiteens motivering hed¬
der det bl.a.: Kommunen har lavet
en-fin dispositionsplan, hvor integre¬
ring af byinventar, belysning og mil¬
jø indgår som væsentlige elementer.
Belysningen har været stærkt med¬
virkende til at give en måske lidt
traditionel, lidt trist bymidte et løft.
Brande hæver sig dermed langt over
gennemsnittet af lignende byer.
Formanden for dommerkomiteen,
direktør Jørgen Klausen, Lysteknisk
Selskab udtaler, at man ved at give
prisen til Brande ønsker at sende et
signal til andre danske provinsbyer
om, at det gennem en bevidst plan¬
lægning kan lade sig gøre - også
uden kolossale omkostninger - at
bruge lyset til at give byen et lift.
Belysningen udgør ca. 10% af den
samlede anlægsudgift for midtbyens
omlægning.

Om udelysprisen
Udelysprisen er indstiftet af ELFOR
dansk eldistribution og Lysteknisk
Selskab. Prisen består af et diplom
og en plakette. Udelysprisen, som i
år er uddelt for tredje gang, gives til
byer med udendørs belysningsan-
læg, der fortjener særlig opmærk¬
somhed. Udendørsbelysningen skal
indgå som et væsentligt element i
områdets planlægning, fremtræden

og drift. Lyset skal være tænkt ind i
helheden. Prisen gik sidste år til Es¬
bjerg. Valget af årets udelysby er
foretaget af en bredt sammensat
jury med repræsentanter for 18
organisationer og offentlige myn¬
digheder.
Information: Jørgen Klausen,
Lysteknisk Selskab, Engholmvej 19.
Postboks 28, 3660 Stenløse,
tel. 47 17 1800. dg@lysteknisk.dk

Nyhavn Park designet for Louis
Poulsen brugt på Lyngby Hovedgade.
Foto: Bent Flyberg.

LYSTEKNISK SELSKABS
WEBER-LYSPRIS
I november modtog en af landets
førende armaturdesignere Alfred
Flomann Lysteknisk Selskabs
Weber-lyspris. Arkitekt Alfred
Flomann har designet en lang række
armaturer bl.a. Nyhavn Park, som
ovenfor ses på Lyngby Flovedgade.
En af Alfred Flomanns ledetråde er:

'at lampen skal forme lyset og lyset
skal forme lampen'.
I dommerkomiteens begrundelse
hed det bl.a.:'For Alfred Flomann er

det af afgørende betydning, at de
belysningsarmaturer, som han har
udviklet, på én gang kan karakteri¬
seres som enkle, logiske, afklarede
og smukke. At ethvert produkt kan
tåle at gentages i en serie, fordi de
enkelte designelementer er så gen¬
nemarbejdede, detaljeringen så fin
og familieskabet så sublimt. Disse
kvaliteter er medvirkende til, at
Alfred Flomann tælles blandt vore

ypperste armaturdesignere'.
Information: Jørgen Klausen,
Lysteknisk Selskab, Engholmvej 19,
Postboks 28, 3660 Stenløse
tel. 47 17 18 00. dg@lysteknisk.dk.

VEJPRISEN 2002

Vejprisen 2002 er tildelt Ørestads¬
selskabet v. bestyrelsesformand
Henning Christophersen samt ØSS
rådgivere ved arkitekt Yrjfl Rossi for
planlægningen og den foreløbige
realisering af Ørestadens vejanlæg
og pladsér.Vejprisjuryen har i 2002
valgt at sætte fokus på de nye veje.

Med 'Den ny vej' er der tale om at
fokusere på en vejtype, der skal
kunne håndtere de mange forskelli¬
ge typer af trafik, og som appellerer
til fremtidens krav om både funkti¬
on, fremkommelighed, sikkerhed og
oplevelse set i en arkitektonisk hel¬
hed.
Ørestad er på vej til at blive realise¬
ret efter flere års forudgående plan¬
lægning. Ørestad repræsenterer en
helt ny bydel af København, hvor
anlægget af vejene, deres udform¬
ning og funktionalitet er indgået i
den overordnede planlægning af '
den nye bydel. Ørestad forbinder
Danmarks hovedstad via' Øresunds¬
broen med Sverige, og skal som så¬
dan være Københavns ansigt mod
naboerne 'hinsidan'.
Det er sjældent, at en hel bydels
infrastruktur gøres færdig, før bebo¬
erne rykker ind. Men i Ørestad har
man valgt at åbne byen med veje
og vejrum, der fra begyndelsen står
klar i deres endelige udformning.
Veje og vejudstyr er udført i mate¬
rialer af høj kvalitet.

Det forpligter - og man kan for¬
nemme, at planlæggerne har følt
denne pligt. Kantsten, parkerings-
båse, pullerter og udluftningsriste
er udført i granit og fremtræder
med en klassisk og på samme tid
moderne udstråling. Brugen af
vandoverflader i glat og spejlblank
kontrast til den råt huggede granit
skaber en visuel balance og blander
det stramt funktionelle og robuste
med en antydning af romantik.

Kort sagt - Ørestad er en by, der
spejler drømmene om fremtiden.
Det ses tydeligt af det realiserede
projekt, at der har bestået et frugt¬
bart samarbejde på tværs af fagg¬
rænser mellem Ørestadsselskabet

og dets rådgivere - Arkitektteamet
ARKKI, det rådgivende ingeniørfirma
Rambøll, og landskabsarkitekt
Jeppe Aagaard Andersen.

Meget tidligt i planlægningsproces¬
sen udarbejdedes en designmanual,
som ligger til grund for hele design¬
konceptet for Ørestad.
Ørestad er karakteriseret af et vej¬
system, hvor æstetikken og det
rekreative er sat i højsædet. Veje
der følges med vandflader, plads¬
dannelser med kaskadeforløb og
opholds- og lege områder langs
bymæssige kanaler, hvor man både
kan sejle og fiske. Skyggefulde
alléer med platantræer i en allerede
flot størrelse plantet i en fast rytme
gennem vejforløbet på Arne Jacob¬
sens Allé. Vejen giver mindelser om
sydfranske boulevarder med sum¬
mende liv under trækronerne.
Selv om man godt kan fremhæve
enkelte lokaliteter som området ved
Ørestad Metrostation, vil det være

på sin plads at give Vejprisen til det
totalkoncept, der giver mennesker
muligheden for at kunne færdes
både med og uden hast i en bydel,
der forhåbentlig er i hastig udvikling.
Den store omhu i disponeringen af
møderne mellem trafikanter, biler,
cykler og gående, og kvaliteten i
detaljeringen kan danne forbillede
for mange nye anlægsarbejder.
Vej-, sti- og pladsrum virker eller
fremstår i den første realisering
omkring Kay Fiskers Plads ved
metrostationen og fjerntogsstationen
meget lovende. Det er dog væsent¬
ligt for juryen at påpege, at det høje
ambitionsniveau og den foreløbige
realisering af dele af Ørestad er for¬
pligtende ikke kun for kommende
bygherrer på de enkelte parceller i
Ørestad, men også for Ørestadssel¬
skabets evne til at fastholde og
udvikle den høje kvalitet, der indtil
nu kommer til udtryk i Københavns
nye bydel,

2001-2002 består vejprisjuren af
Direktør Flenning Christiansen, Vej¬
direktoratet (fmd.); maleren Frithioff
Johansen; teknisk direktør Hans-Jør¬
gen Bøgesø og lektor, landskabs¬
arkitekt MDL Jens Balsby Nielsen.

Kilde: Pressemeddelse fra

Vejdirektoratet
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HLA Have- og
Landskabsetablering A/S

Pris: 450,- kr

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,

og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬

menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG Tlf: +45 32 83 69 00

Strandgade 27A Fax: +45 32 83 69 41
DK-1401 København.K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

Sognevej 10 Telefon: 46 15 20 84
2690 Karlslunde www.okodan.dk

ARKITEKTUR GUIDE JYLLAND

Omkring 300 værker og 20 byer beskrives i denne uundværlige
guide til Jyllands arkitektur. Det er bind 2 i den ambitiøse guideserie,
der indledes med København og afsluttes med øerne.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27A, DK-1401 København K
Tlf: + 45 32 83 69 00 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

Naboens græs
er ikke altid

grønnere

13 x 24 cm, 344 sider
Hæftet, rigt illustreret

Olaf Lind
Pris': 348 kr.



AALBORG WHITE"

think ...

think again ..

Write on water

send ripples through time

Flyte

www.AalborgWhite.com
AALBORG WHITE" is white cement-a product of nature's own raw materials, refined Aalborg White. A/S Phone: +4598 1677 77
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