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Generalforsamling
DL afholder generalforsamling med
spisning fredag 27. marts kl. 15.00-
21.30 i Ejby Mølle, Odense.
Yderligere oplysninger: Maria
Miret, DL. Hauser Plads 32, 3. sal.
1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

Høstkonference i Esbjerg
DL afholder høstkonference i

Esbjerg 10.-12. september.
Foredragene omhandler bl.a. Esbjerg
bymidteprojekt og skulptur i land¬
skabet, rekreation og grønne visio¬
ner, kystsikring, Vestkysten og
Vadehavet samt byforskønnelses-
projekt i Nordby, Fanø.
Program, priser og tilmelding:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32,
3. sal. 1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

Stipendier fra Statens Kunstfond
Den 1. januar 1998 trådte en ny lov
om Statens Kunstfond i kraft, og en
ny ordning med to-årige igangsæt-
ningsstipendier til skabende kunst¬
nere blev indført. Formålet er at
støtte skabende kunstnere i at kom¬
me videre i deres kunstneriske kar¬
riere. Fortrinsvis yngre kunstnere,
herunder nyuddannede og autodi¬
dakter kan komme i betragtning til
igangsætningsstipendierne.
Ordningen indebærer:
- Igangsætningsstipendier til ska¬
bende kunstnere i starten af deres
kunstneriske karriere uddeles af
Statens Kunstfond efter kunstneri¬
ske kvalitetskriterier.
- Igangsætningsstipendierne er 2-åri-
ge og udgør 72.000 kr. årligt før skat.
- Igangsætningsstipendierne kan
anvendes frit, f.eks. til materiale¬
indkøb, leje af atelier, studierejser
eller til dækning af leveomkostninger.
- Modtagere af igangsætningsstipen¬
dier kan have ubegrænsede indtæg¬
ter af deres kunstnerisk skabende

arbejde.
- Ved siden af et igangsætningssti-
pendium kan modtageren frit have
en vis indkomst ved lønarbejde,
uden at igangsætningsstipendiet
reduceres. 11998 er dette fribeløb

på 60.000 kr. før skat.
- Modtagere af et igangsætnings-
stipendium kan ikke i stipendieperio¬
den modtage anden offentlig støtte
til dækning af deres leveomkostnin¬
ger.
- Modtagere af et igangsætnings-
stipendium kan ikke i stipendieperio¬
den få arbejdsstipendier, arbejdsle-
gater, rejselegater m.v. fra Statens
Kunstfond.

Statens Kunstfond yder ikke støtte
til udøvende kunstnere (f.eks. musi¬
kere, sangere, skuespillere, dansere)
eller til uddannelsessøgende.

Ansøgningsskema
Statens Kunstfond uddeler i 1998
100 igangsætningsstipendier for pe¬
rioden 1. januar 1998-31. december
1999 og 137 igangsætningsstipendi¬
er for perioden 1. januar 1999-31.
december 2000. Stipendierne, skal
søges på et særligt ansøgningsskema,
der - sammen med en vejledning -
rekvireres hos Statens Kunstfond.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskema med ansøgning
om igangsætningsstipendium for
perioderne 1998-1999 og 1999-2000
skal være Statens Kunstfond i hæn¬
de senest tirsdag den 7. april 1998
kl. 16.00. Ansøgninger modtaget
efter dette tidspunkt vil ikke komme
i betragtning. Ansøgerne kan forven¬
te svar omkring 1. juli 1998.

Yderligere oplysninger:Vibeke
Jakobsen eller Susanne Weihe
Dam. Statens Kunstfond, ankt Annæ
Plads 10 B, 1250 København K.
Tel. 33 11 36 01, fax 33 11 35 06.

Forskningscentret for
Skov & Landskab
22. april. Miljøvenlig græspleje
v. Jørgen Fischer. Odense.
7. maj. Argumenter for en grøn by
v. Jens Ole Juul. Gentofte.
13. august. Lokal nedsivning af
regnvand v. Marina Jensen. Odense.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Movium
30. marts-3. april. Stadstrådens bio¬
logi och vård. Alnarp.
22.-23. april. Skog i tåtort. Uppsala.
13. maj. Ute på dagis. Stockholm.
3.-4. juni. Stadens grås och angar.

Alnarp.
12.-17. juni. Skolgårdar och pedagogi-
ska trådgårdar. Studierejse i England.
Movium. SLU. Box 54. 230 53 Alnarp.
Sverige. Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.

Dansk Byplanlaboratorium
22.-23. april. Helhedsorienteret by¬
fornyelse i praksis. Odense.
12.-13. maj. Planlægning af nye bolig¬
områder. Espergærde.
15. juni. Studietur til Køge.
3.-4. sept. Planlægning af det åbne
land. Odense.
23.-24. sept. Byomdannelse. Roskilde.
1.-2. okt. Det 48. danske byplanmøde:
Boligen, kvarteret og byen. Odense.
29.-30. oktober. Forstaden. Brøndby.

10.-16. oktober. Studierejse til Italien.
3.-4. november. Øresundsregionen.
Information om alle kurser m.m.:
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
www.byplanlab.dk

Arkitekturgalleriet i GI. Dok
Dansk Arkitektur Center i længere
tid haft et ønske om at gøre arbejds¬
vilkårene og udviklingsmulighederne
for den unge generation af danske
arkitekter til en selvfølgelig del af
sine aktiviteter. Ikke så meget af
sociale eller beskæftigelsesmæssi¬
ge årsager som for at kanalisere nye

og væsentlige input til arkitekturen
ind i faste formidlingsmæssige ram¬
mer og ud af de snævrere faglige
cirkler. Derfor er fra februar måned

igangsat en ny udstillingsaktivitet,
som kaldes Arkitekturgalleriet.
Den første udstilling præsenterede
arbejder af Studio Chiasmos, hvor
arkitekten Kent Martinussen har
været den gennemgående person.
Arkitekturgalleriets formål er gen¬
nem udstillinger at medvirke til
udviklingen af den arkitektoniske
praksis og at formidle og fremme
forståelsen for arkitektonisk værdi
som en kvalitet i nutidens samfund.
Medens de bredere formidlingsud-
stillinger i Gammel Dok er rettet
mod den interesserede offentlighed
og beslutningstagere hos bygherrer
og myndigheder i almindelighed,
retter galleriet sig primært mod de
kredse, som har et professionelt for¬
hold til arkitekturen. Selv om bag¬
grunden for Arkitekturgalleriet er at
skabe et sted, hvor den yngre gene¬
ration af endnu ikke etablerede eller
fuldt etablerede arkitekter har mu¬

lighed for at vise arbejder og ekspe¬
rimenter i eget regi, skal det også
kunne rumme andre typer udstillin¬
ger. Dem, hvor man så at sige bliver
inviteret indenfor i værkstedet, når
der er noget anderledes på færde,
noget som ellers ikke ville komme til
udtryk.
I løbet af 1998 præsenteres arbejder
af otte arkitekter eller arkitektteams,
hver med en udstillingsperiode på
fire-fem uger, bl.a. Bjarne Frost &
Kristine Jensen, Tegnestuen Entasis
og Mathilde Petri. I tilknytning til hver
udstilling udgives et katalog som
produceres i samarbejde med Arki¬
tekturtidsskrift B i Århus.
Arkitekturgalleriets nuværende
udstilling, med værker af arkitekter¬
ne Brandt, Heil, Hansted & Holscher,
vises til den 26. april 1998.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok
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ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

FANTASIENS HAVE
Malene Hauxner

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDEN FORHAVE¬
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FantasiensHavehandler omdetmoderne gennembrudihavekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen omhavekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdansk havekunst i en europæiskforståelsesramme ogpåviser, hvordan etændret livs-,.skønheds- ognatursyn
afbildes i denmodernehave,hvis pioner iDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på360 sider ogbeskriverdenmodernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rneskulturradikalismeogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHavekasternyt lys overdet kompleksafændringeri
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismen ihavekunsten
- men den er også et forsøgpå at rehabiliteremodernismenshave,
dprimidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuost gennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



SOLKÆR ENGE, ET NATURGENOPRETNINGSPROJEKT
— fra vision til virkelighed AfRita Larsen og Carsten Ørnsholt

Sidst i november 1997 gav Skov- og Naturstyrelsens
rådgivende naturforvaltningsudvalg styrelsen sin til¬
slutning til at fremme naturgenopretningsprojektet
for Solkær Enge. Flere års planlægning af og forvent¬
ning om at genskabe et naturområde med våde ferske
og salte enge samt en saltvandssø med direkte forbin¬
delse til Lillebælt bliver nu måske en realitet: et om¬

råde, der vil forbedre levevilkår for vilde dyr og plan¬
ter, et område, der vil sikre variation i naturindholdet

og derved skabe store oplevelsesmuligheder. En vision
om et renere og rigere miljø vil blive virkelighed.

Visionsoplæg for Stenderuphalvøen
Som led i den kommunale planlægning er der udarbej¬
det et visionsoplæg for Stenderuphalvøen sydvest for
Kolding. Her er resultaterne fra Rio-konferencen mod
en bæredygtig udvikling og lokal Agenda 21 søgt ind¬
arbejdet. Oplægget skal skabe en fælles referenceram¬
me for borgere, politikere og-teknikere om miljø- og
ressourceovervejelser og dermed for miljøplanlægning
og fysisk planlægning i bredeste forstand.
Arbejdet startede i 1994, hvor der blev nedsat en

arbejdsgruppe med medarbejdere fra Haderslev Stats¬
skovdistrikt og Kolding Kommune. Der blev yderli¬
gere nedsat en styregruppe med repræsentanter fra
Vejle Amt, Kolding Herreds Landbrugsforening, Dan¬
marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Haders¬
lev Statsskovdistrikt, Kolding Turistforening og Kol¬
ding Kommunes ledelse. Styregruppens opgave var at

inspirere, være debatskaber og rådgiver.

Solkær Enge. • Solkær Meadows

Visionsoplægget er meget omfattende og skal ses
som et planlægningsredskab, hvor alle elementer ikke
nødvendigvis skal gennemføres i praksis. Der er tale
om et idékatalog, hvor kommune og borgere kan ar¬

bejde hen mod et bæredygtigt samfund.

Oplægget indeholder forslag til naturgenopretning,
vandløbsrestaurering, etablering af vildtbane/golfba¬
ne, sprøjtefri randzoner, grønne korridorer, vejplant¬
ninger samt en beskeden by- og erhvervsudvikling.
Desuden rummer oplægget en række forslag til styr¬
kelse af turismen, bl.a. indretning af et kulturhistorisk
formidlingscenter, et skovbrugsmuseum, udbygning
af naturstue, turbådsejlads, forbedring af udflugtsmål

Stenderuphalvøen.
Alle kort og planer fra Hedesel¬
skabets rapport, 1997.
Gengivet med tilladelse
© Kort & Matrikelstyrelsen
(A. 64-98).
• Stenderup Peninsula
All maps and plans are from the
Heath Society's report of 1997

Kolding Fjord

Solkær Enge
Projektområde
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Solkær Enge 1989.
Ca. 1:45.000
• Solkær Meadows 1989
C 1:45,000

i form af bedre strande og restaurant samt flere rekrea¬
tive stier. Det foreslås, at et af de første projekter, der
gennemføres, er naturgenopretningen af Solkær Enge.
Stenderuphalvøen rummer så mange landskabelige,

biologiske og kulturhistoriske værdier, at det er et op¬
lagt sted at begynde at tænke i bæredygtige planer.

Målsætningen går derfor mod, at planlægning og ud¬
vikling af den smukke halvø ses i lyset af disse mulig¬
heder.

Stenderuphalvøens planlægningsområde er på ca.

8.000 ha eller ca. 1/3 af Kolding Kommunes samlede
areal. Hovedparten af området er landbrug (5.600 ha),
statsskove (850 ha) og private skove (390 ha).

Målsætningfor Stenderuphalvøen
Det samlede oplæg for Stenderuphalvøen har til for¬
mål at sikre en bæredygtig udvikling udført med et

særligt hensyn til bevaring og forbedring af naturvær¬
dierne. Statslige arealer udlægges som jagtfrie områ¬
der. Planen skal sikre:

- at primærerhvervene landbrug, skovbrug, fiskeri og
gartneri udøves på et miljømæssigt og driftsøkonomisk
grundlag
- at borgere og turister får øget adgang til og mulighed
for friluftsliv og rekreativt brug af Stenderuphalvøen
- at turismen udvikles ved at styrke de eksisterende
turistmål og skabe nye turistmål på et miljømæssigt
bæredygtigt grundlag
- at landskabsoplevelsen forøges, og at der skabes bedre
levevilkår for de dyre- og plantearter, der er naturligt
hjemmehørende
- at en bæredygtig udvikling af bolig-, erhvervs- og
servicefunktioner i landsbyerne sker under hensyntagen
til landsbyernes struktur og landskabet.

Landskabet

Stenderuphalvøens landskab består af et bølget terræn
med et bredt dalstrøg fra Lillebælt tværs gennem halv¬
øen til Kolding Fjord. Dalen afvandes af Solkær Å,
som har tilløb af Binderup Mølleå. Solkær Å udmunder
i Lillebælt. Landsbyerne Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert, Ag-
trup og Skartved er placeret langs kanten af dalstrøget.
Stenderuphalvøen er med sine dalstrøg og flot bøl¬

gende terræn et smukt landskab, hvor store dele er

udlagt som særligt naturområde med særligt værdiful¬
de landskaber. Området ved Lillebæltskysten er skov¬
dækket og det største samlede skovområde i Kolding
Kommune. I skovområdet ligger 481 ha fredet område,
som er del af et større nationalt naturområde (Kyst¬
landskabet mellem Fyn og Jylland).
Landskabet er præget af store gårde, som i størrelse

ligger langt over landsgennemsnittet. Det skyldes for¬
trinsvis, at Stenderuphalvøen har været underlagt spe¬
cielle anordninger. Trods det administrative tilhørs¬
forhold til hertugdømmet Slesvig var det kronen, der
mageskiftede adelen ud af området i slutningen af
1500-tallet, Området skulle tjene som jagtrevir for
Koldinghus. Fæstebønderne fik af den grund mere

"tKSønder Sténden
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frihed og større gårde. Gunstige toldbestemmelser for
hertugdømmet Slesvig og en særdeles god dyrknings¬
jord betød, at bønderne blev velhavende.

Solkær Enge
I efteråret 1995 blev der nedsat en ny arbejdsgruppe
med repræsentanter fra lodsejere, Vejle Amt, Haders¬
lev Statsskovdistrikt, Kolding Kommune og Hedesel¬
skabet, der er rådgiver på projektet. Projektområdet
blev defineret til 252 ha, hvoraf det direkte berørte
areal udgør ca. 200 ha.

Målsætningfor Solkær Enge
Formålet med naturgenopretningen af Solkær Enge er:
- at genskabe den fjordarm, der tidligere skar sig ind
i landskabet

- at tilvejebringe et naturområde med vand samt salte
og ferske våde enge, der forbedrer levevilkår for vilde
dyr, fugle og planter
- at sikre et renere vandmiljø til Lillebælt
- at skabe et naturområde med stor variation og op¬

levelsesmuligheder
- at sikre adgangsmulighed samt formidling af områ¬
dets dyre- og planteliv og kulturhistorie
- at sikre en tilstrækkelig vandudskiftning i den retab¬
lerede saltvandssø.

Historie

På gamle målebordsblade fremtræder arealerne om¬

kring Solkær Å med engsignatur. Engene har sandsyn¬
ligvis været anvendt til græsning og har delvist været

beskyttet mod saltvandets indtrængning med en høj-
vandssluse. Inden afvandingsprojektet blev iværksat,
slyngede Solkær Å sig gennem ådalen, og umiddelbart
inden udløbet til Lillebælt bredte åen sig ud til en sø

på ca. 10 ha.
I 1920rne blev et omfattende afvandingsprojekt gen¬

nemført og pumpelaget Varmark- Sdr. Stenderup blev
oprettet. Solkær Å blev afsnøret fra Binderup Mølleå,
som derefter fik forbindelse med den kunstigt frem¬
bragte landkanal, der nu skulle aflede vandet fra op¬
landet. Tæt ved landkanalens udløb blev der etableret

lavvandssluse for at beskytte mod saltvandsindtræng-
ning. Solkær Å fik status af afvandingskanal for engene.
Vandet herfra blev ledt til landkanalen via vinddrevne

pumper. Et nyt detailafvandingsprojekt blev iværksat
i 50erne, hvor der bl.a. blev etableret eldrevne pumper.

Efter denne modernisering blev det muligt at gennem¬
føre intensiv landbrugsdrift i området.
Ved dræning og intensiv drift af arealerne har man

forrykket den oprindelige balance, og det har bl.a.
medført terrænsætninger. Der er tale om betydelige
sætninger på mellem 50 og 100 cm svarende til en

sætning på mellem 1 og 2 cm pr. år. Den største sæt¬

ning i området er 135 cm. Terrænsætningen har med¬
ført at den intensive landbrugsdrift nu er opgivet, og
2/3 af arealerne er vedvarende græsarealer og under
tilgroning.

Genopretning
Efter grundige overvejelser blev genopretningsmodel-
len saltvandsløsningen, en model, der er nærmest de
oprindelige vandstandsforhold, hvor der var strandsø
og enge. Naturtilstanden foreslås tilvejebragt ved, at
forbindelsen mellem Binderup Mølleå og Solkær Å
genskabes, således at Solkær Å fremover skal være å-
dalens hovedvandløb. Solkær Ås oprindelige snoede
forløb genskabes fra Binderup Mølleå og ca. 500 m
nedenstrøms. Herefter vil åens løb stort set altid være

dækket af vand.

Den 3.4 km lange landkanal fjernes sammen med
diget, og således vil de fleste kulturtekniske anlæg være

fjernet fra området. Lillebæltdiget foreslås dog bevaret
af hensyn til den eksisterende rekreative sti på dige-
kronen.

Pumpestationen nedlægges, og der genskabes direkte
forbindelse mellem Solkær Å og Lillebælt. Ved Solkær Ås
udløb i Lillebælt udvides bundbredden til ca. 12 m

med bundkote på 0.5 m og et skråningsanlæg på 1:2.

Vandets udstrækning
Når ovennævnte model gennemføres, vil området be¬
stå af en saltvandssø på ca. 70 ha med tilhørende salt¬
påvirket eng. Sumpområder og våde enge vil udgøre
ca. 80 ha og tørre enge ca. 30 ha.
Vandstanden i søen vil være afhængig af og svinge

med vandstanden i Lillebælt. Søen vil ved typiske vand¬
stande være lavvandet med en gennemsnitsdybde på
mellem 60 og 70 cm og en maksimal vanddybde på
ca. 165 cm. Søens saltholdighed vil svinge mellem 1
og 1,5 0/0. Søens udstrækning vil logisk nok variere
over året alt afhængig af vandstanden i Lillebælt. Ved
de hyppigste forekommende vandstande vil søens areal
variere mellem 54 ha og 98 ha.

Vandkvalitet

Ved den jævnlige oversvømmelse af arealerne forbed¬
res vandmiljøet ved den selvrensende effekt. Vandets
passage gennem sø og enge vil således mindske trans¬

port af kvælstof fra Solkær Å til Lillebælt med knap
65% (svarende til ca. 50 ton kvælstof om året).
Lillebælt har væsentlig indflydelse på vandkvaliteten

i søen, og det er rimeligt at antage, at den fremtidige
vandkvalitet vil afhænge af vandkvaliteten i Lillebælt.
Med de foreslåede dimensioner ved udløbet vil dette

medføre en opholdstid i strandsøen på ca. 4 døgn.

Solkær Enge.
Vandets kommende udstrækning.
• Solkær Meadows
Extension of future lake

Render-StenderUp

LykkMgdrd
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Solkær Enge.
Tv. stien langs Lillebælt.
• Solkær Meadows
Left, pathway along the Lillebælt

Vandkvaliteten i Binderup Mølleå vil få indflydelse
på projektområdet. Binderup Mølleå har relativt høje
fosfor- og kvælstofkoncentrationer, som kan udgøre
et problem for vandkvaliteten i området. Fosfor frigi¬
ves relativt hurtigt i saltvand. Hedeselskabet vurderer,
at ca. 5 år efter projektets gennemførelse vil vandkva¬
liteten være god. Det forpligter Kolding Kommune
til at efterleve kravene om mindre udledning af næ¬

ringsstoffer til Binderup Mølleå. Et projekt for Binde¬
rup Mølleås opland er igangsat med henblik på at op¬
timere spildevandssystemet.
Binderup Mølleå naturgenoprettes med de naturli¬

ge slyngninger og etablering af stryg. Den 2 m brede
dyrkningsfri zone forudsættes respekteret. Ad åre bør
de gamle græsningsenge langs Binderup Mølleå gen¬
skabes. Den forventede vandkvalitet i området vil op¬
fylde betingelserne for et alsidigt plante- og dyreliv.

Plante- og dyreliv
Strandenge er en sjælden biotop i både Kolding Kom¬
mune og Vejle Amt. Denne specielle biotoptype er
blevet stærkt reduceret i vort århundrede med helt op
til 80 %. Der forventes stor fremgang i den biologiske
diversitet både for planter, fugle og dyr, resulterende i
betydelige flere natur- og miljømæssige værdier.

På de arealer, der oversvømmes jævnligt, vil der med
tiden dannes strandenge og strandrørsump i den syd¬
ligste del af engen. Strandengen vil blive zoneopdelt,
så de mest salttålende arter vil vokse nærmest søen og
de mindst salttålende arter, hvor saltkoncentrationen
er mindre. Af salttålende arter kan nævnes Harril, An-

nelgræs, Strand-Trehage, Hindeknæ, Strand-Vej bred,
Jordbær-Kløver og Sandkryb. Rørsumpen vil især bli¬
ve domineret af Tagrør, men Strand-Kogleaks og Blå¬
grøn Kogleaks vil sandsynligvis også indvandre.
Nord for strandengen vil den ferske engvegetation,

som trives på forholdsvis høj grundvandstand, domine¬
re. Her vil sandsynligvis indvandre arter Kær-Dueurt,

Sump-Kællingetand, Aim. Mjødurt, Dynd-Padderokke,
Kær-Snerre, Kær-Tidsel og Aim. Star.
Den registrede vegetation i området består af almin¬

delige eng- og moseplanter. Dog findes en lokalitet
med Maj-Gøgeurt (150-200 eksemplarer). Skov- og
Naturstyrelsen foreslår, at denne samling forsøges
flyttet til en anden lokalitet i overensstemmelse med
den nye vandstand.
Der forventes stor fremgang ikke mindst for ande-

og vadefugle, nærheden til kysten taget i betragtning.
En fordobling i antallet af fuglearter er ikke usandsyn¬
lig, og en stigning i individantallet forventes ligeledes.
Der vil sandsynligvis også forekomme både fiskeørn
og havørn som følge af nærheden til Stenderupskovene.

Rekreative muligheder
Det kommende naturområde vil rumme mange mu¬

ligheder for rekreativ udfoldelse og naturoplevelser.
Der vil blive anlagt en parkeringsplads ved det gamle
voldsted, Skinkelsborg. Der vil blive anlagt nye stier i
området,.samtidig med at stien langs kysten bevares.
For fugleinteresserede vil der blive etableret fugletårne.
Det gamle pumpehus foreslås bevaret og indrettet til
til et minimuseum med udstilling og information af
områdets historie.

Endvidere vurderer Skov- og Naturstyrelsen, at man
for at få det fulde naturmæssige udbytte bør udlægge
de kommende statslige arealer som jagtfrie områder.

Projektets gennemførelse
Lodsejerne
Selv om der nu er grønt lys for at søge projektet ud¬
ført, er der fortsat en meget afgørende opgave at få
løst - nemlig aftalerne om køb, magelæg eller andre
driftskompensationer med de berørte lodsejere.
Der er i alt 19 forskellige lodsejere, hvoraf Kolding

Kommune og Haderslev Statsskovdistrikt udgør de to,
det vil sige 17 private lodsejere. 3 af disse er nærmest
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parcel- eller sommerhusejere. Resten, altså 14, er ho¬
vedsagelig større gårdmænd hhv. proprietærer. Flere
ejendomme er over 100 ha.
De mest berørte ejendomme (3) har indtil 30-35 %

af deres arealer beliggende under kote 2 m, som er den
fastsatte grænse med risiko for oversvømmelse og salt¬
påvirkning. De øvrige ejendomme har fra få procent
og op til 10-12 % af deres areal beliggende under den
nævnte kote.

Det handler altså om, at ca. 196 ha er beliggende
lavere end 2 meter højdekurven - og 252 ha lavere end
3 meter højdekurven. 2 meter højdekurven er indtil
videre grænsen for arealer, der i væsentlig eller ret væ¬

sentlig grad vil blive påvirket hhv. ændret af projek¬
tet. Disse arealer forventes derfor overtaget af staten.
De ca. 56 ha, der ligger mellem 2 meter og 3 meter

højdekurven kan måske overtages, eller kompenseres
økonomisk for mulige, men ret usandsynlige eller me¬
get små risici for forringelse.
Projektet kan ikke gennemføres, hvis lodsejerne -

repræsenteret ved Pumpelaget for Varmark og Sdr.
Stenderup - ikke forstår projektet eller ikke har tillid
til formål og indhold.
Arbejdsgruppen og skovdistriktet har i de seneste

år haft en meget tæt kontakt med Pumpelagets besty¬
relse og med alle de enkelte medlemmer. Der er af¬
holdt møder med medlemmerne alene, borgermøder
og konsulenter fra både landbrugsforening og Struk¬
turdirektoratet, og Jordbrugskommisionen' for Vejle
Amt har været hidkaldt og bidraget med oplysninger
og vejledninger.

Pumpelagets flertal kan gå ind for projektet, enkel¬
te er skeptiske, men vil nok tilslutte sig, hvis flertallet
gør det. En, måske to udtaler sig imod projektet. Den
nærmeste fremtid må vise, hvordan man forhåbentlig
når til enighed om jord og betingelser hele vejen rundt.

I Naturbeskyttelsesloven findes en ekspropriations¬
hjemmel for at få den sidste med. Det kan også kaldes

en fredning. Hidtil har Miljø- og Energiministeriet
undgået at bruge denne bestemmelse. Det bedømmes
fortsat, at man vil gå langt med forhandlinger for at
undgå fredninger hhv. ekspropriationer m.v.

Opkøb — magelæg
Efter projektets principielle godkendelse er der afsat
beløb til at kunne indgå handler om jord. Det kan ske
på to måder:

- Køb i ren handel til staten
- Magelæg efter jordfordelingslovens principper og
under medvirken af Strukturdirektoratet under Føde¬

vareministeriet som konsulent for Miljø- og Energi¬
ministeriet.

Fra alle møderne med lodsejerne og særligt fra de to-

partsdrøftelser, som Haderslev Statsskovdistrikt og
Strukturdirektoratet har haft med alle lodsejerne i
1996 og 1997, står det klart, at næsten alle lodsejerne,
der skal afstå jord, er mere interesserede i kompensa-
tionsjord - og gerne med et positivt nettoareal — end
i kontante penge. Opgaven består derfor i - inden for
en passende ikke for lille afstand fra projektområdet —
at kunne købe puljejord, det vil sige jord, der kommer
i fri handel, og hvor handel kan indgås uden anden
betingelse, end at pris og beliggenhed skal være pas¬
sende. Lykkes dette inden for en ikke alt for lang pe¬

riode, vil en større jordfordeling kunne igangsættes.
Jordfordelingen skulle så gerne resultere i, at staten

til sidst står med de forannævnte arealer inden for 2

meter højdekurven, og at de fleste lodsejere har fået
ny og fornuftigt beliggende jord. Teknisk set er der
formodentlig et par ejendomme mindre, mens de øv¬

rige måske er større eller mere velarronderede.
'Jordfordelingsinstrumentet' er gammelt og veltjent,

og Strukturdirektoratet har i de seneste år opnået gode
resultater. Princippet er i høj grad selvforvaltning'.

Solkær Enge.
Landkanal og landdige med
lavvandssluse.
• Solkær Meadows
Canal and dyke with low water
sluicegate
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Der nedsættes en Jordfordelingskommision med en byretsdommer
som formand og med repræsentanter fra landbruget.
Til fastsættelse af værdierne på jorden inden for et givet magelægs-

område nedsættes et lodsejerudvalg, der igen udpeger 'to kyndige
landmænd' fra egnen, spm sammen med en landinspektør takserer
den jord, der kan komme i spil. Lodsejerudvalget skal godkende taksa-
tionsgrundlaget. Princippet er altså, at samme værdi ved salg 'genfin¬
des', når naboen i magelægget køber den samme jord.
Omkostningerne for Strukturdirektoratets funktion, udstykningerne

og den negative saldoværdi, der under alle omstændigheder vil optræ¬
de, fordi staten til sidst står med ca. 200 ha projektareal, betales af
Miljø-og Energiministeriet af bevillinger fra de årlige finanslove via
Naturforvaltningsloven.

Tidsperspektiv og omkostninger
Det er nævnt, at de første tanker om projektet fremkom i 1994.
I 1994-96 blev der grundlæggende arbejdet med forprojektet, og
lodsejermøder og beboerforeningsmøder blev gennemført. I 1997
har Skov- og Naturstyrelsen vurderet på projektet. Man ønskede en
række supplerende undersøgelser og spørgsmål belyst. I november
1997 fandtes projektet tilstrækkelig belyst, og det støttes meget posi¬
tivt af et stort flertal i det rådgivende udvalg til Naturbeskyttelsesloven.
I december 1997 og januar 1998 er budskabet formidlet ud til de

berørte lodsejere, og der er stor interesse for dels salg af puljejord og
dels om ønsker om magelæg. I januar 1998 er der indstillet om køb
afmellem 50 og 100 ha, hvoraf en del er beliggende i projektområ¬
det. Der er også anmodning om, at Strukturdirektoratet hyres til rejs¬
ning af en jordfordelingssag. Lodsejerne er meget utålmodige, mange
ønsker en afklaring inden sommeren 1998.
Vort bud er, at året 1998 vil vise os, om jordfordelingsplanen kan

realiseres. De seneste henvendelser ser meget lovende ud. Statsskov¬
distriktet vil følge hårdt op på sagen, og med lidt optimisme burde
jordfordelingsplanerne kunne færdiggøres med skæringsdato 1. okto¬
ber 1998 eller 31 december 1998. Og jordarbejderne umiddelbart
efter - evt. forår 1999.

Det er meget vanskeligt at udtale sig om projektets samlede om¬

kostninger. Jordpriserne er høje i området og har været stærkt stigen¬
de gennem 1997. Der synes åt være en dæmpning på vej nu. God
højjord kan næppe handles under 60.000 kr. pr. ha eller højere. De
lavere mere dyrkningsvanskelige jorder, der i høj grad bliver projek¬
tjord, bør være noget billigere. Men dertil kan komme rimelige krav
om (mindre) driftsomlægningskompensationer.

Projektets samlede anlægsudgift forventes at være på 2-3 mill, kr.,
og jordkøbene kan let løbe op i 10-12 mill kr. Med udgifter til Struk¬
turdirektoratet, Kort- & Matrikelstyrelsen m.v. vil projektet nok be¬
løbe sig til 14-16 mill. kr. Dertil kommer Kolding Kommune og

Vejle Amts tilsagn om forbedringer af Binderup Mølleå samt udgifter

til parkeringsplads, fugletårn og andre rekreative tiltag,
i alt nogle få millioner kr. ekstra.

Fremtiden

Den nye fjordarm med omgivende vådbundsarealer
skal efter distriktets opfattelse i princippet straks være
et reservat - ud fra en målsætning om at lade naturen
udvikle sig selv. Udløbet vil danne en odde og tempo¬
rært lukke for udløb og udskiftning af saltvandsøens
vand. Udløbet skal vedligeholdes jævnligt.
Stisystemet langs havet skal fastholdes og udvikles

mod syd og særligt imod nord. Stien føres over ud¬
løbet via en enkel træbro.

Måske kan der med tiden høstes rør i strandsøen.

De vådeste enge og bræmmer omkring søen skal hen¬
ligge i naturlig tilgroningsudvikling og uden kvæg¬
græsning. Øvrige almindelige (gode) engjorder skal
afgræsses med kvæg, evt. kødkvæg (stude), i en eksten¬
siv driftsform uden tilførsel af sprøjtemidler eller gød¬
ning af nogen art (dog med faldet fra de græssende dyr).
Skovdistriktet forestiller sig, at omtrent 100 ha for¬

pagtes ud til en eller to kvægfolk. Der vil på en gang
blive skabt et smukt og spændende landskab med
masser af græssende dyr, men samtidig etableres et

fugleparadis for såvel stand- som trækfugle.
Med Skinkelborg som en undtagelse placeres de

væsentlige rekreative anlæg langs områdets yderkanter
samt ved Skibelund.

Længere fremme i processen vil Haderslev Statsskov¬
distrikt i regi af dets brugerråd foreslå, at der nedsæt¬
tes et ad hoc-udvalg , der kan rådgive og stille forslag
om områdets fremtidige drift. Ad hoc-udvalget kunne
pege på forhold omkring jagt og fiskeri, publikums-
indretninger, overvågningsspørgsmål m.v. Udvalget
sammensættes af repræsentanter fra naboer, organisa¬
tioner, kommune og amt. Udvalgsarbejdet kan blive
nyttigt i den endelige udmøntning af projektet, dels i
forhold til lodsejere og naboer og dels med hensyn til
arealets drift, pleje og udvikling i årene fremover.
Der ville derved kunne skabes en naturlig forlæn¬

gelse af det samarbejde, der hidtil har været mellem
lodsejerne, amt og kommune samt statsskovdistriktet.
Carsten Ørnsholt, statsskovrider ved Haderslev Stats¬

skovdistrikt, Skov-og Naturstyrelsen, og landskabs¬
arkitekt mdl Rita Larsen, Kolding Kommune
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LANDSKABSSKILDRING OG RUMGESTALTNING
I LARS VON TRIERS SPILLEFILM Af Troels Degn Johansson

Medea. 1988
• Medea. 1988

Ligesom i billedkunsten er filmiske landskabsskildrin¬
ger relativt udbredte. Spørgsmålet er dog, om filmen
fremstiller landskaber på en måde, som er særlig for
denne repræsentationsform. I det følgende vil jeg for¬
søge at undersøge dette problem med udgangspunkt i
filminstruktøren Lars von Triers spillefilm samt i film¬
teoretiske forestillinger om filmisk rumgestaltning.
Der har inden for filmvidenskaben været tradition

for at opfatte rumgestaltningen i 'normale' spillefilm
som resultatet af et diskret samspil mellem den aktive
hovedrolles handlingsmønstre og fortælleinstansens
point-of-view. Det er dét, som den franske filmteo¬
retiker André Bazin i sin beskrivelse af Hollywood¬
montagens udvikling frem mod 2. Verdenskrig kalder
'dramatisk analytisk montage' 2. Repræsentationens
funktion er her at udvælge og sammensætte dramaets
mest relevante scener og udtryk - som om kamera¬
synspunktet som udgangspunkt har 'set og filmet' alt.
Det irrelevante materiale 'klippes bort', som det hed¬
der. Den i den henseende 'optimale' hovedrolle kan
siges med blik, verbalsprog og handlingsmønstre at
lede fortællersynspunktet gennem den filmiske rum¬

lighed i overensstemmelse med det givne narrative

projekt. Denne opfattelse af filmisk repræsentation
har fungeret udmærket som forståelsesmodel for
filmstilen i det Hollywood-'filmsprog', der sidenhen
er blevet så udbredt. Dramatisk Hollywood-montage
fungerer som en naturlig virkeligheds- eller rumrepræ¬
sentation ved at engagere tilskueren ved en simpel
identifikation med fortællersynspunktet ('kameraet'),
hvorved billedrammen, montagen og udtryksmateria-
let (kornethed, ridser, evt. uskarphed mv.) ophæves 3.
Denne - i det mindste i teorien - 'normale' form

for filmisk repræsentation levner ikke landskabsskil¬
dringen plads som selvstændigt udtryk med mindre,
der er tale om indskudte autonome forløbssegmenter
af mere supplementarisk karakter f.eks. med lyrisk
eller dramatisk kommenterende funktion. En indle¬

dende indkredsning af, hvad filmisk landskabsskil¬
dring overhovedet er, kan måske netop tage udgangs¬
punkt i, at den umiddelbare indlevelse i 'handlingen'
(hovedrollens handlen i diskret samspil med syns¬

punktet) suspenderes til fordel for et engagement på
et mere overordnet, abstrakt niveau: En indlevelse i

den fortalte historie som sådan. Ikke desto mindre er

denne supplementariske (og ikke udpræget filmiske)

1. Denne artikel er skrevet som

indlæg vedforskeruddannelses¬
seminaret Landskabet som kunst,
kunsten i landskabet ved

professor Carsten Thau,
, Arkitekskolen i Aarhus,
25.- 26. februar 1997.
2. André Bazin: Filmsprogets
udvikling. I Se - det erfilm vol. 1,
København, Fremad/Det Danske
Filmmuseum 1964 (1958).
3. Cf. Christian Metz:
The Imaginary Signifier, s. 45ff.
Indiana University Press,
Bloomington 1982 (1977).
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Breaking the Waves. 1996
• Breaking the Waves. 1996

funktion vel grunden til, at landskabsskildringer tra¬
ditionelt har udgjort et forholdsvist marginalt, film¬
æstetisk spørgsmål — på trods af, at denne form for
billedudtryk faktisk er almindeligt udbredt og i øvrigt
virker naturligt.
Der kan være en vis rimelighed i at betragte andre

filmiske repræsentationssystemer eller individuelle ek¬
sempler på filmstil som enten afvigelser fra normen

eller som kritiske kommenterende bidrag til den almin¬
delige filmkunstneriske eller -tekniske praksis samt til
den akademiske opfattelse af filmisk repræsentation.
Sådan noget som landskabsskildringens æstetiske be¬
tydning eller funktion i en given spillefilm kunne for
eksempel være en anledning til i teori og analyse at

overveje, om — og hvordan - der er tale om (systema¬
tiske) divergenser i forhold til normalen. Umiddelbart
synes det, som om dette udgangspunkt kan være kon¬
struktivt for et arbejde med repræsentationen i Lars
von Triers spillefilm: Fra afgangsfilmen Befrielsesbilleder
(1982) til den seneste Breaking the Waves (1996).

Ud over de nævnte almene forhold skyldes dette, at
netop det normalt diskrete forhold mellem ledefigur
og fortællersynspunkt gerne 'dramatiseres' og således
tematiseres i Lars von Triers film ved en slags indle¬
dende konfrontation' (Medea i frontalt nærbillede
med efterfølgende 'snurretur'), 'bemægtigelse' (hyp¬
notisørernes sætten Fisher og Leopold Kesler i scene i
henholdsvis Element ofCrime og Europa, 'afsløringen'
af Leo som ledefigur ved den medicinske undersøgel¬
se) eller kontakt' (Bess' 'smil til kameraet' uden for
kirken i Breaking the Waves; Leo Mendels tomme blik
mod synspunktet i Befrielsesbilleder, hvor de kommen¬
terende fuglestemmer peger frem mod figurens hand-
lingsskæbne, øjeudstikkelsen; Susannes kokette fnisen
og Niels' nonchalante overskridelse af billedrammen i

Epidemic's første indstilling). Figur-fortæller-temaet
understøttes endvidere af filmenes afsluttende indstil¬

linger. I Befriebesbilleder lader fortælleren Leo forsvinde
i modlys ved en slags lutrende himmelfærd; en bliven
et med filmens lydverdenen (genkomsten af barndom-
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mens fuglestemmeunivers afløst af de sakrale toner af
Ars Nova). Afslutningsvis ser vi Esther, hans danske
elskerinde og initiativtager til hævnen, fælde en tåre
bag en bils bagrude, mens credits løber over lærredet,
hvorefter hun tørrer tårerne bort og forlader stedet
med en mine som forlod hun selve optagelsens scene.

I Medea lader fortælleren ledefiguren forsvinde i flere
tempi bag skibssejlets tæppefald', hvorefter hun efter
fuldendt gerning tillader sig at løsne håret fra den
tætsiddende hovedklædning. Netop disse, tilsynela¬
dende mere eller mindre 'ufrivillige' alliancer mellem
figur og synspunkt omkring det narrative projekt
fremhæver på den ene side den marginalitet, som
landskabsskildringen som autonomt udtryk må have i
disse film. På den anden side kan denne 'metahistori¬

ske' tematisering måske netop fremhæve specifikke
forhold, der gør sig gældende i repræsentationen ved
landskabsskildringer.
Ud fra en umiddelbar betragtning genfinder vi i

von Triers spillefilm landskabsskildringens traditio¬
nelt indrammende og narrativt mere abstrakte eller
lyrisk kommenterende funktion i forhold til fortæl¬
lingen. Befrielsesbilleders indskud med sangfugle un¬
der de indledende credits peger som nævnt frem mod
ledefigurens skæbne: Han får øjnene stukket ud af
danske modstandsfolk, fordi han menes at have be¬

gået den samme gerning over for en ung frihedskæm¬
per, og denne scene udspiller sig i en skov med sam¬
me sangfugle. Det samme kan siges om den fælles
anslagsscene i Riget-serien: Grunden under Rigshospi¬
talet, den gamle blegedam, siges at rumme 'porten til
Riget', der under første series fire dele åbner sig og
lader det 'fortrængte' (det 'åndelige', 'fugten', 'kuld¬
en', spøgelserne) vende tilbage for at omstøde 'viden¬
skaben', lægevældet. Tv-filmen Medeas indledende,
close-up-skildring af flodens komme i et vadeland¬

skab peger ligeledes besværgende henimod det tragi¬
ske handlingsudfald (Jasons vanvid samt mordene på
Glauke og Medeas drenge). Dette gælder naturligvis
også Europas indledende og tilbagevendende nattogs-

indstillinger (det forbifarende banelegeme med hyp-
notikerens kommentarer). Epidemic's afsluttende he¬
likoptertur hen over et motorvejsagtigt cityscape
understreger, med teksten til temaet 'The end is near,
the Plaque is here...' den autonome landskabsskil¬
drings dramatisk kommenterende funktion. Disse ek¬
sempler tjener alle til at fortælle historien om ideali¬
stens hovmod, fald og erkendelse, der går igen i alle
film (måske bortset fra i Breaking the Waves), og hvis
'skelet' fremstilles i en scene i Epidemic (hvor Lars og

Niels opmåler det dramaturgiske forløb i deres nye

manuskript på en hvid væg i Niels' lejlighed).
Andre, narrativt indrammende, autonome land¬

skabsskildringer er tilsyneladende af rent lyrisk karak¬
ter, som f.eks. Element ofCrime's indledende panora¬
maer i 16 mm farve over Cairos tage, med emirens
sang og med æslet og de let duvende, gule lagener.
Det samme synes at gælde de otte episodeadskillende
panoramaer i Breaking the Waves 4 samt i de gentagne

helikopterture over Rigshospitalet i Riget, der i regelen
efterfølger et afgørende handlingselement (et genre¬
træk for soaps og miniserier i øvrigt), og som er under¬
lagt en uhyggeskabende underlægningslyd (formentlig
en lydoptagelse afspillet baglæns).

Jeg mener dog ikke, at denne indledende systema¬

tisering af landskabsskildringerne i von Triers film er
helt tilfredsstillende; måske nok i forhold til oplevel¬
sen af historie (i Christian Metz' og Gerard Genettes
forstand), hvor landskabsrepræsentationen som auto¬
nomt indskud umiddelbart bemærkes, men ikke i

forhold til det ovenfor foreslåede, hos von Trier tema¬
tiserede forhold mellem figur, rum og fortællersyns-

Riget. 1994
• National Hospital. TV. 1994

4. Dette understøttes afPer
Kirkebys egne ord i sit bidrag
til det publicerede manuskript:
'For a long time they were called
'panorama scenes'... it was easy
to understand why; fundamen¬
tally it was perfectly obvious
that they were intended as the
antithesis ofthe palpitating
intrusion ofthe other images
into the tropistic intimacy of
the film. They were to be the
view, thepanoramicpicture
postcard, nature, the arche¬
typical mood, the agonising
banality'. (Kirkeby: 12)
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Epidemic. 1987
• Epidemic. 1987

5. Afden indledende voice-over:
. .Måske er det blevetfor meget

med hovmodet og den konsekven¬
te fornægtelse afdet åndelige.
For det er, som om kulden og

fugten er vendt tilbage. Små tegn
på træthed er begyndt at vise sig
i de ellers så solide og moderne
bygninger...'

punkt og heller ikke i relation til andre centrale tema¬
tikker som disse udmønter sig i narration og billedstil.
Disse forhold søges her inddraget i fornyede over¬

vejelser.
Der kan, i tilknytning til figur-synspunkt-tematik-

ken, umiddelbart øjnes et andet tværgående tema i
instruktørens spillefilm, der som en slags narrativ be¬
sværgelse sætter et ukendt 'ydre' som et sted med af¬
gørende betydning for handlingens udfald. Tænk
blot atter på indledningssekvensen i tv-serien Riget
('Grunden under Rigshospitalet er gammel mose
osv...': Undergrunden, der altså tilskrives kimen til
Rigets undergang) 5. Det er ikke blot det æstetiske
udtryk, de farvemanipulerede mosebilleder, vi genfin¬
der i tv-filmen Medea, men også det tematiske motiv.
Således den centrale scene, hvori Medea indsamler
sine giftholdige frøkapsler samtidig med, at hun ind¬
går den skæbnesvangre aftale med Kong Kreon: Her er
det atter mosen, der rummer det narrative projekts
gift. En lignende besværgende fortællerholdning kan
endvidere siges at optræde i flere af Breaking the Waves
otte panoramaer, hvor en umiddelbar umærkelig eller

ubetydelig detalje i billedet (helikopteren med Jan i
første indskud, boreplatformen i tredje og den lille
bil med Jans venner i sjette) kan sættes i forbindelse
med det, der kommer ud? fra boreplatformen. For
det strenge, puritanske kirkevælde kommer platforms-
drengene til at stå for de 'outsiders', der menes næppe

at kunne 'bidrage med noget af værdi til samfundet!'
(jvf. rådets spørgsmål til Bess) og som vel inderst inde
anses som værende i det ondes vold. Epidemic er rig
på det beskrevne, tematiske motiv - både i ramme¬
fortællingen (Lars og Niels' uheldige import af smitte¬
bærende Alka Seltzers fra Tyskland) og i 'fiktions-
scenerne' (Dr. Mesmers misforståede kamp mod en

byldepest, der skulle rase på landet uden for de for¬
seglede byporte, men som i virkeligheden spredes af
den medicin, lægen medbringer - atter hovedpine¬
piller). Rammefortællingen Epidemics koncentration
om fænomener som f.eks. murpesten i Rigsarkivet,
Susannes sprængte and og tilfældene af lymfeknuder
på Rigshospitalet tilskriver endelig en fatal syge i ma¬
terialer, der er hinsides det synlige eller skinbarlige,
og dette ikke-sceniske handlingselements skæbnesvan-
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gerhed besværges ved genkomne korsmotiver på det
gestaltede rums vægge og mure (som skygger, detaljer
eller som påmalede figurer).
Dette tematiske motiv, handlingsrummets skæbne¬

svangre ydre, bygger på en suspension; men også en

realisering (en suspense med andre ord) af det traditio¬
nelle forhold mellem figur, rumgestaltning og fortæl-
lersynspunkt. I narrativ forstand giver suspensen sig
udtryk i en mærkbar, gennemgående interesse for dén
trafikale situation, der gør sig gældende for rejsen mod
det ydre eller for det ydres indtrængen i det hjemlige
eller sceniske. Således det overordnede Europa- eller
Tysklandskoncept i Europa-trilogien samt i Befrielses-
billeder. jernbanenettets (Befrielsesbilleder, Europa)

. eller motorvejsnettets (Epidemic) begrebslige netscape,
der i Element ofCrime netop bliver et spørgsmål om
det narratives plot, altså den rute, der skal gennemrej¬
ses (kvadratet, H'et for Harry Grey) før handlingen er

realiseret. Der er her tale om et slags ydre, konceptu¬
elt landskab, der gentages som motiv i Europa (jernba¬
nenettet på en væg afmatteret glas og stjernerne på
himlen, der skulle minde om jernbanenettets trafikale

knudepunkter), og som altså har betydning i centrale
tematikker.

Billedæstetisk set synes tematikken at give sig ud¬
slag i forholdet mellem ledefigur og rumlighed, der
netop varierer i umiddelbarhed og integration i forhold
til, hvad der gælder ved den 'normale rumgestaltning'.
Sammenlignes f.eks. ledefigurerne i Element ofCrime
og Europa understreges kontrasten mellem den rum¬

ligt set meget integrerede figur (Fisher i afdrift i
Europas fiskeverden) og den modsat meget isolerede
figur (Leopold Kesler i Europa). Hvor Fisher gentag¬
ne gange optræder drivende på en flåde gennem dette
europæiske waterworld og som en typisk Tarkovski-
figur søger taktil kontakt med sit rum, fremstilles Leo
som en trippende og bogstaveligt talt indkopieret
(flad) tegneseriefigur på baggrund af et i regelen sym¬
metrisk og afgrundsdybt komponeret billede med
absorberede masser (togpersonale, tiggere, hjemvend¬
te kz-fanger, kirkegængere etc.). Hvor Fishers rumlige
integration følges af lange indstillinger med dybde¬
fokus og dynamisk bevægeligt fortællersynspunkt,
bygger Leos isolation af den for Europa karakteristiske

Epidemic. 1987
• Epidemic. 1987
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Breaking the Waves. 1996 sammenkopiering af flere billedlag, der gerne frem-
• Breaking the Waves. 1996 hæves ved forskelle i farvelægning, perspektiv, dybde

mv. Forskellen mellem Leos og Fishers visuelle re¬

præsentation kan umiddelbart henføres til graden af
hengivelse i forhold til det narrative projekt. Fisher
'believes in joy', og det er netop via mødet med
H.G.s, Osbornes og Fishers fælles kvinde, Kim, at
Fisher får bollet sig hen mod sin narrative skæbne.
Leopold, derimod, forsøger så vidt muligt at være neu¬
tral i forhold til de verserende kræfter (okkupations-
magten, jernbaneselskabet Zentropa og varulvene,

Element of Crime. 1991
• Element of Crime. 1991

den tyske guerilla), og det bliver tilsvarede hans skæb¬
ne, idet han ved en fejl går ned med den togstamme,
han til det sidste er i tvivl om, om han skal sprænge i
luften. Det er først efter at være druknet, at Leo reali¬
serer den kropslige integration i rummet, nemlig som

drivende 'nedad floden mod havet'. De rumligt inte¬
grerede figurer genfinder vi i Befrielsesbilledere frem¬
stillinger af tyske tropper i mental afdrift efter befriel¬
sen (skildret med Element ofCrime og fotografen
Tom Ellings karakteristiske svovlgule og flydende bil¬
ledstil), samt i Medea, hvis figurs indledningsvise,
selvmordsagtige griben fat i vadehavsmiljøets faste
slam under flodens komme, anslår en, afgørende inte¬
greret holdning som hævngerrig 'mosekone' fortællin¬
gen igennem (indtil 'tæppet falder'). Epidemic, Riget
og Breaking'the Waves realiserer alle med von Triers
nye asketiske repræsentationsstil (håndholdt kamera,
farvemanipuleret billedudtryk, brud på centerliniere¬
gel, nonkontinuert, momentvis overlappende monta¬

ge etc.) en udpræget grad af figur-rum-integration,
men på anden vis end i Befrielsesbilleder, Element of
Crime og Medea. Fremhævelsen af kropsligt taktile
lyde ved et intimt lyttepunkt {Riget, Breaking the
Waves) eller ved simpel rå lydteknik (Epidemic, Riget)
samt momenter af taktil eller visuel omgang med for-
tællersynspunktet (kig ind i kameraet, brudeslør, der
blæser ind i fortællersynet) anslår en særlig interesse
for selve forholdet mellem figur og synspunkt, der
gør den autonome landskabsskildring tilsyneladende
umulig. Dette gælder imidlertid ikke figur-rum-inte-



grationen i Befrielsesbilleder og Element ofCrime, hvor
overgangen fra figur- til landskabsskildring ofte er

umærkelig (f.eks. første indstilling af den 'svovlgule
fiskeverden') og egentlig heller ikke i Europa i den
forstand, at baggrunden, ved figurens høje grad af
isolation, i sig selv netop kommer til at fungere som
autonomt udtryk; et udtryk, der flere gange kan siges
at være landskabsskildrende (f.eks. i første indstilling
efter den hypnotiske anslagsscene, hvor Leo, som var

han selv én tilskuer til sin historie, træder ind foran'
billedet af et skrottet damplokomotiv.
Af tilsvarende landskabsskildringer kan nævnes de
Casper David Friedrich-agtige kirkeruinsscener, bille¬
der af menneskemasser mv. Disse landskaber kalder i

det visuelle udtryk og i det narrative forløb på figu¬
rens endelige fortabelse i det derude', dette 'præsceni¬
ske ydre', der i Befrielsesbilleder og i Element ofCrime
på mest obskøne (:ikke-sceniske (ob-scena)) eller
smudsige (obscoena i følge de verserende etymologier).
Der er altså her tale om en skildringen af det obskøne
og i egentlig filmisk forstand umulige landskab', og
hermed er dette arbejdes udvidede systematisering til¬
endebragt. Det obskøne landskab rummer et 'forbry¬
delsens element' i forhold til 'normal' filmisk repræ¬

sentation; en hengivelse eller fortabelse i skæbnens

materiale på tværs af historiens scener og det narrative
gennemløb - som æslet fra Cairo, der ruller sig i
støvet i Element ofCrime', den første scene i instruk¬
tørens egentlige debutfilm, der på denne baggrund
kan opfattes som et ledemotiv for von Triers værk af
spillefilm indtil i dag.
Troels Degn Johansson, cand.mag. med hovedfag i film¬
videnskab og Ph.D.-stipendiat med etprojekt om digital
3D-visualisering aflandskabsscenarier ved Forsknings¬
centretfor Skov & Landskab og med tilknytning tilpro¬
jektet Foranderlige Landskaber — Center for Strategiske
Studier i Kulturmiljø, Natur og Landskabshistorie.
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Dette notat er udarbejdet som bilag
til midtvejsseminarfor mit Ph. D. -
projekt ved Sektion for Landskab
på Landbohøjskolen; men kommer
her til at stå som en selvstændig
skriftligfremstilling afet afmit
projekts centrale problemstillinger
i.e. vigtige indtryk i menneske¬
sjalens opfattelse afnaturen.
Jeg har valgt atgive en indledning
der i kortform beskriver mit hidti¬
dige arbejde, og tilsvarende af¬
sluttende kort at redegøre for mit
videre arbejde med Ph.D.-projektet
ogpege på de perspektiver, der kun¬
ne ligge i et arbejde med at overføre
det teoretiske resultat tilpraktisk
planlægning, for herigennem atgive
en forklaringpå, hvilke tanker, der
har ledt migfrem mod et arbejde
med dette stof.

ET MENNESKELIGT LANDSKABSBILLEDE
AfPeter Seedorjf

Den overordnede tanke bag mit Ph. D.-projekt har
været, at der var behov for, i højere grad end det i dag
er tilfældet, at inddrage en hensyntagen til landskabs-
elementernes rekreative kvaliteter i planlægningen.
Traditionelt er de rekreative hensyn, der er taget, en¬
ten af ren æstetisk i.e. visuel, karakter eller baseret på
den mulige anvendelse til forskellige aktiviteter, det
sidste i en del tilfælde gennem tilførsel af nye menne¬

skelige anlæg fra affaldskurve til fugletårne. Dette fo¬
kus har medført, at de enkelte landskabselementers

(eller de enkle sammenhænge mellem landskabselemen¬
ter) rekreative værdier har været overset - det æstetiske
udgangspunkt fører oftest til tænken i visuelle helhe¬
der, typisk landskaber, og selv hvor dette ikke er til¬
fældet (t.eks. beskyttelse af enkelttræer), har den visu-

Foranderlig - Sikker Hansen i Dyrene derude af Hans Hvass og Sikker Hansen, København 1935.
Billedet er uden titel.
• Mutable - Untitled illustration by Sikker Hansen. Animals Out There, by Hans Hvass and Sikker Hansen,
Copenhagen 1935

elle tankegang været stort set enerådende i planlæg¬
ningen. Tilsvarende vil tanken om anvendeligheden
til friluftsaktiviteter lægge op til tænken i store enhe¬
der i.e. enheder, der er store nok til at give aktiviteten
den fornødne plads. Mangel på opmærksomhed kan
let resultere i, at vigtige elementer forsvinder, fordi de
er for små til at blive opfanget af planlægningens net,

og i værste fald i, at de lokaliteter, der er taget hensyn
til på grund af deres æstetiske kvaliteter, forarmes i.e.
de elementer, der oprindelig har forårsaget den positi¬
ve oplevelse, knyttet til et derfor positivt oplevet
landskabsbillede, far lov at forsvinde, fordi det fra
starten ikke har stået klart, at netop de var afgørende
for den helhed, der ønskedes beskyttet. Et andet pro¬
blem ved de eksisterende redskaber er, at hensyntagen
til æstetiske værdier let risikerer en meget lav prioritet
i planlægningen, da æstetikkens argumenter ikke er
baseret på den gennem det sidste århundrede ensidigt
herskende naturvidenskabelige diskurs - et problem,
da disse ', skønt de næppe i sig selv forklarer landska¬
bets rekreative betydning, dog er værdifulde substi¬
tutter, idet de ofte dækker over et ikke nærmere for¬
klaret velbefindende ved landskabet, der netop

skyldes dets faktiske værdier.
Mit ønske har derfor været at tage de første skridt i

retningen mod en endskønt humanistisk baseret så
dog mere naturvidenskabelig forklaring af naturens
rekreative værdi, en forklaring, der samtidig gerne

skulle være baseret ikke kun på helheder, men også på
de elementer, der danner dem.

Seks indtryk i den menneskelige oplevelse af naturen
Jeg vil i det efterfølgende beskæftige mig med menne¬

skesjælens 2 reaktioner på forskellige naturindtryk med
det formål gennem forslag til, hvilke reaktioner der er
væsentlige for naturoplevelsen, at kunne pege på de
elementer i naturen, der fremkalder oplevelsen. Mens
landskabselementerne er utallige og medfører forskel¬
lige sanseindtryk afhængig af sammenstilling og situa¬
tion - det er desuden forskellige indtryk, der opfattes
- er allerede antallet af betydende sanseindtryk begræn¬
set ganske betragteligt. En yderligere begrænsning op¬

nås, når vi går et skridt videre i.e. til de umiddelbare
reaktioner eller indtryk, de forskellige simple kombi¬
nationer af sanseindtryk fremkalder hos mennesket.
Mit postulat er nu, at det på dette sjælelige niveau

er muligt at finde et antal grundlæggende reaktioner
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- eller rettere grupper af reaktioner — på naturoplevelsen
(eller for den sags skyld vel for alt, hvad vi oplever om¬
kring os) nogle reaktioner, der er af afgørende betyd¬
ning for oplevelsen, her med fokus på naturoplevelsen.
Med henblik på dettes belysning har jeg søgt at fin¬

de frem til nogle grupperinger af reaktioner på natur¬

indtryk, i det følgende blot benævnt Indtryk, der har
holdt sig konstante i den germanske kultur gennem
de seneste to århundreder. Til dette formål er som

det centrale kildemateriale anvendt skønlitteratur fra

perioden, med mulighed for inddragelse af beslægte¬
de fremstillinger samt faglitteratur for forståelse af de
fysiske forandringer i perioden, alt med geografisk
fokus på det dansksprogede område.
En gennemlæsning af store dele af det skønlitterære

materiale har dannet baggrund for forslag til de Ind¬
tryk, der er præsenteret nedenfor. Gennemlæsningen
viser desuden, at skønt de foreslåede Indtryk har gyl¬
dighed for hele perioden, er materialet til deres belys¬
ning langt større i de dele af litteraturen, der er natur¬
videnskabeligt inspireret og derfor har søgt at forklare
de menneskelige handlinger psykologisk gennem
blandt andet detaljerede beskrivelser af de menneske¬
lige sansninger - jeg tænker her primært på litteratu¬
ren fra det moderne gennembrud og frem til verdens¬
krigene. Mit videre arbejde med underbyggelse og

endelig definition af de udvalgte Indtryk vil derfor
komme til at fokusere på denne periode.

De seks Indtryk
Det ligger ret umiddelbart for, hvilke komplekser af
indtryk der er tale om. Problemet opstår, når de skal
søges konkretiseret, da der netop er tale om komplek¬
ser, der også i høj grad griber ind i hinanden. Når jeg
nedenfor foreslår seks Indtryk, er der altså ikke tale om

nogen form for endelig løsning af grupperingsspørgs-
målet — det er ikke begreber, der er fremkommet som
følge af en systematisk analyse, men som følge af en
efterfølgende ransagning af hukommelsen, støttet,
efterhånden som forslagene meldte sig, af eksempler
fra litteraturen, der kunne be- eller afkræfte ideen.
Den foreslåede opdeling er en hypotese, som jeg per¬

sonligt har tiltro til kan give et redskab, der både er
let forståeligt og brugbart til såvel min egen senere

tekstgennemgang, med henblik på præcisering og

konkretisering af de seks Indtryk, som som grundlag
for eventuel senere anvendelse med henblik på at ud¬

pege elementer i landskabet af værdi for naturoplevel¬
sen. Jeg vil efter præsentationen af begreberne kom¬
binere en konkretisering af disse med eksempler på
alternative sammenhænge.

Svanger — Liv, Frugtbarbed, (fem.)
Karsk - Friskhed, Afholdenhed, (mask.)
Ro - Tryghed, Overskuelighed
Angst (pirring) — Lidenhed, Ugenkendelighed
Uforanderlig — Genkendelse, Evighed
Foranderlig— Vekslen, Rytme, Genkomst

Uforanderlig - Sikker Hansen:
Den hvide Hest, litografisk
arbejde i to plader, fra Den hvide
Hest, København 1951.
• Durable - Sikker Hansen,
The White Horse. Litho from
The White Horse, Copenhagen 1951

Inden jeg går over til en diskussion af de foreslåede '

Indtryk i den litterære sammenhæng, de er hentet fra,
vil jeg kort prøve at skitsere en forklaring baseret på
en naturvidenskabelig, Darwinistisk tilgang sammen¬
holdt med en mytisk. Ser vi på Indtrykkene lader de
sig forklare ud fra grundlæggende behov hos dyret:
- videreførelse af arten — driften (Svanger), med det

Karske som et i reglen maskulint modstykke, der næppe

opstår i sin kendte form før som en del af civilisationen,
- individets egen overlevelse - evnen til at skelne

mellem den trygge situation (Ro) og den usikre, men
på samme tid udfordrende - og
- tidsforståelse, hvor forståelsen for den ene para¬

meter, naturens vekslen, er fundamental for dyrets
evne til at klare sig, og hvor vekslen mellem tilstande
også ligger gemt i menneskets egne fysiologiske funk¬
tioner, naturligvis mest udpræget hos kvinden.

1. Der tankespå æstetisk værdi i
ordets Ugeforstand — ikkepå en
kunstners fagmæssige brug heraf
der nok i starten har taget det sam¬
me udgangspunkt, men siden har
bevæget sig herfra først som resultat
afen teoretisering, senere afet ønske
om opgør med traditionen.
2. Sjæl herforstået som den del af
den menneskelige bevidsthed, der
ligger det dyriske nærmest, hvis ind¬
tryk i udpræget grad vil være af in¬
stinktiv karakter og kun i begrænset
omfang vil nå de bevidste lag.
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Ro - Sikker Hansen: Skoveng,
litografisk arbejde i to plader, fra
Den hvide Hest, København 1951.
• Tranquil - Sikker Hansen,
Meadow-in-the-Forest. Litho from
The White Horse, Copenhagen 1951

3. benævnes også blot Kore i.e. ung
pige, hvilket kan opfattes som, at
hun er den guddommelige „kore",
for hvem stillingen som ungpige og
datter er vigtigst.
4. Flere replikker og optrin tillægges
henholdsvis Demeter og Hekate i de
to varianter afmyten jf. K. Kerényi
(1940): Das Gottliche Mådchen i
C. G. Jung und K. Kerényi: Ein-
fiihrung in das Wesen der Mytholo-
gie, Ziirich 1951, s. 162, hvorfra
dele af inspirationen til de mytolo¬
giske kommentarer til indtrykkene
er hentet.
5. Motivet kommer meget rent til
udtryk hos Johs. V. Jensen i Den
lange Rejse, der skal navnes her, da
den skøntfiktion byggerpå et stort
mytologisk materiale. På dette
punkt kan det dog meget vel være
udviklingstanken, der har fascine¬
ret.

6. Henrik Pontoppidan: Det ideale
Hjem, Aarhus 1900, s. 2.

Det er værd at være opmærksom på det overlap, der
er mellem det Foranderlige, her det vekslende, og det
Svangre med hensyn til årets gang, eller for den sags

skyld kvindens menstruationscyklus, hos dyret (eller
planten) jo oftest er sammenfaldende. Det Uforander¬
lige er tæt knyttet til det Foranderlige — naturen, der
stedse er i forandringen, og dog evigt den samme —

men det er måske tvivlsomt, om vi møder forståelse
for andre aspekter af det evige, end netop at tingen
vil følge det kendte mønster, så længe mennesket ikke
har hævet sig over det rent dyriske.
Den naturvidenskabelige forklaring understøttes af

det mytiske, her skal blot ganske kort gives nogle ek¬
sempler på, hvordan de opstillede Indtryk lader sig
genfinde i den klassiske mytologi: Det Svangre møder
vi både i form afGaia, Jorden, den urkvindelige, evigt
fødende og i gudindeparret Demeter og Persefone 3,
agerbruget; men det er tæt forbundet med naturens
vekslen - i Gaia, der giver liv, men hvis skød åbner
sig igen for den døde, og helt tydeligt i Persefone, der
efter at være røvet af Hades må tilbringe en tredjedel
af året som dronning i underverdenen, for at vende
tilbage til jorden hvert forår; men også i den sammen¬
smelten vi ser mellem mor og datter, som var Deme¬
ter og Persefone samme kvinde, men på to livsstadier.

I Demeterhymnen optræder også Hekate delvis sam¬

menblandet med Demeter 4, Hekate tilfører som måne-

gudinde endnu et element af den cykliske vekslen;
men desforuden også den kvindelige mystik og ind¬
drager dermed desuden angstaspektet.

Også blandt de mandlige guder møder vi det Svangre,
eller skal vi her kalde det driften, både i form af Pan

og af Eros i sin tidlige skikkelse som frugtbar urkraft.
Eros viser imidlertid som længsel hen mod den higen
mod det ideelle, der kan ligge i det Karske, den sam¬

me tendens vi ser i de mandlige guders evige opgør

med den forrige generation 5; men her bevæger vi os
på kanten af det til naturoplevelsen knyttede - det
Karske er som tidligere nævnt tæt knyttet til kulturen.

Jeg finder det interessant, at det, skønt samlet i
nogle komplekser omkring kønnene, er muligt umid¬
delbart at genfinde stort set alle de aspekter, der ligger i
de seks foreslåede Indtryk allerede på et så relativt tid¬
ligt kulturstadium — det viser samtidig en stor grad af
konstans og underbygger, at der er tale om dybtliggen¬
de lag i bevidstheden, ikke mindst i betragtning af, at
det er aspekter, der for fleres vedkommende allerede
dengang synes at pege tilbage mod noget ældre.

Foranderlig — Uforanderlig
Begge disse Indtryk har to niveauer, det daglige og

nok mindst væsentlige, at tingen rent faktisk ændrer
sig eller er forbleven den samme, om ikke den speci¬
fikke ting så f.eks. et bestemt landskabsbillede, og så
det overordnede - naturens evigf vekslen, hvor de to
smelter sammen til et hele. Det daglige niveau finder
vi i fascinationen over den stadige forandring:

Under blaa Himmel flyver Skyerne for den aldrig
hvilende Vind. De trækker deres Skygger hen over

Landet og frembringer en uendelig Afveksling for
den, der ikke i Livets Hurlumhej har tilsat Evnen til
at se" 6; henholdsvis i en søgen tilbage til de kendte
steder, der ofte lader sig finde i naturen, som ændrer
sig meget langsommere end byen — steder, hvor det
måske stadig er muligt at genfinde, den flig af noget
tabt, der kan vække erindringen:
„Men siden den Verden var ham lukket, maatte

han søge en Anden. Uden Maal kørte han alligevel
ikke, og det Skovbryn, der nu løftede sig blaaligt og
aldeles stille foran ham, var ikke et hvilkensomhelst.
Gennem en Sprække i Stengærdet smuttede han ind
- og straks følte han sig i Eventyrland, hvor Savn og
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Sorg er ophævet. Høstdisede Veje, gyldne Solblink;
han gav sin Cycle Fart og lod staa til, dybere ind, dy¬
bere! Klar og renset følte han sig nu. Rapt tilbagelag¬
de han de Strækninger, han engang en graa Sommer¬
nat havde gennemkørt paa Trolje med hende; Banens
Skrænter laa saa bløde, i fløjlsagtigt Solskin." 7
Ofte finder vi forholdet klart udtrykt i relation til

erindringer om barndomslandskabet. I de fleste til¬
fælde medfører genkendelsen af det kendte land eller
element en tryghed, der muliggør en Ro.
Der er ikke langt fra de her omtalte former af Ind¬

trykkene til de universelle, fornemmelsen af tidens
ligegyldighed og forståelsen af, at menneskelivet blot
er som bølgen, der rejser sig et øjeblik for atter at
Udslettes i havets evige skiften - „Hver en Sommer
bærer alle Jordens Somre i sit Skød / der er nye Rosers
Skønhed i den sidste Roses Glød" " — „...det er Ud¬

løsningen fra Forestillingen om, at dette Øjeblik er

noget helt andet end Øjeblikke for tyve eller tredive
Aar siden. Det er en Protest mod en paatvungen
Situation og en Tænkevane, som vil gøre andre Øje¬
blikke, Aar og Vejr sekundære, skønt de dog altid er
nærværende —" 9 en forståelse, der ofte rummer et øn¬

ske om atter at sammensmelte med altet: „Kunde jeg
faa Lov at dø saa blidt og underfuldt en Vaar / og selv
leve med min Sjæl i Somrens Hjerte næste Aar."
Ønsket om en venden tilbage til menneskets dyriske

plads i naturens orden bliver meget udtalt i en civili¬
sation, der ofte føles nær sammenbruddet, og måske
er den netop mulig gennem en indleven i naturen, i
netop dens evige frugtbare skiften...
„... Mon han ikke gennem Tusinder Indlevelser, for¬

trolig med alle Aarets Belysninger, vilde faa en Saft¬
vandring i Gang igen mellem sig selv og den overska-
arne Rod - faa fat paa den virkelige Mening i dette al
trættet Civilisations Slagord: At vende tilbage —?" "
Men at stå over for det store navnløse kan ligesåvel

som en søgen efter evig harmoni i en sammensmelten
med altet medfører en angst for udslettelse af indivi¬
det, som det ses i romantikken, hvor det ophøjede
kun opfattes som en positiv følelse, fordi individet i
øjeblikket har styrke til at hævde sig over for altet.
Dette leder frem mod aspekter, der rummes i de to

andre Indtrykspar - det Svangre, der knytter sig nært
til den cykliske tidsopfattelse og rummer elementer af
både liv og død, modsat det Karske, der som et vigtigt
aspekt har selve individualiseringen, og Roen, der kan

opnås gennem følelsen af samhørighed med naturen
modsat Angsten for individets udslettelse, fysisk eller
psykisk. Sammenhænge der også lader sig genfinde
på det mere daglige plan: naturens vekslen bryder
monotonien og sanser og bevidsthed gives noget at

arbejde med; men så længe de faste mønstre følges,
bevares trygheden: løvets raslen, bølgeskvulp. Bliver
variationen større og mindre forudsigelig kan den der¬
imod medføre en pirring: efterårets hastigt drivende
skyer (og deraf følgende vekslende lys):
„...og naar saa Efteraaret kommer, og Livets Flyg¬

tighed kalder paa Begjeringen, naar Skoven ikke staa-
er trygt som skulle den staae saaledes til evig Tid, men
skifter Farve blot man seer paa den, thi Vexel opflam¬
mer Lysten, naar Quinden staaer tryg og rolig, da hid¬
ser hun ikke, men naar hun skifter Farve, da betyder
denne Vexel: hurtig hurtig. Og saaledes med Efteraaret.
Og aldrig driver Skyen saa hurtigt om Sommeren
som om Efteraaret, og aldrig falder det om Efteraaret
Echho ind at standse at hvile sig ud i Skovens varme
Luft, nei ustandset iler det sig selv forbi." 12

Ro - Angst
Roen kommer blandt andet til udtryk i stilheden og

ensomheden, der er svært adskillelige, da stilhed som

7. Jacob Paludan: Under Regnbu¬
en, København 1933, s. 172.
8. Tove Ditlevsen: Lille Verden,
København 1942, s. 46.
9. Jacob Paludan: Landlujt,
København 1944, s. 71.
10. Tove Ditlevsen: Lille Verden,
København 1942, s. 47.
11. Jacob Paludan: Under Regnbuen,
København 1933, s. 214.
12. Søren Kierkegaard (1845);
Papirer VI, København 1914, A89.

Angst - Sikker Hansen i Johannes
V. Jensen: Kongens Fald, København
1950. Billedet er uden titel, men
knytter sig til tekststykket: „Og Mik¬
kel leverede sig til Nattens Magter,
idet han gik ud i Kærene. Rædselen
veg fra ham efor og strømmede
sammen ebag, han gik som i sve¬
dende Flamme. Lygtemanden foran
ham blev borte. Henad Midnat stod
Mikkel stille. Og i samme nu lo det
oppe i Bakkerne, højt galende og i
flyvende Fart...", Foraarets Død,
København 1900, s. 93.
• Perturbed - Sikker Hansen in
Johannes V. Jensen's Kongens Fald,
Copenhagen 1950. Untitled, but
connects with the following, 'And
Mikkel, surrendering to the Powers
of Darkness, went into the fens.
Horror departed afore him and closed
aback, his path a sweating torch.
The will-o'-the-wisp before him
disappeared. Towards midnight Mik¬
kel stood still, and as he did so,

laughter arose from the hills,
crowing and flying fast.
The Death of Spring,
Copenhagen 1900, p 93
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regel ikke er fuldstændig stilhed, men blot fravær af
menneskelig støj nær individet. Stilheden betegnes
ofte netop ved, at svage eller fjerne lyde lader sig op¬
fatte. Der er tale om en stilhedsfornemmelse, der fin¬
des fint beskrevet hos Johs. Jørgensen:
„Da kom Stilheden.
Ikke den store Stilhed, der i Stjærnenætter stiger

ned fra Himlen, men en underlig puslende Stilhed,
der løfted sig som Em af det vaade Græs og listed sig
som sagteligt Sus af fjærne, fjærne Bølger...
Og der kom Fred over ham. En Fred, saa dyb som

Natten, en navnløs, tiende Fred, der tav hans Nerver
til Hvile..." "

Et sted, der dog også tydeligt viser kompleksiteten;
thi skønt der ikke er tale om „den store stilhed", my¬
stificeres dette umiddelbart nære fænomen som navn¬

løst og fører til, at hovedpersonen føler sig sat ud
over det daglige i en religiøs følelse svarende til, hvad
vi lige har set i relation til naturens evige vekslen:
„Han var med ét rykket bort fra Verden og Tiden.

Dagens og Menneskenes Liv laa som en fjærn, tung
Drøm, begravet i den bløde Nat. [...] Han var et Træ
som Vejens Kastanjer ved hans Side - et Væsen, der

13. Johannes Jørgensen: En Fremmed,
Christiania og Kjøbenhavn 1890,
s. 85■ (Dette og følgende to citater).
14. Harald Kidde: Aage og Else -
Døden, København 1902, s. 260f.

Svanger - Sikker Hansen: Junidag,
litografisk arbejde i to plader, fra
Den hvide Hest, København 1951.
• Pregnant-Sikker Hansen,
A Day-in June. Litho from
The White Horse, Copenhagen 1951

sugede Vand og aandede Ilt og dannede Ved - en

Vorden uden Vilje, et Liv, der groede og blev til..."
Det er derfor også naturligt, at Johs. Jørgensen

sammenkæder oplevelsen af stilheden og den indre
fred med det frugtbare: „... al denne Nattens Luft, der
var tung af Løvduft, ram af Duft fra Muldet, krydret
af Havers Vellugt og syrlig afAavandets Aande."
Men der er ikke langt fra ønsket om sammensmel¬

ten med altet til individets oprør mod tilintetgørelse:
„...Han var sunket ned på Bænken, som stod i Læ

under en mægtig Bjærgfyr med vreden Stamme, han
pressede sin feberhede Pande mod Ryglænets isnende
Metalbeslag, drejede sig om på Ryggen og stirrede op
i Himmelhøjden, hvor gråsorte Skyer fløj hen i Virvar
- kun enkelte hvide Strøg lyste ned til ham.

Ravne kredsede der oppe om Grantoppene, skrå¬
lende og skrigende, baskende med de store Vinger i
Blæsten; i Toppen af den højeste Fyr havde en af dem
sat sig til Hvile, foldet Vingerne sammen om sig som
en Kappe og lagt det stornæbede Hoved på Skakke;
han syntes, han så dens Øjne blinke, at han mødte
dens stive, luende Blik, han lå ubevægelig og så op på
den. Troede den, at han var et Lig, dens Bytte, vilde
den om lidt spænde Vingerne ud og lade sig dumpe
ned på hans Bryst, skrabende med Fjerene hen over

hans Klæder, til den pludselig huggede sit kantede
Næb i hans Strube og i slugvorren Hast, med de mis¬
tænksomme Øjne rettede på ham, slubrede hans Blod
i sig, så det gurglede og klukkede i dens Hals
- o ja, om den vilde komme - om den vilde kom¬

me og hakke hans pinefulde Hjærte ud!
Blæsten gyngede Fyrren under den, de skråt ned¬

hængende Grene svajede som Vinger, som lettede selve
Træet på sig for at styrte sig oyer ham, Ravnen vaklede
hid og did i Toppen, som Fuglen på et hedensk Ban¬
ners Stang i Kampen - kom den?
Nej den drejede Hovedet, så hen over Træerne, spi¬

lede Vingerne ud med et hæst Skrål og gik til Vejrs,
sejlende ud over Engene, hvor dens Brødre fløj skri¬
gende rundt."
Hvad var det, som havde skræmmet den? Han løf¬

tede Hovedet og lyttede, men hørte kun Blæstens
Klagesang nede i Engene, dens stride Hvislen i Nåle¬
træerne på Skrænten og sørgelige, vildfarende Tuden
oppe i Højdeskoven - men alligevel - han blev plud¬
selig angst, så han rystede - der taslede Trin under
Træerne, der lurede Varulveøjne under Rødderne,
hvide, tynde Hænder greb efter ham i Mørket - hele
den Hærskare af Spøgelser og hævnende Ånder, han
havde manet op, samlede sig til Doms over ham selv
- i et Lyn gik alle hans onde og troløse Gærninger
ham forbi — han sprang op og huggede omkring sig
med knyttet Næve " 14
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- og dermed er Roen afløst afAngst i meget hånd¬
gribelig form. Hos Kidde udfries Tue af sin angst af
livet i skikkelse af kærligheden til Lull - anderledes i
romantikken, hvor Angsten i oplevelsen af det ophø¬
jede (Erhabene, sublime) overvindes af individet selv
og dermed i nogle tilfælde dårligt nok erkendes som
andet end en pirring eller et kort øjebliks overvældel¬
se og erkenden af egen lidenhed. Det er denne evne
til at overvinde angstfølelsen, der fører til en styrkelse
af individet, en hæven sig mod det guddommelige,
idet individet evner at overvinde naturen. Skønt ople¬
velsen af det ophøjede stort set må forsvinde fra litte¬
raturen efter romantikken — den har både været en

central idé i en strømning, man nu står i opposition
til, og ikke mindst vigtigt, en overvinden af naturen
og hæven sig mod det guddommelige bliver en umu¬

lighed i en periode, hvor det nærmeste man kommer
en guddom er naturen - er der næppe blot tale om et
foster af romantikken, da vore dages efterspørgsel ef¬
ter oplevelsesturisme, elastikspring m.m. må ses som
en jagt på lignende oplevelser.

■ Svanger — Karsk
Frugtbarheden - følelsen af, at naturen omkring en er
mættet med liv i.e. skabende: jordens skød. Indtrykket
er knyttet til det lukkede, t.eks. skoven, til muldlug¬
ten — i det tidlige forår eller af fugtigt forrådnende
løv - og naturligvis til foråret — dog også til efteråret,
men i forskellig form - undfangelsen henholdsvis hø-

' sten (planteverdenen bliver her det symboliserende).
Tydelige eksempler finder vi hos blandt andre Thøger
Larsen, hos hvem frugtbarheden nærmest kommer til
at indgå i et slags livsevangelium: „Nuet sin Nøgenhed
hæver / ud af sin Særk og sin Glemsel, / strækker sin
Grøde / et Smil i Møde / af den alfavnende Glemsel" "
- atter ser vi koblingen mellem frugtbarheden og til¬
intetgørelsen.
Det Svangre indgår omkring århundredeskiftet i så¬

vel religiøs som ideologisk sammenhæng, herhjemme
først hos Herman Bang — det dyriske i mennesket vs.

kulturmennesket, sundt vs. degenereret, men også sim¬
pelt vs. forfinet. Her et eksempel mest tænkt til at give

' klarhed med hensyn til, hvilke påvirkninger der frem¬
kalder Indtrykket - det ideologiske er her holdt udenfor:
„Foraaret kom.
Paa kolde og klare Aftner flakkede Moderen om med

Tine, hen over Markerne med deres spæde Grønne,
op paa Bakker, op paa Højder, hvor hun sad vidt.
Der elskede hun at staa.

Luften var endnu kold og bed i hendes Kinder,
mens Solen gik ned i et blegnende Rødt. Hun stod,
med den løftede Haand over Øjet, rank mod Himlen,
som spejdede hun efter Vaaren, der kom.

...Markernes Jord blev glinsende sort, al Muld laa
givtig og fugtig og blank - Moderen kunde om Afte¬
nen, naar hun vandrede over Stierne, standse Tine og

Børnene.

— Se, sagde hun, se, hvor Jorden aander.
Vaarsæden piplede frem i det grønnende Mylder,

mens Rugen stod, strunk og rank, og fyldte Aftenen
med det unge Grønnes stærke Duft.

Ogsaa Træerne fik Blade, og alle Knopper brast,
medens Luften laa mæt og tungere; og den første
Damp steg op ad den levende Jord, mod et Himlens
Blaat, der farvedes dunkelt og mørkere.
Moderen havde Vandresyge.
Hun gik og gik." 16

Karskhed står som modstykke til det frugtbare, Svangre
og er nok i nogen grad præget af at være defineret
som modsætning - problemet med begrebet er, at det i
.høj grad afspejler kulturaspektet og dermed ikke finder
et selvstændigt udtryk i naturen. Hvor vi møder det,
er det oftest i relation til det store, åbne, vidderne,

stranden, havet. Det kan være knyttet til om ikke det
golde, så det forarmede, der hvor tilværelsen er en be¬
standig kamp og frugtbarhedens overflod er tøjlet -
„.. .Hvor et ubændigt Hav møder en stædig Kyst,

hvor en evig Vind gnaver Skrænterne og gør Frugtbar¬
heden træt, hvor Taagen paa faa Minutter forvandler

15. Thøger Larsen: Det Fjerne,
Kobenhavn 1907, s. 25.
16. Herman Bang: Det hvide Hus,
København 1898, s. 97f.

Karsk - Sikker Hansen: Stranden,
litografisk arbejde i to plader, fra
Den hvide Hest, København 1951.
• Doughty - Sikker Hansen,
The Beach. Litho from The White
Horse, Copenhagen 1951
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17. Jacob Paludan: Fugle omkring
Fyret, Kobenbavn 1925, s. 6.
18. Henrik Pontoppidan: Lykke-
Per, hans sidste Kamp, København
og Kristiania 1904, s. 251.
19. ]f. ovenfor - her er tale om en
tanke, der endnu er for ny til at
vare efterprøvet, hverken mytologisk
eller i litteraturen.
20. Henrik Pontoppidan: Det idea¬
le Hjem, Aarhus 1900, s. 67f.

Landskabet til en klam Grav, kold Regn gør selv Faare-
ne melankolske, og Solnedgangen mest af alt ligner et
Blodbad,..." 17

— men når et sådant landskab kan associeres til det

Karske, er det ikke dets goldhed, men snarere dets
afsideshed, der er af betydning. Det er det landskab,
man søger ud i for at være ene med sig selv, hvad en¬

ten det er som et led i udviklingen af ens individuali¬
tet — jævnfør det mytologiske opgør med den tidlige¬
re generation - eller en trækken sig tilbage fra verden,
som Pontoppidans Lykke-Per, der ender sine dage i
„...en Klit- og Sumpegn, ens Vinter og Sommer,
blaagrøn afMarehalm eller rødlig af Skavgræsser og
Lyng, der alene modstaar Havgusens Saltlud." " Når
frugtbarheden må være fraværende i det Karske land¬
skab, er det dermed, fordi et landskab, der skal lade

plads til eftertanke, ikke må bombardere individet
med konstant nye sanseindtryk.
Det Karske kommer ud fra denne betragtning til at

danne ramme for den traditionelt betragtet maskuline
drivkraft (Eros) " - udvikling - der danner grundlag
for den vestlige kultur, og bliver dermed et værdigt
modstykke til det Svangre (Gaia). Oftest er det dog
ramme om en eftertanke i langt mere bogstavelig for¬
stand, en væmmelse ved en selv eller det samfund, man
er en del af, der fører til en søgen væk med henblik
på renselse, en kur mod spleen — en beskrivelse givet
af en udenforstående finder vi f.eks. hos Pontoppidan:
„...Han delte ikke Tidens Smag for den gustne

Marehalmsklit og Hedens forblæste Lyngtoppe. Han
saae netop i den Tillokkelse, som det øde, ufrugtbare
og forkrøblede havde faaet for Slægten, et af Vidnes¬
byrdene om dens Forfald. Selv i Digternes Besyngelse
afHavet i dets Vildhed fandt han ingen virkelig Nature
betagethed, kun Udtryk for en Vederkvægelse af lignen¬
de Art som den, hvormed en Syg snapper efter frisk
Luft fra et Vindu, eller en Sviregast fortærer sin saltede
Sild Morgenen efter en Rus." 20
Dette aspekt af det Karske far stor betydning i det

tyvende århundrede, det gemmer sig i planlægningens
skaben af rekreativ natur, men også i idrætsdyrkel-
sen — ideelt set som „forebyggende behandling".

Det videre arbejde:
Det næste skridt vil være en systematisk fremstilling
af strømninger i litteraturens naturbeskrivelser inden
for den periode, der er udvalgt som havende den

største mængde af detaljerede naturbeskrivelser i.e. /
ca. 1870-1950. En gennemgang af strømningerne
medtages ud fra to betragtninger:

— at det er nødvendigt at have forståelse for disse
for at kunne korrigere for dem, når Indtrykkene skal
beskrives ud fra den af strømningerne prægede littera¬
tur, og

— at det uden ekstra arbejde er muligt at få de aspek¬
ter af interesse for fremstillingen med, der måtte ligge
i strømningerne - uden ekstra arbejde fordi en stor del
af beskrivelsen af Indtrykkene kan indgå i denne gen¬

nemgang og den ekstra informationsmængde, der skal
hentes fra materialet, må forventes opvejet af den let¬
telse, en mere kronologisk gennemgang ventes at give.
Derpå vil det sandsynligvis være nødvendigt at ven¬

de tilbage til de seks her opstillede Indtryk med hen¬
blik på præcisering og yderligere underbygning, even¬
tuelt også gennem en kort psykologisk og måske også
mytologisk diskussion.
Det er min intention, at gennemgangen af periodens

strømninger kan levere det nødvendige materiale, til
at det afsluttende vil være muligt at give eksempler
på, hvilke mere konkrete ting i landskabet, der er af
betydning for de seks Indtryk og dermed for naturop¬
levelsen.

Jeg forventer ikke, at det vil være muligt at nå læn¬
gere inden for rammerne af Ph. D.-forløbet, men vil
gerne benytte lejligheden til at udtrykke håb om, at
det senere vil kunne lade sig gøre at gøre forsøg på i
planlægningen at implementere en gennemgang af
landskabselementer ud fra de teoretiske resultater, der
kan nås i dette arbejde, med henblik på at opnå op¬
mærksomhed på de aspekter af naturoplevelsen, der
ikke tilgodeses i den nuværende planlægning.
En større forståelse for menneskets behov for stimu¬

lans fra sine naturlige omgivelser er nødvendig, hvis
vi skal være i stand til at bevare eller skabe et menne¬

skeligt Lebensraum, der ikke kun opfylder de rent fy¬
siske behov, og det er også et område, der er interesse
for inden for kredse, der arbejder for bæredygtighed
og økologi; men desværre lader det til, at manglende
viden fører til, at hensynene til mennesket stadig
hentes fra den traditionelle planlægning - ikke ukri¬
tisk, men i 'mangel af bedre.
Peter Seedorff, cand. silv., Ph. D.-studerende ved
Sektion for Landskab, KVL
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BOGOMTALE

desværre lige vel kulørte og de sort/hvide billeder
brænder for en stor del noget sammen i trykket. Som
eksempel på det sidst anførte kan nævnes et billede
forestillende en illumineret aftenfest i Versailles, hvor

kærlighedstemplet i den engelske have ved Petit Tria¬
non står strålende oplyst og danner baggrund for ele¬
gant kurtiserende og samtalende medlemmer af det
franske aristokrati mellem kulissetræer, der næsten

sorte danner optakt til resten af sceneriet omkring pa¬

villonen. Det oplyste sceneri har pavillonen som sit
absolutte centrum doblende sig selv op i den foran¬
liggende sø på baggrund af et voluminøst, oplyst skov¬
massiv. Dramatisk strækker de deres volumener op
mod den sorte himmel. Billedet gengivet i bogen (s. 169)
er af Claude-Louis Chåtelet (1753-1795). For en
skandinavisk læser, havde det været morsomt, om for¬
fatteren til sammenligning også havde valgt at illustre¬
re denne fest i Petit Trianon, som dronning Marie-
Antoinette gav til ære for den svenske kong Gustav III
i 1784, med et næsten tilsvarende billede af Niklas
Lafrensen. Det er en prægtig gouache i stemningsgi-
vende farver. Netop dette billede hævdede sig godt på
Låcko Slott i Sverige, hvor man i 1990 tappert havde
kastet sig ud i en udstilling om havekunstens historie,
Månniskans Lustgårdar.
For en skandinavisk læser savner man også en om¬

tale af kobberteltet i Haga, lidt udenfor Stockholm.
Det er inspireret af et lignende i le Désert de Retz,
noget uden for Paris, som forfatteren til gengæld om-

Garden Pavilions

Eleanor P. DeLorme: Garden Pavilions and the 18th

Century French Court. Forord afJean Frey. Antique
Collectors' Club, Woodbridge, Suffolk, 1996. 320 s., ill.
Pris 29,95 £.

Det er et imponerende værk om dette tilsyneladende
marginale emne, Eleanor P DeLorme, specialist i fransk
kunst, har skrevet. Havepavilloner og lysthuse har op
gennem havekunstens historie spillet en ikke så lille
rolle. I pavillonerne har man nemmere kunnet omsætte

sine drømme, fordi det nu engang er nemmere med en

lille bygning end en stor. På den anden side kan den
også nemmere undværes, fordi den trods alt ikke er be¬
regnet til bolig eller længerevarende ophold, men i sit
væsen har indbygget en følelsesmæssig eller en lystfyldt
oplevelsesdimension, som i folks bevidsthed ikke range¬
rer så højt som den mere praktiske bolig. Der er derfor
hæftet en art luksusmoment over pavillonen. Noget
uforpligtende - men derfor ikke noget mindre nødven¬
digt - fordi virkeligheden også er lavet af drømmestof.
Havepavillonen eller lysthuset er beregnet til ophold,

specielt i godt vejr. Arkitekturen er ofte fantasifuld åb¬
nende sig op mod flere verdenshjørner efter solen og

en eventuel udsigt, enten ud mod et landskab eller
som et markerende element i det samlede haveanlæg.

Bogen opviser mange fantasifulde eksempler på
fænomenet både i form af tegninger, stik og malerier
samt fotografier optaget på stedet. Farvebillederne er

Illumineret aftenfest omkring
kærlighedstemplet i den engelske
have ved Petit Trianon.
Versailles, ca. 1770.
Maleri af Claude-Louis Chåtelet.
• Illuminated féte in the Trianon
gardens at Temple of Love.
Versailles, c. 1770.
Painting by Claude-Louis Chåtelet.

Rekonstrueret tyrkisk telt i
Désert de Retz, uden for Paris.
• The reconstructed Turkish tent,
Désert de Retz, outside Paris.
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Plan af Désert de Retz,
anlagt 1774-1786.
• Plan of Désert de Retz,
laid out 1774-1786.

taler. Det svenske telt var dog tegnet af Gustavs Ill's
scenograf, franskmanden Louis Jean Desprez, som og¬

så var uddannet arkitekt. Ville det ikke have givet
dette pavillonmotiv et tankevækkende perspektiv at

nævne, at et sådant også fandtes så langt mod nord?
Det er i øvrigt ikke til at begribe, billedformidlings-
mæssigt set, at man ikke med netop denne mærkelige
folli i Frankrig (gengivet med et ellers udmærket bil¬
lede s. 216) havde vist det i sammenhæng med dets
temmelig unikke omgivelser: det ligger afsides, alene
for sig selv, på en lille ø, som man kun kan komme til
ad en spinkel, lille træbro. Det er da både dramatisk og
spændende. Det er jo ikke kun monumentet i sig
selv, der er interessant, men dets sammenhæng med
omgivelserne. Den landskabelige iscenesættelse er netop
kernen i den havekunst, som både le Desért de Retz

og Haga repræsenterer. Og som meget af den have¬
kunst, som pavilloner optræder i, for resten også er.

Bogen afspejler en engageret fordybelse i en spekta¬
kulær kunstart - dyrket i et århundrede - men som

har sat sig markante spor i havekunstens udvikling.
Lulu Salto Stephensen

Colu/nn House, Désert de Retz.
• Column House, Désert de Retz.

Beere, Blatt und Baum

Etbne Clarke: Beere, Blatt und Baum. Medfotografier
afClive Nichols. Callwey, 1997. Oversatfra den engel¬
ske bog Leaf Bark and Berry — Foliage Plants for Texture
and Form, udgivet afDavid & Charles, 1996.

Farvestrålende stauderabatter, forårsblomstrende træer

og buske glæder mangen haveejere hvert år og der lig¬
ger tit en stor tidsinvestering i at værne om disse
blomstrende planter. Men planter kan være attraktive
selv om de ikke er udprægede blomsterplanter. Blad¬
struktur, bladfarve, bark, frugt og bær kan være af
stor værdi for haven og dermed haveejeren. Høstfar¬
ver i gule til røde nuancer, forskellige nuancer i grønt,
skarlagenrøde bær, der sidder på træerne om vinteren,
når der ellers ikke er så meget farvespil, alt dette og

meget mere kan gøre ens have interessant hele året.
Planternes form kan man også lege med. Klippede
hække, bredtvoksende træer, søjleformede træer, bund¬
dække mm. kan man bruge til at skabe rum og scener
i sin have. Samspillet mellem lys og skygge kan give
haven nye dimensioner. På de mere skyggefulde ste¬
der kan man skabe variation, selv om de udprægede
skyggeplanter ikke blomstrer af betydning.

Bogen er tænkt som en inspiration til enhver have¬
ejer med flair for planter, og den skal få os til at åbne
øjnene for alle planter, ikke kun de blomstrende. Den
viser naturens måde at arrangere planterne på, i bund¬
dække, stauder, buske og træer. Den er rigt illustreret

med billeder af haver og anlæg, i hvilke ikke-blomstren-
de planter er herskende. Der findes mange inspireren¬
de billeder af planter, som er interessante på grund af
deres bladfarve, bladform, frugt eller bærsætning. Der
gives forslag til mange måder at bruge planterne på,
for at fa et udtryk, som er interessant på alle årstider.

Bogen deles op i fire afsnit, plus en planteliste til
sidst. De første to afsnit omhandler de mange mulig¬
heder, der findes ved sammensætning af planter, delt
op i nogle temaer, f.eks. en vinterhave, en sumphave,
og en solrig have på tør jord. I tredje afsnit beskrives
planternes måde at formeres på og forklarer f.eks. hvad
en stikling eller en udløber er. Det sidste afsnit består
af et mindre planteleksikon, over forfatterens ynglings-
planter. Planterne deles op i nogle grupper: stauder
og sommerblomster, buske, klatreplanter og træer.
Forfatteren har skrevet bogen ud fra egne erfaringer,

men er også blevet inspireret af andre bøger og besøg
til talrige haveanlæg over hele verden. Som inspirati¬
on er den en udmærket bog, men for landskabsarki¬
tekter er der næppe noget nyt i, at planter kan være

interessante, selv om de ikke blomstrer. Den er langt
fra at være udtømmende med hensyn til planter som
har de omtalte egenskaber, men de mange smukke
billeder af fotografen Clive Nichols kan udmærket
bruges som referencebilleder.
Svanhildur Gunnlaugsdottir og Dorte E. Knudsen

Havens planteleksikon
Havens planteleksikon. Traer og Buske. Bind 1 og 2.
Anden rev. udg. udgivet med støttefra Havekulturfonden.
Hovedredaktør cand. hort. Lis Langschwager. Medlems¬
pris hos Haveselskaberne 600 kr. Bogladepris 720 kr.

I 1969 besluttede HAVENS^ redaktion at udgive et

planteleksikon over træer og buske velegnet til det
danske klima. Med tidens dygtigste fagfolk som skri¬
benter blev artiklerne - afsnit for afsnit — trykt i med¬
lemsbladet HAVEN, hvorefter et redigeret og samlet
optryk af artikelserien ti år senere blev udgivet som et
to-binds planteleksikon. Ifølge første udgavens forord
var det redaktionens håb at HAVENs planteleksikon
måtte blive til glæde og gavn for danske havedyrkere,
som søgte oplysning om træagtige planter'.
Et beskedent ønske, når man nu tyve år senere ser i

bakspejlet. For det blev jo ikke bare et opslagsværk
for interesserede havedyrkere, men et uundværligt ar¬
bejdsredskab for professionelle fagfolk, for landskabs¬
arkitekter, kommunale parkforvaltninger, anlægsgart¬
nere og planteskolefolk - en viden den nuværende
redaktion givetvis har haft i baghovedet, da de gik i
gang med revisionsarbejdet.
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Havens planteleksikon, Træer og buske 1997 har
fået nyt lay-out, teksten er visse steder blevet moder¬
niseret. Nye planter er kommet til — andre er strøget.
Den alfabetiske rækkefølge efter planternes latinske
slægtsnavne er tydeliggjort, sort/hvide foto er erstattet
af farvefotos, som opslag for opslag relaterer til tek¬
sten. Udgået er de indledende tekstafsnit om danske
plantenavne, navngivningsregler, forklaring til botani¬
ske kunstudtryk, specielle dyrkningsforhold, forme¬
ring, etc., tekst som enten findes i tekstomtalen til
hver enkelt plante eller må findes i speciallitteratur.
Alle disse forbedringer til trods savner jeg som pro¬

fessionel et latinsk navneregister som udgangspunkt
for min hurtige søgen efter en bestemt planteslægt.
For ikke altid har jeg det danske plantenavn klar på
nethinden. Ligeledes må jeg huske på, at et plantelek¬
sikon beskriver langt flere slægter, arter og sorter, end
der er mulighed for at finde i danske planteskolekata¬
loger, men som måske med lidt held kan findes i vo¬
res nabolande.

Havens Planteleksikon er en gave til hele fagområ¬
det og i reolen et nødvendigt og inspirerende opslags¬
værk for både professionelle og amatører.
Karen Permin

Haveparadis
Mary Keen: Mein Gartenparadies. Von der Entstehung
eines der schdnsten Garten Englands. Callwey 1997.
Oversat fra engelsk. 208 sider; ill. 88 DM.

Bogen 'Mein Gartenparadies' er en tysk oversættelse
af den engelske bog' Creating a Garden' og omhand¬
ler forløbet med tilblivelsen af forfatteren Mary Keens
have. Bogen er opdelt i to hovedafsnit.
Det første, som udgør 2/3 af bogen, beskriver histo¬

rien om Mary Keens arbejdsmetode, inspirationskil¬
der og kreative tankegang i forbindelse med udform¬
ningen og skabelsen af stemninger i hendes have. Den
er en meget personlig beskrivelse, hvor læseren tages
med helt fra første gang forfatteren møder huset, og
gennem et 3- årigt tilblivelsesforløb. Forfatteren rede¬
gør for sin successive arbejdsmetode, og hun beskriver
detaljeret, hvordan kriterier som omgivelser, hus og

dets arkitektoniske historie far hende til at træffe for¬

skellige valg ved udformning og plantevalg. Hvert
enkelt haverum gennemgås særskilt, og her fortæller
forfatteren om opbygning og ideenbag , og hun ved¬
lægger en spændende side, hvoraf hendes inspirations¬
kilder fremgår. Herpå beskrives overvejelser og begrun¬
delser for trufne valg og endelig, hvilke fremtidige
perspektiver rummets udtryk kan antage. Det andet
afsnit er personlige havetips og -tricks fra hendes erfa¬

ring på området, samt en liste over ca. 1000 af hendes
ynglingsplanter, deres blomstringstid og levesteder.
Bogen er illustreret med plantegninger samt et stort
antal appetitlige farvefotos af fotografen Andrew
Lawson. Plantenavne gengives nogle gange kun på
tysk, andre gange kun på latin.

Bogen henvender sig mest til private haveejere, og
bogens formål er at højne niveauet for privat have¬
design. Den gennemgår emner som rum, oplevelser,
stiforløb, farve- og plantevalg og forsøger gennem
nogle enkelte regler at indgyde kvalitet i fremtidig
planlægning.
Svanhildur Gunnlaugsdottir og Dorte E. Knudsen

Emma Lundbergs havekunst
Stella Westerlund: Emma Lundbergs tradgårdskonst.
Nordiska Museets Forlag, 1997. 224 s. ill.
Pris: 268 kr + moms.

Emma Lundberg var Sveriges svar på Gertrude Jekyll.
Hun levede fra 1869-1953 og var en af pionererne i
Sverige inden for Arts & Craftsbevægelsen. Emma
Lundberg var meget kunstinteresseret og tegnede og

malede meget som barn. En malerkarriere blev det
dog aldrig til, selv om hun gik på malerskole i Lund.
Hun giftede sig i stedet og fik børn, men hendes
interesse for kunst og natur fastholdt hun hele livet. ,

Hendes have blev hendes livsværk.

Hun forblev amatør som havearkitekt, men skrev

bøger om sin egen og andre svenske haver. C.Th. Sø¬
rensen er citeret i bogen for en anmeldelse af en af
hendes bøger: 'den vidtberømte haveamatør fru Emma
Lundberg har udgivet en fortryllende og smuk bog'.
Stella Westerlunds bog om Emma Lundberg er

inddelt i to dele. Første halvdel af bogen handler om
hendes opvækst, hendes malerkunst, men mest om
hendes store interesse for haver, og ikke mindst hen¬
des egen have 'Bullerbacken', der beskrives rum for
rum. Hun var meget optaget af tanken om, at man
ikke skulle kunne overskue hele haven på en gang og

gik meget ind for idéen om rumopdeling af haven,
hvor haven opstår som bindeled mellem huset og
landskabet. I anden halvdel af bogen har Stella We¬
sterlund fået hjælp af landskabsarkitekt Barbara John¬
son, som beskriver de planter som Emma Lundberg
benyttede sig af i haven på 'Bullerbacken'.
Det er interessant at læse om en kvinde, der har

ført sine idéer og tanker ud i livet, på trods af at hun
måtte opgive en professionel karriere. Bogen er smukt
illustreret med Emma Lundbergs akvareller og fotos
fra hendes have. Den er skrevet for alle med interesse

for haver og kunst. Trine Trydeman
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Solkær Meadows: A Reclamation Project,
p. 25
Rita Larsen and Carsten Ørnsholt
The Forestry Commission's advisers in late
November 1997 sanctioned Koldings Sol¬
kær Meadows reclamation project.
Municipal development schemes include

future plans to improve the Stenderup
peninsula south of Kolding (east Jutland),
plans which contain proposals to revitalize
sceneries, reclaim sites, restore waterways,
lay out a game corridor or golf course, keep
margins free of herbicides, establish green
corridors and roadsides, and initiate urban
and commercial development on a modest
scale.
The proposal, moreover, contains a num¬

ber of improvements which will enhance
tourism, among them a community histori¬
cal centre, a forestry museum, expansion of
a cottage, waterway tours, better beaches
and restaurants, and several footpaths. The
peninsula has so many assets in terms of
landscape, biological diversity and cultural
history that sustainability immediately
comes to mind.
The scheme area comprises c 8,000 hec¬

tares, approximately one third ofGreater
Kolding. The larger part of it is farmland
(5,600 hectares), public woodland (850
hectares), and private forests (390 hectares).
Wetlands are as rare in the Kolding area as
in Vejle county at large. The 20th century
has witnessed a reduction by up to 80 per
cent of this particular biotope.
The advisory committee suggests that the

re-generation of Solkær Meadows should be
completed first. Planners and future admin¬
istrators expect increased biological diver¬
sity with regard to plants as well as to birds
and animals, and hence much improved
environmental value.

Locations that are flooded regularly will,
in due course, develop marshy /ens and
reed swamps throughout the south end of
the meadow. A new branch of the river,
with wetlands, will be made into a reserva¬

tion.

Even though the project has been
approved, one crucial task remains to be
carried out, namely the necessary purchases
complete with land exchange and other
forms of compensatory adjustment.

Landscape and Space in Lars von Trier's
Films, p. 31
Troels Degn Johansson
Landscape is often depicted in films as well
as on canvasses. The question underlying
my thesis is whether films present land¬
scapes in a way that is peculiar to film.

Lars von Trier's work, taken together
with theoretical discussions about the crea¬

tion of space in movies, provides a starting
point for my study.
Traditionally, the space in 'normal'

movies is considered to be the function of a
delicate interplay of the main character's
actions with the narrator's point of view -
what André Bazin, in his description of pre-

WWII Hollywood montage, calls dramatic-
analytical montage. The representation's
role is to select and string together the most
relevant scenes and expressions, as if the
camera has 'seen and filmed' everything.
Irrelevant material is Cut, as the saying
goes.
The optimal main character is thus able,

using facial expression, language and beha¬
viour, to lead the narrator through the
film's essential space in accordance with the
narrative project at hand.
This model seems adequately to account

for the Hollywood style. Dramatic Holly¬
wood style montage 'naturally' represents
reality or spatial experience, in that it
invites the viewer to identify with the nar¬
rator - the camera - so that the single
frame, the necessary assemblage and diverse
technical factors (focal problems, grainy
quality, scratches, etc) all dissolve.
This type of representation, the 'normal'

one, leaves landscape description no indi¬
vidual room, except in the form of autono¬
mous lyrical or dramatic inserts, of com¬
ments.

What, in that case, is filmed landscape?
I would suggest that empathy with Plot (in
the above sense of action engaging with
perspective) is easily replaced by a more
abstract interest in Story.
It would seem, then, that depiction of

landscapes, in spite of the fact that supple¬
mentary landscapes seem natural and are
quite common, becomes a marginal interest
in film studies.

Given the norm outlined above, another
style or representational structure might be
considered either a form of deviation or a

critical commentary to the prevalent artistic
and technical practice, and to academic
notions of cinematical representation. The
aesthetic significance or function of land¬
scape in a given film may give rise to specu¬
lation whether deviation from Norm is

systematic or not.
From his 1982 graduation movie Befriel-

sesbilleder - Pictures of Liberation (= of
1945; ed) to the most recent Breaking the
Waves (1996) von Trier's films invite pre¬
cisely such an approach.
The action/perspective interface, usually

discrete, in von Trier's films is elevated into
Theme through a sort of initial confronta¬
tion, and is thus dramatised. One might say
that this type of confrontation is a signature
feature of his films.
It would appear that the director's land¬

scapes, as tradition dictates, frame and lyri¬
cally comment the narration. Other purely
lyrical illustrations include the initial, 16
mm colour panoramas incorporating an
emir's song, an donkey, and yellow and
lightly bouncing sheets in Element ofCrime.
The same model seems to apply to the
eight panoramas that separate episodes in
Breaking the Waves and the helicopters that
regularly sverve above the 'Riget' in Nation¬
al Hospital.

Such initial analysis might be adequate
in terms of Story With Inserts but not in

terms of von Trier's thematisation of char¬

acter/space/perspective, nor in terms of
other central themes that emerge in styles
and throughout narratives. Place as a plot
determiner, for instance.

A Human Landscape, p. 38
Peter Seedorff
My initial thesis (for a PhD paper) is that
landscape planners need, more so than they
do today, to think in terms of recreational
qualities.
Traditionally, recreational consideration

applies to aestetics, ie, to visuals, or else
takes various activities into account, which
leads to the inclusion of diverse single ele¬
ments such as refuse bins or towers for

birdwatching. The visual angle entails
neglect of the recreational value of individ¬
ual elements - Aesthetics means thinking in
terms of visual, indivisible entities - or of
their cohesion, and visuals dominate plan¬
ning, even in those cases where the purpose
is to protect single trees. In attention leads
to the disapperance of important elements:
they are too small to be caught by the
planners' nets.
My work, although firmly rooted in the

humanities, aims towards a scientific expla¬
nation of recreational value, an explanation
based, hopefully, on the elements that com¬
bine to form wholes as well as on the
wholes themselves.

My focus in what follows will be on the
human soul's response to various impres¬
sions; I intend to point to a number of
types of reaction that are significant, and to
show what elements evoke those reactions.
Whereas landscape elements are countless
and evoke different reactions depending on
and where they are placed and how they
connect, the number of significant types of
impression is notoriously limited.

I hold that it is possible, at this personal
level, to identify a number of basic reac¬
tions, or rather groups of reactions, to
nature as experience. These variables, or
Impressions as I prefer to call them, are not
concepts generated by strict analysis; rather,
let us consider them a hypothesis, a tool in
selecting valuable landscape elements.
The variables, Impressions in question -

Pregnant/Doughty; Tranquil/Perturbed;
Durable/Mutable - have remained constant

throughout 200 years of Germanic culture.
My basic sources have been Danish fiction
written betwen 1870 and 1950 supple¬
mented by related source material and stud¬
ies describing the period's physical change.
My perusal of the sources, besides gener¬

ating the variables ofmy thesis, demon¬
strates that these Impressions, although
applying to the entire period, link most
naturally and strongly with the schools that
take inspiration from science and attempt
to explain human actions by referring to
detailed human perception, most signifi¬
cantly works dating from the onset of so-
called modernity until the World Wars.
Ellen Miriam Pedersen
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DAL/AAs hjemmeside
Arkitektforeningen DAL/AA har
oprette en hjemmeside, hvor man
kan finde AAR, PAR, Arkitektens
Forlag på adressen
http://ww.dal-aa.dk
Hjemmesiden giver oplysninger om
DAL, om konkurrencer, medlemsar¬
rangementer, kurser samt aktuelle
nyheder.

René Pecheres bibliotek

'Bibliotheque René Pechére' har fået
sin egen hjemmeside på adressen-
http://www.cyberlandscape.com/bib
homef.htm
Her kan man finde titler og forfatter¬
navne på mere end 3.000 bøger
eller artikler inden for området:
haver, parker, landskab, grønne
områder.

Telefon Have & Landskab '98

Bogen Telefon Have & Landskab '98
indeholder navne, adresser og num¬
re på landskabsarkitekter, stads- og
kommunegartnere, anlægsgartnere,
planteskoler og andre faggrupper
inden for planlægning, anlæg og
drift af grønne områder.
Telefonbogen samler otte organisa¬
tioner inden for området.

Telefonbogen anvendes som med¬
lemsliste og kontaktled i og mellem
de udgivende organisationer, men
kan også for andre være et nyttigt
kontaktled til de ønskede fagfolk.
Eksemplarer rekvireres hos forlaget
Grønt Miljø, Sankt Knuds Vej 25,
1903 Frederiksberg C.
Tel. 33 86 08 60, fax 33 86 08 51.

Frøkildebeskrivelser
Statsskovenes Planteavlsstation

udgiver korte og brugerorienterede
frøkildebeskrivelser.
Formålet med beskrivelsen af frøkilder,
der er betegnelsen for de udvalgte
bevoksninger, hvor frøene indsamles,
er at give en solid baggrundsviden
om egenskaber ved de frøkilder, som
anvendes i skovbruget.
Statsskovenes Planteavlsstation mar¬

kedsfører alt frø, der stammer fra
frøkilder i statsskovene, men i be¬
skrivelserne indgår også frø, som ind¬
samles fra private skove og markeds¬
føres i samarbejde med skovejerne.
Første nummer af frøkildebeskrivel-
serne udkom i 1996. Interesserede
frø- og plantebrugere kan rekvirere
serien ved henvendelse til Plante¬
avlsstationen, tel. 49 19 02 14,
fax 49 1B 00 16.

Kulturlandskabet i planlægningen
Skov- og Naturstyrelsen har udgivet

en samling temabeskrivelser om kul¬
turlandskabet. Beskrivelserne er for¬
fattet af historikere, geografer og
arkæologer, der ud fra hver sit tema
fortæller om væsentlige sider af det
danske landskabs kulturhistoriske
udvikling. Blandt indholdet kan næv¬
nes artikler om kystlandskaber, in¬
frastruktur, stationsbyer, andeistiden
og industrimiljøer på landet.
Samlingen er udarbejdet som led i
et projekt, der skal sikre kulturland¬
skabet plads i planlægningen. Det
skal i første omgang ske ved at ska¬
be metoder til at afgrænse og priori¬
tere værdifulde kulturmiljøer og fin¬
de frem til de virkemidler, kan
anvendes for at bevare dem.
De kulturhistoriske interesser i land¬
skabet. 380 s., ill. 280 kr.
Fås fra Miljøbutikken, tel. 33 37 92 92,
fax 33 92 76 90.

Fremtidens naturskove
En række plante- og dyrearter har
behov for andre livsbetingelser end
de, der eksisterer i skove, som bl.a.
drives af hensyn til træproduktion.
Derfor har Skov- og Naturstyrelsen
udpeget de første 10.000 ha af i alt
40.000 ha som kommende naturskov.
Det er områder med stævningsskov,
græsningsskov og skove med pluk¬
hugst, der alle er særligt naturvenli¬
ge driftsformer. Desuden er en stor
del udlagt som såkaldte 'urørte sko¬
ve', hvor der hverken må fældes,
plejes, plantes eller anlægges stier,
og hvor træerne får lov at forgå
uden menneskelig indgriben.
Det skaber en urskovsagtig struktur
og giver ideelle levesteder for f.eks.
ugler, spætter, flagermus og skov¬
mår. Men også for mange insekter,
snegle, mosser og svampe, som er
en del af mangfoldigheden, og hvor¬
af nogle hører til truede danske
dyre- og plantearter.

Møns Klint er udpeget
som naturskovsområde

Ved at lade skovområder ligge urørt
hen får vi også ad åre en viden om,
hvordan et økosystem vil fungere på
naturens egne præmisser under de
betingelser, der gælder for Danmark
for så vidt angår klima, jordbund,
vandløbssystemer osv.
Særligt beskyttet naturskov
- lokaliteter i statsskovene.
Bind 1 - Øerne. 162 s., ill. 150 kr.
Bind 2 - Jylland. 206 s„ ill. 150 kr.
Fås fra Miljøbutikken, tel. 33 37 92 92,
fax 33 92 76 90.

Skovene og skovbruget
i Danmark
Skovene og skovbruget i Danmark er
en letlæst og lettilgængelig præsen¬
tation af dansk skovbrug, rigt illustre¬
ret med farvefotos og grafik og med
svar på de spørgsmål om skove og
skovbruget i Danmark. Bogen henven¬
der sig til folk uden kendskab til, men
med interesse for, de danske skove.
Martin Einfeldt og Søren Fodgaard:
Skovene og skovbruget i Danmark.
SKOV-info, 1997. 36 s. Pris 40 kr.
Et sæt med 25 stk koster 625 kr.
Inkl. moms og porto.
Bestilling: Dansk Skovforening,
Amalievej 20,1875 Frederiksberg C,
fax 33 24 02 42.

Grøn bistand til
Central- og Østeuropa
Dansk miljøbistand til Central- og
Østeuropa har været støt stigende
siden begyndelsen af 1990erne,
men 'grønne' projekter som f.eks.
naturgenopretning, økoturisme, .

naturformidling, bæredygtig skov¬
drift og beskyttelse af den biologi¬
ske mangfoldighed har hidtil fået
relativ lille opmærksomhed.
Det bliver der nu rådet bod på, ved
at Skov- og Naturstyrelsen i stigen¬
de omfang inddrages i samarbejds¬
projekter, som tager sigte på en
bæredygtig forvaltning af de meget
store naturværdier i de øst- og cen¬
traleuropæiske lande. Biologer, forst¬
folk og administratorer fra Skov- og
Naturstyrelsen har i 1996/97 besøgt
de baltiske lande, Polen og Kalinin¬
grad-regionen og knyttet kontakter
til myndigheder, forskningsinstitu¬
tioner og organisationer.
For at kunne udpege naturprojekter,
der kan få bistand, har Skov- og
Naturstyrelsen i samarbejde med
Miljøstyrelsen derfor udarbejdet en
strategi for en bæredygtig forvalt¬
ning af skove og naturressourcer i .

Central- og Østeuropa.
• Sustainable Management of Nature
and Forest Resources in Central and
Eastern Europe. 24 s. Gratis.
Fås fra Miljøbutikken, tel. 33 37 92 92,
fax 33 92 76 90.

Dansk samarbejde om
naturparker i Litauen
Rådgivning og ekspertise fra to dan¬
ske amter og Hedeselskabet skal
udnyttes til udvikling af regionale
naturparker i Litauen.
I samarbejde med Viborg og Ring¬
købing amter har Hedeselskabet
vundet en opgaven ved licitation
udbudt af den danske Miljøstyrelses
Østeuropasekretariat.
Projektet skal løbe over to år fra
marts 1998 og finansieres af den
danske miljøstøtteordning, der har
til formål at fremme miljøforbedren¬
de aktiviteter i Øst- og Centraleuropa.
Før de politiske ændringer i Litauen
var der fem nationalparker, som pri¬
mært tjente rekreative formål.
For at sikre fremtidens naturværdier
og biodiversitet begyndte Litauen i
1991 på et omfattende miljøbeskyt¬
telsesprogram, og i dag er ca. 11
procent af landets areal omfattet af
programmets miljøbeskyttende for¬
anstaltninger.
Der er bl.a. udpeget 35 nationale og
regionale parker, som udgør ca.
518.000 hektar eller omkring 7 pro¬
cent af Litauens areal.
Parkerne administreres dels af det
litauiske skovbrugsdepartement og
dels af det litauiske Miljøministe¬
rium.

Specialister fra Ringkøbing Amts
teknik- og miljøområde og forvalt¬
ningen for miljø og teknik i Viborg
Amt skal sammen med medarbejde¬
re fra Hedeselskabet levere teknisk
bistand til Miljøministeriet i Litauen.
Målet er at forbedre og udvikle
beslutningsprocesserne i relation til
de regionale naturparker.
Gruppen skal rådgive de litauiske
myndigheder om strategi og mål¬
sætning for de regionale parker, bi¬
stå med planlægning i det åbne
landskab, i parkområderne samt del¬
tage i udarbejdelse af handlings¬
planer for de vedtagne strategier.
Projektet indebære/ desuden gen¬
nemførelse af planerne i to udvalgte
naturparker.
Hedeselskabet skal stå for projekt¬
ledelsen, der i vidt omfang kommer
til at trække på specialister hoved¬
sagelig fra Viborg og Ringkøbing
amter.

Disse skal stå for at gennemføre det
omfattende projekt i tæt samarbej¬
de med personale fra det litauiske
Miljøministerium samt en række
lokale konsulenter og private organi¬
sationer.

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Thorkild Thomsen,
Hedeselskabet, tel. 46 30 03 10;
vicedirektør Kåre Jørgensen,
Viborg Amt, tel. 87 27 17 00:
afdelingschef Arne Maigaard,
Ringkøbing Amt, tel. 96 75 36 00.
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Kleines Buro fur Landschaftsarchitektur sucht

Landschaftsarchitekten/in

mit der Fåhigkeit, Ideen und Konzepte zeichnerisch
zu entwickeln und darzustellen, und

ausgeprågter Sensibilitåt fur die Verwendung von
Material und Pflanze.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit Arbeitsproben an:

Buro Professor Gustav Lange
Danziger Str. 35 a D-20099 Hamburg

Grønne støjskærme fra
RockDelta

RockDelta a/s, et selskab som er

100 % ejet af Rockwool Internatio¬
nal A/S, blev stiftet januar 1997.
RockDelta a/s har overtaget alt salg,
markedsføring og udvikling af de
grønne støjskærme, Grodan®Green,
fra Grodania A/S, et søsterselskab
til RockDelta a/s.
RockDelta a/s dækker produkter til
støjdæmpning af virksomheder, veje
og jernbaner samt vibrationsdæmp-
ning af jernbaner.
Støjskærmene, som tidligere blev
solgt under navnet Grodan®Green,
markedsføres fremover under navnet
RockDelta®Green og samtidig intro¬
duceres nye støjskærmstyper. For
nuværende består produktserien af
følgende skærme:

RockDelta®Green, Standard i stan¬
dardudførelse som intensiv eller
ekstensiv støjskærm. I RockDel-
ta®Green støjskærmen, type Inten¬
siv, kan der i løbet af relativ kort tid
etableres en tæt og frodig bevoks¬
ning. Støjskærmens kerne består af
vandsugende RockDelta®stenuld.
Beplantning sker direkte i kernen og
i hele konstruktionens højde. Støj- '
skærmen, som er højabsorberende
og -isolerende, vil fremstå som en
attraktiv grøn, beplantet flade.

Ved at bruge forskellige plantearter
kan støjskærmens beplantning
designes helt efter eget valg farve¬
mæssigt såvel som formmæssigt.
RockDelta®Green støjskærmen,
type Ekstensiv, kan også dækkes af
plantevækst. Planterne sættes i jor¬
den ved foden af konstruktionen og
vil vokse op ad væggen.
Her finder de gode hæftemuligheder
på vægoverfladen, som bl.a. består
af en støjabsorberende og -isoleren¬
de RockDelta®stenuldskerne, som
også er vandsugende.
Skærmen vil efter et stykke tid være

godt dækket af plantevækst.
Tætheden vil afhænge af plante¬
valg.
Regnvand opfanges og siver ned
gennem kernematerialet til foden af
støjskærmen, der fungerer som
vandreservoir for planterne. På den¬
ne måde sikres ligeledes køling af
planterne om sommeren. Denne
støjskærmstype behøver intet van¬
dings- og gødningsanlæg, men der
bør vandes i etableringsfasen, som
ved normal beplantning.
RockDelta®Green, Mobil er en ny
type støjskærm, som er udviklet
specielt til montage på toppen af
jordvolde. Elementopbygningen er
uden søjler.
RockDelta®Green, Flex er en nyud¬
viklet støjskærmstype, som følger
terrænet i bløde kurver, uden aftrap¬
ninger.
RockDelta®Green, Glas er en grøn
støjskærm med indbyggede glassek¬
tioner.

Produkterne, som anvendes af a/s
Øresundsforbindelsen, er beskrevet i
en artikel i Dansk Vejtidsskrift 3/97. ,

RockDelta®Green Støjskærmsbro-
chure kan rekvireres fra
RockDelta a/s.
Hovedgaden 485. 2640 Hedehusene.
Tel. 46 56 50 20, fax 46 56 50 80.

Grøn anlæg og pleje starter med et ukrudtsfrit vækstmedie
Deklarerede, kontrollerede produkter og rådgivning vedrørende:

Vækstlag ved nyanlæg
Boligområder, parker, boldbaner, taghaver, trafikanlæg, greens m.m.
Jordforbedring og pleje
Forbedring af eksisterende muldlag i boligområder og parker.
Topdressing til golfbaner og fodboldbaner m.m.

DANSK JORDFORBEDRING
Varemærker: Dan-Gro A, Super-Muld, Svær Super-Muld, • Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene
Bold-Mix, Green-Mix, Stabil-Mix og Fairway-Mix. Telefon 43 99 50 20
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Pilebyg - det grønne element
Det Grønne Element® er en patent¬
anmeldt nyskabelse inden for støj¬
skærme og miljøforbedring til læ,
indhegning og afskærmning. Det er
en levende, løvdækket konstruktion,
der kan opnå i 4 meters højde på en
sommer.

Efter flere års udviklingsarbejde i
samarbejde med RockDelta a/s, kan
PileByg præsentere en levende,
grøn støjskærm, der kombinerer
viden om det gamle dan.ske pile¬
håndværk med den teknologi, som
ligger til grund for RockDelta-sten-
uldskernen til støjisolering.
Det Grønne Element® består af

pilesorter samlet i elementkonstruk¬
tioner.
Piletræer har naturlig habitat i det
skandinaviske klima og tegner der¬
for helt nye perspektiver for opstil¬
ling af støjskærme og hegn i land¬
skabet og byen.
Ved støjdæmpning indrammer paral¬
lelt opstillede elementer RockDelta-
stenuldskernen, og den grønne og
løvdækkede støjskærm har gode
støjisolerende og -absorberende
egenskaber.
Til læ og indhegning anvendes en¬
keltstående elementer.
Der anvendes friskhøstede, 2-3-åri-
ge pilestammer i varierende sorter,
samlet med vejrbestandige rafter og
galvaniserede bolte.
En opstillet højde på 2,1 m giver
efter 1 års vækst en imponerende
ca. 4 m høj og frodig væg med et
varieret udseende efter årstidernes
skiften og sortsvalg. Hegnet ældes
med naturens ynde; ingen rust, solb¬
legning, grafitti el.lign.
Kernematerialet i støjskærmen er
formstabilt og inorganisk, opførelse
og konstruktion er enkel.
Den forventede levetid er 20- 30 år.

PileByg har arbejdet med pil siden
1988 og har mere end 80 forskellige
sorter udplantet samt en omfatten¬
de erfaring med piletræer og deres
anvendelse.
Rekvirer evt. også information om
'En Pileverden - Et naturlegeland-
skab', præmieret af Friluftsrådet.
Yderligere information: Pilebyg.
Hvidstedgaard. DK-9830 Taars.
Tel. 98 96 20 71, fax 98 96 23 73.

Støjskærme af træ
I takt med samfundets skærpede
krav til støjdæmpning har man i de
nordiske lande udarbejdet trafikpla¬
ner, hvor støjdæmpning langs veje
og jernbaneanlæg prioriteres højt.
Følges disse trafikplaner, skal der i
løbet af de næste 10 år opstilles ca.
1500 kilometer støjskærme langs
veje og jernbaner i de nordiske lande.
Nordisk Industrifond satser i perio¬
den 1993-97 på forskning og udvik¬
ling inden for den nordiske træindu¬
stri. Dette sker inden for rammerne
af et særligt program med titlen
Nordic Wood, hvis formål er at
forøge det nordiske konstruktions-
træs konkurrenceevne over for
andre byggematerialer.
Vejledningen 'Støjskærme af træ' er
det danske bidrag til 'Bullerskarmar
av tra' et delprojekt under Nordic
Wood og er forfattet af de danske
projektdeltagere, dvs. repræsentan¬
ter fra bygherre, rådgivere, råtræs-
leverandører og producenter.

Traditionelt har man anvendt im-

prægneringsmidler og overflade¬
produkter for at sikre udvendige
trækonstruktioners holdbarhed.
Samfundets stigende krav til miljøet
bevirker, at man nu tilstræber at
udnytte træets naturlige varighed
samt maksimal anvendelse af kon¬
struktiv træbeskyttelse.
Vejledningen bidrager med informa¬
tion om disse emner. Vejledningen
er tænkt som et værktøj ved kon¬
struktion af træstøjskærme. Den
giver en overordnet beskrivelse af
lyd/støj begrebet samt informerer
om træ som konstruktionsmateriale,
træbeskyttelse og konstruktion.
Dette leder frem til en beskrivelse
af punkter, der som minimum skal
inkluderes i en arbejdsbeskrivelse,
som kan anvendes i praksis.
Støjskærme af træ, DTI træteknik.
60s., ill.
Yderligere oplysninger om projektet:
civiling. Martin Vestergaard, DTI.
Tel. 99 28 99 70, fax 99 28 99 29.

Støjskærme fra Unicon Beton
Støjniveauet bag en støjvæg er
summen af den støj, der går gen¬
nem væggen og den støj, der går

over væggen. Beton har generelt en
kraftigt reducerende effekt på den
støj, der går gennem væggen. En
betonvæg med en tykkelse på 10 cm
og en vægt på 240 kg/kvm har en
støjreducerende effekt på mere end
40 dB på den støj, der går gennem
væggen. Støjniveauet bag en
støjvæg af beton vil derfor i praksis
kun vaere påvirket af den støj, der
går over væggen.
Unicon Beton er formentlig de ene¬
ste i Danmark, der kan tilbyde
støjvægge med akustisk beton og
dermed også de eneste, der kan til¬
byde betonløsninger med en meget
høj støjabsorption.
Konceptet rummer mange løsnings¬
muligheder med hensyn til form og
farver, så der ikke findes et stan¬
dardprodukt. I stedet samarbejder
bygherre og rådgivere om den ek¬
sakte og optimale udformning.
Konceptet er fleksibelt, så selv
skræddersyede løsninger kan ud¬
føres til konkurrencedygtige priser.
Unicon Betons støjvægge er opbyg¬
get af en 10-12 cm tyk armeret bag¬
beton med et påstøbt lag af akustisk
beton med gode støjabsorberende
egenskaber.
Unicon Betons støjvægge med aku¬
stisk beton kan leveres i en mang¬

foldighed af former og farver.
Betonelementer er i princippet vedli¬
geholdelsesfrie. Den akustiske
beton har tillige den gode egenskab,
at den i en vis udstrækning er selv¬
rensende i forbindelse med regn.

Reparationer af mindre områder kan
foretages på stedet med samme
betonrecept og farveindhold.

Støjvæggen har en skønnet levetid
på mindst 50 år, såfremt den ikke
udsættes for fysisk overlast.
Yderligere information: Unicon
Beton. Division Betonelementer.

Køgevej 172. 4000 Roskilde.
Tel. 46 34 60 00, fax 46 34 60 99.

Vækstnyt fra
Dansk Jordforbedring
Vækstnyt udgives af Dansk Jordfor¬
bedring og udkommer 2 gange om
året. Bladet omhandler primært
vækstmedier, i dette nummer beskri¬
ves bl.a. kompostkvalitet, top¬

dressing og bekæmpelse af filt i
golf greens samt jordforbedring med
Dan-Gro og Super-Muld.
I næste udsendelse præsenteres
nyhederne Svær Super Muld samt
Bio Flis. Super Muld kan anvendes
under våde og frysende forhold, hvor
det ikke er muligt at arbejde med
andre vækstlag.
Yderligere information: Dansk Jord¬
forbedring Aps. Vadsbystræde 6,
Vadsby. 2640 Hedehusene.
Tel. 43 99 50 20, fax 43 99 52 31.

Gabioner og fibertex
fra Byggros A/S

Rømødæmningen har været gen¬
stand for en omfangsrig renovering
med henblik på at sikre dæmningen
mod en evt. stormflod.
Siden juni 1997 har man på dæm¬
ningens nordside været i fuld sving
med udskiftningen af gamle 'sten¬
madrasser', såkaldte gabioner.
I slutningen af juli var der gjort klar
•til nedlægning af de nye stenma¬
drasser, som er leveret delvis samlet.
Disse består af svejsede, coatede
stålnet, der danner rammen om et
rektangulært kassesystem, som
efter nedlægning på den afrettede
Fibertex-beklædte skråning ifyldes
stenijiaterialer med en diameter på
70-120 mm.

Herefter er der fastgjort et 50 x 50
mm finmasket topnet, som forsegler
madrassens overside og sikrer sten¬
materialerne mod udskylning i for¬
bindelse med en evt. stormflod.
Madrasserne er afslutningsvis af
flere gange påsprøjtet tyndtflydende
klæg, som gør, at dæmningen for¬
året 1998 vil have mulighed for at
fremstå grøn og frodig.
Ikke mindre end 1800 løbende meter

stenmadrasser er blevet udskiftet,
og en tilsvarende strækning plus et
par mindre delstrækninger skal i føl¬
ge planen udføres til sommer.
Byggros A/S leverer de i alt ca.
20.000 kvm gabioner med tilhørende
topnet og Fibertex, som forventes at
være indbygget inden udgangen af
juli 1998.
Yderligere information:
Byggros A/S. Vognserup 10,
Trønninge. 4420 Regstrup.
Tel. 53 46 44 44, fax 53 46 44 85.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

KB vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50 L D A GRØNT

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

Kongeåvej 81 ■ DK-6600 Vejen
Telefon 75 36 40 99 • Telefax 75 36 48 99

Totalleverandør af planter gennem mere end 13 år
Allétræer, bunddække, hæk- og læplanter m.m..

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGAOE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre j

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Tildelt ID Prisen 97

GH Form
GH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221



BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:

24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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