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Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes
henvendelse til Danske Arki¬
tekters Landsforbund, Konkur¬
rencesekretariatet, Bredgade
66, 1260 Kbh. K.
Program kan kun rekvireres

skriftligt eller ved henvendelse
i sekretariatet. Ekspeditionstid
for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Kunstmuseum på Bornholm
Bornholms amtsråd har ud¬
skrevet en offentlig projektkon¬
kurrence om placering, ud¬
formning og indretning af
Bornholms Kunstmuseum ved
hotel Helligdommen nær Rø.
Ved placeringen af kunstmu¬
seet skal der tilgodeses en evt.
senere opførelse af et kursus-
scenter/hotel. Samlet præmie¬
sum er på 500.000 kr.
Frist for forespørgsler den

28. jan. 1991. Indlevering af
forslag senest 25. marts 1991.

Fredensborg bymidte
Fredensborg-Humlebæk har i
samarbejde med DAL udskrevet
en offentlig idé-konkurrence om

den fremtidige anvendelse, ud¬
formning og funktionelle indret¬
ning af Fredensborg bymidte.
Samlet præmiesum er på 500.000
kr.Frist for forespørgsler den 14.
november 1990. Indlevering af
forslag senest 21. januar 1991.

København

Margot og Thorvald Dreyers
Fond har udskrevet to prisop¬
gaver om hovedstadens fremtid:
»Forslag til en tidssvarende sty¬
relse af København« og »Forslag
til en fysisk og arkitektonisk for¬
nyelse af København«. Formålet
er at indhente ideer og forslag til
inspiration for beslutningstager¬
ne ved løsningen af de store op¬

gaver, man står overfor. Begge
prisopgaver er åbne for alle. Sam¬
let præmiesum er på 600.000 kr.
Indleveringsfrist: 1. marts 1991.
Konkurrencevilkårene kan re¬

kvireres hos konkurrencens sek¬

retær, advokat Peter Løgstrup,
Niels Hemmingsens Gade 10, 1.,
1153 København K.

15 præmier til ferieforslag
Resultatet af Arbejdsmarkedets
Feriefonds idékonkurrence om

ferie i Danmark.
I. præmie: Malthas Tegnestue
(ophavsret) v/ Hans Jakobsen,
Poul Kærgaard, John Laursen,
Gunnar Munk Jørgensen, Aal¬
borg.
Medarbejder: Civilingeniør
Claus Otto Nielsen.
1. præmie: Arkitekttegnestuen
Virumgård v/ arkitekter MAA
Bangsbo, Poulsen, Raun &
Madsen.
Ansvarshavende: arkitekt
MAA Ulla Poulsen, Køben¬
havn.

/. præmie: A/S Kooperative ar¬
kitekter (ophavsret) ved Lars
Danø og Stig Eriksen og Kon¬
sulentkompagniet ved Bjørn
Christensen og Merete Dobusz.
Konsulent: Landskabsarkitek¬
terne Algren & Bruun ved
Svend Algren, København.
2. præmie: Cand. jur. Jens Loft
Rasmussen, arkitekt MAA Jør¬
gen Kreiner-Møller og arkitekt
MAA Erik Nobel, København.
2. præmie: Arkitekter MAA
Bo Lautrup, Peter Dalsgaard,
Ib Valdemar Nielsen og Lars
Juel Thiis Knudsen. Biolog
mag. scient. Bent Lauge Mad¬
sen, Aarhus.
3. præmie: Arkitekt MAA
Rune Fink Isaksen, (op¬
havsret).
Konsulent: Ingeniør MAI Tor¬
ben Adler.
Medarbejder: Arkitekt MAA
Per Fink Isaksen, Åbyhøj.
3. præmie: Johannes Bach Ras¬
mussen, landskabsarkitekt
MDL & Jørn Boldsens Tegne¬
stue ApS, arkitekt MAA, Kø¬
benhavn.
3. præmie: CBD-Arkitekterne
ved Michael Lindeburg. Arki¬
tekterne Bo Nørregaard Jensen
og Kristiina Kesaaro. Arkitekt
Anne Vibeke Sand, Køben¬
havn.

3. præmie: Stud. arch. Lena
Larsen og arkitekt, civilinge¬
niør Christian Rønne, Køben¬
havn.
4. præmie: Arkitekt MAA
Hans Lyngsgård, Skanderborg.
4. præmie: Arkitekt D.P.L.G.
(Ecole d'Architecture Paris La
Villette) Michel Parfait og ar¬

kitektstuderende (Kunstakade¬
miet i København) Suzan
Kann, Frederiksberg.
4. præmie: Stud. arch. Birgitte
Pedersen og arkitekt MAA
Hanne Lehrskov, Århus.
4. præmie: T. Sterler Jeppesen,
(ophavsret).
Medarbejder: John Jeppesen,
Køge.
4. præmie: Bjørn Christensen,
Helle Dobusz og Merete Do¬
busz, Konsulentkompagniet
ApS, Helsingør.
4. præmie: Tom Sørensen, Fre¬
deriksen.
De tre første blev præmieret

med kr. 60.000, de 2 næste med
kr. 40.000, de 4 næste med kr.
20.000, og de resterende 6 med
kr. 10.000.

Burle Marx på video
Zara Muren, landskabsarkitekt
a.s.l.a., har produceret en 57
minutter lang videofilm om
brasilianeren Roberto Burle
Marx. Filmen begynder i Rio
de Janeiro på Burle Marx' teg¬
nestue, hvor man gennem inter¬
views med Burle Marx og hans
kompagnon Haruyoshi Ono
indføres i tankegangen bag
hans arbejder. 11 projekter her¬
iblandt Copacabana Promena¬
de, IBM, Itarmarity Palace og
Monteiro Residence og afslut¬
ningsvis BM's eget hus, have
og gartneri vises i filmen.
Engelsksproget, Hi-Fi, 1989,
Sales outside the USA: 1/2"
NTSC VHS: $390, prepaid,
1/2" PAL VHS: $ 450, prepa¬
id. Price Includes shipping by
Federal Express. Payment to be
made in US dollars by check
made payable on a US bank
only. No Eurodollar checks,
please.
Master Design Series.
200 Crescent Road.
San Anselmo, CA 94960, USA.
Tlf. 415 459-2255.

The In-Between
The In-Between er fællestitlen
for efterårets offentlige fore¬
læsningsrække på Kunstakade¬
miets Arkitektskole, hvor arki¬
tekter o.a. behandler byens
mellemrum og berøringsflader
mellem arkitektur og skulptur.
Forelæsningerne afholdes over
8 torsdage kl. 16.00.
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18.10: Landskabsarkitekt Paul

Friedberg, New York.
25.10: Arkitekt Miguel Angel
Roca, Argentina.
1.11: Arkitekt Octavio Mestre

Aramendia, Barcelona.
8.11: Arkitekt Lars Gemzøe,
København.

15.11: Mag. art. Leila Krogh.
22.11: Landskabsarkitekt Alex¬
andre Chemetoff, Paris.
29.11: Billedhugger Torben Eb¬
besen, København.
6.12: Afsluttende forelæsning.
Kunstakademiets festsal, Kon¬
gens Nytorv 2, København.

Fredagsforelæsninger
Ved sektion for landskabsar¬
kitektur -tidligere afd. for have
og landskab, KVL-afholdes
over 6 fredage kl. 13.15 neden¬
nævnte forelæsninger.
26.10: Lisbeth Saaby, Miljømi¬
nisteriet om herregårdsbetænk-
ningen.
2.11: Arkitekt Jens Kvorning
om havekunsten som inspirati¬
on for bybygning.
9.11: Landskabsarkitekt Kirsten
Lund-Andersen om Lerchen¬

borgparkens historie og restau¬
rering.
23.11: Prof. Sven-Ingvar An¬
dersson om lys i landskabet.
30.11: Landskabsarkitekt Jeppe
Aagaard Andersen om geome¬
tri i landskabsarkitekturen.
7.12: Arkitekt Erik Bystrup
forelæser udfra konkurrence¬

projekter om stedet som inspi¬
rationskilde.
Sektion for landskabsarkitek¬
tur, auditorium 3-04. Thor¬
valdsensvej 40, st. Frederiks¬
berg.

Historiske roser

Roseneksperten Torben Thim
forelæser om historiske rosers

oprindelse og kulturpleje i
Havebrugshistorisk Selskab
torsdag 29.11 kl. 19.30
Landbohøjskolen, Roligheds¬
vej 23, Frederiksberg.

Gammel Dok
Fra 9.11 til 25.11 udstilles pro¬

jekter fra en arkitektkonkur¬
rence udskrevet af Bygge- og

Boligstyrelsen om de kom¬
mende års byfornyelsesopgaver.
Fra 2.12 til 6.1 viser prof. Niels
Ole Lund sin produktion af
collager fra de seneste 15 år.
Dansk Arkitektur- og Bygge¬
eksportcenter, Strandgade 27,
København. Tirsdag-søndag
10-17, onsdag 10-22.

Kunstindustrimuseet
Indtil 2. december vises udstil¬

lingen »Blomster fra sans og
samling«.
Kunstindustrimuseet, Bredgade
66, København. Tirsdag-søn¬
dag 10-16.

DL's julemøde
Sven-Ingvar Andersson holder
IFLA-forelæsningen The
Coast-Line Power den 11. dec.
kl. 18.30 i Dansk Kunstnerråds

lokaler, GI. Strand 48, Køben¬
havn.

Tilmelding tlf. 31 63 11 66.

Jubilæumsskrift fra Stads¬

gartnerens afdeling i Odense
Stadsgartnerens afdeling i
Odense har i 1990 fejret sit 125
års jubilæum og derfor frem¬
stillet et lille skrift, som fortæl¬
ler og med illustrationer viser
nogle træk af den 125 årige
historie.
Jubilæumsskriftet kan rekvi¬

reres ved fremsendelse af en
check på 60,00 kr. til Stads¬
gartnerens afdeling, Slottet,
5000 Odense C.

NLA's medlemshåndbog
NLA har i sommer udsendt

medlemshåndbog 1990, som
giver et indblik i foreningens
virksomhed, herunder organi¬
sation, styrelse, lokalafdelinger,
udvalg, vedtægter, stipendier
m.m. Medlemslisten omfatter
foruden en alfabetisk del også
en fylkesvis oversigt. Også de
landskabsarkitektstuderende
har fået deres liste.
NLA sælger håndbogen til
kostprisen, 150 Nkr fra NLA,
postboks 7051. Homansbyen,
0306 Oslo 3. Norge.
Tlf. 02-44 78 77.

Tænk kreativt med
BB betonvarer

Smukke belægninger, integrerede løsninger,
hvor belægning, kantsten, græsarmering,
trapper, pullerter e.t.c. passer ind i en perfekt
helhed - og med ene¬
stående muligheder
for mønstereffekt.

Vi lægger vægt på godt
design, hvor de enkelte ele¬
menter passer sammen.
Og vi lægger vægt på
kvalitet.

Lad os hjælpe dig til at udnytte mulighederne i
vort alsidige produktprogram til dine løsninger.
- Eller lad os indgå i et samarbejde om
produktudvikling på grundlag af dine specielle
ideer og vor viden om rationel, kvalitetsbetonet
betonvareproduktion.

i:I:
Lillemosevej 1, Sterkende DK-2640 Hedehusene Tel. 42 13 88 44
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Sven-Ingvar Andersson
Annemarie Lund

ARKITEKTUR DK nr. 4-1990

Landskabs-
og havekunst
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Køb det og få vor generations første sammenhængende beskrivelse
af dansk havekunsts egenart frem til vore dage.
Sven-Ingvar Andersson sammenfatter havekunstens udvikling.
Annemarie Lund analyserer de aktuelle tendenser.

Teksterne er gengivet på engelsk i deres fulde længde, og der er
fyldige resumeer på tysk.

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43,1051 København K., tlf. 33 13 62 00.
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Naturformidling, poesi og musik
- potentialer i en narcissistisk præget kulturepoke

Af Jette Hansen-Møller.

Leeds set fra Middleton Park ■ View of Leeds from Middleton Park

Natur.
Ved bredderne af den glitrende strøm
ligger våde klumper afmos
imellem den glatte karse
hvor de slimede skovsnegle glider,
mens de leger med løbende skovlus
og de svømmende orme.

Edderkoppeceg fint balancerende på silkespind
set afde kvidrende fugle
mellem det frodige løv
vrimlende tusindben forklædt i dunede fjer
og naturen lever travlt derude på landet.

I England har traditionelle guidede ture i na¬
turen nået et toppunkt, hvad angår deltager¬
antal og interesse. Samtidig oplever natur¬
formidlerne, at de kommer til kort ikke
mindst overfor børn. Økologiske processer
kan godt forklares, og forureningsproble¬
merne er det lettere at vise end at skjule, men
det bliver meget hurtigt uinteressant, fordi
der ikke synes at være noget at stille op for
den enkelte i praksis. Derfor eksperimente¬
res der med andre former for naturformid¬

ling som bl.a. øko-museer1, teaterforestil¬
linger og skulpturudstillinger i naturen.

I det følgende beskrives et eksempel på na¬
turformidling for børn, hvor der lægges sær¬
lig vægt på deres egne oplevelser gennem en

poetisk og musikalsk bearbejdning. Herved
opnås en større indlevelse i naturen, men

samtidig rummer metoden perspektiver,
som er interessante i forhold til velfærds¬
samfundets narcissistiske tendenser.

Middleton Park
I maj måned havde Skov- og Naturstyrelsen
besøg af en engelsk biolog med speciale i for¬
midling, Gillian Taylor. Gennem et par år

har hun været ansat ved Middleton Park,
LeedsCity Council, hvor hun bl.a. tog initia¬
tiv til en anden form for naturformidling
blandt børn. Middleton Park, der er et by¬
nært landskab syd for Leeds omfatter bl.a.
enmindre skov og en tidligere fyldplads, som
nu henligger med græs og selvsåede træer.
Børnene og de voksne i området betrag¬

tede ikke disse arealer som natur og slet ikke
som noget værdifuldt. Tværtimod var der
tale om henkastning af affald, afbrækning
af grene og anden beskadigelse af træer.
Noget måtte der gøres, og Gillian Taylor, der
selv er aktiv musiker, fik derfor den idé at
inddrage poesi og musik i sin naturformid¬
ling.
Fra to nærliggende skoler tog ni-årige

elever og lærere med naturvejlederen ud i
området en formiddag. Ikke for at lære no¬

get bestemt, men for at sanse, at dette også
var en form for natur. De kravlede i træer,
vadede i åen, lyttede til stilheden i terrænets
lavninger og så på smådyr. Navne på planter
og dyr, forklaringer om årsagssammen¬
hænge osv. kom kun på tale, hvis børnene
selv bragte det på bane.

Efter turen blev børnene opfordret til at
skrive digte om de oplevelser, der havde gjort
størst indtryk på dem. Da dette arbejde var
godt igang blev komponisten Meredith
Nicholas taget med på råd. Det var hans op¬
gave at hjælpe børnene med at finde lyde,
der kunne illustrere og understrege digtenes
mening, som f.eks. forestillingen om »The
King of the Forest« - det majestætiske træ,
der har set Middleton blive bygget, og som
vil stå der endnu, når børnene selv er blevet
bedsteforældre, ja selv når de er døde, eller
spættens rytmiske hakken, og den på een

gang hyggelige puslen og skræmmende stil¬
hed i gryderne i terrænet.
Projektet mundede ud i, at børnene for

forældre og de andre elever på skolerne læste
deres digte op - alene eller i større og mindre
kor - med ledsagende lyde, som de også selv
fremstillede. Nogle af digtene blev meget
flotte og afslørede en indsigt og indlevelse,
som aldrig kan blive et resultat af en traditio¬
nel guidet tur.
Arbejdsindsatsen for naturvejlederen i

forbindelse med projektet har omfattet en
udflugt, der varede en formiddag samt knap
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Listen.
Listen to the sounds ofspring.
Listen to the birds when they sing,
Chirping their merry tittle song,
Never stopping all day long.
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Listen to the stream when it runs

Bubbling and swirling, trickling and turning.
Listen to the buzzing bees
Collecting nectar from the blossom trees
On their way back home.
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ti besøg i hver af de to klasser af én til to
timers varighed. Komponisten blev betalt v
over en særbevilling og har arbejdet nogen¬
lunde lige så meget i klasserne. Hertil kom¬
mer deltagelsen i den endelige forestilling.

Resultatet af projektet
Som allerede nævnt afslørede børnenes kre¬
ative arbejde med deres oplevelser i digt og
lyd en anden tilgang til omverdenen end den,
traditionel biologi- eller orienteringsunder¬
visning medfører.
Hertil kommer, at børnene i ugerne efter

forestillingen tog deres forældre og bedste¬
forældre med ud i området for at vise dem

netop det specielle, som deres digt havde om¬
handlet.

Det væsentligste var imidlertid, at hær¬
værket i området faldt markant, fordi bør¬
nene var kommet til at opleve det som deres
i en sådan grad, at de nu dels selv opfører sig
mere hensynsfuldt, og desuden beskytter det
mod andre børns ubetænksomme opførsel.

Narcissistiske tendenser i kulturen
Udover at være et konkret eksempel på en

102

kunstnerisk og kvalitativ tilgang til natur¬
oplevelse og -formidling rummer projektet
et videre samfundsmæssigt perspektiv.
De kulturelle forandringer, som er slået

igennem efter 2. verdenskrig, har medført
ændringer fra et dagligliv betinget af knap¬
hed til et storforbrugende velfærdsliv på
kreditkort. Hermed synes kulturelle normer
og karaktertræk ændret i et sådant omfang,
at der har udviklet sig en ny personligheds¬
type foreløbigt især blandt børn og unge -
den narcissistiske2. Karakteristisk for den er

en svækket selvfølelse med et vedvarende
behov for symbioselignende forhold (af¬
hængighed af gruppen) og en idelig stræben
efter tilfredsstillelse. De teoretiske nøglebe¬
greber, som er medvirkende til disse forand¬
ringer, erfrisættelse og ekspropriation. Med
friscettelse hentydes bl. a. til opgøret med tid¬
ligere livspraksis og traditioner, der er tømt
for indhold og kvalitet, inkonsekvenser i for¬
hold til værdier og idealer (f.eks. minimale
bøder for miljøsvineri), bl.a. fordi mening
og fremtid koncentreres i eet mål - penge.
Karakteristisk er det også, at tidligere tiders
krav om behovsudskydelse er blevet afløst af

forbrugersamfundets uendelige muligheder.
Resultater er, at problemet for den enkelte i
mindre grad er, hvad man ikke må, men sna¬
rere, hvad man ikke kan nå. Når de kulturelle
mønstre således opløses, bliver problemet at
disponere friheden, men her træder vel¬
færdsstaten hjælpende ind og tilrettelægger
næsten alle livsområder fra vugge til grav.
Livets muligheder fremstilles som grydekla¬
re tilbud - beskæftigelsestilbud, uddannel¬
sestilbud, underholdningstilbud, naturfor-
midlingstilbud osv., hvorved der bliver tale
om en ekspropriation af livsfæren.
I skolen afløses den gamle udenadslære

og disciplinen, der i høj grad fastholdt de
kulturelle normer og indprentede faste vær¬

dier, f.eks. af kritisk diskussion og gruppe¬

arbejde, altså en form for frisættelse. Samti¬
dig kræves rationel stillingtagen til begiven¬
heder og problemstillinger langt væk fra de
unges virkelighed. Problemet herved bliver,
at skolen kommer til at bidrage til ekspro¬
priationen, fordi livet forudgribes på et teo¬
retisk og hypotetisk plan. Seksualundervis¬
ningen er et eksempel på en frisættelse, men
når drenge i tiårsalderen gennem film- og

LANDSKAB 7 -1990



© ©

y i'i;.

TV

(joohO

fcttfctlc fckt
btatktic tt
. . i.

f- tt kit tic tit tl< -fck. felt (r(tfct it2.« Ittf tt felt tic fcktk tt fcttfc

C7V i o I iV\ Ær ' ,——--

(|>iw^ 1 (!<rw}</ )

VWV Wv

^ToclcU (

"Titti«- w vaAaaaaatvw
(^1ov2U)

S>
•S

c
o

-§ ■§
^ J
s
*

5 I
a 5
■c ^
«s ts

C

11
6 w

■*«»

SC3 ^

too
.C

■§
3 "tf
s c
» 3
S. s5T os

■S ^^ ~r-

8 -s
*
•5

c s:
a r*
•c £

if!
I £>
=§£ c

t> -3i2 *ni *iM

■n * ! * * -s;
J9* "S

I
<, ■§' „£ a S "§
||l I1
8*H j

=3 §
^ "O
g S£ 53

all
■8 -fe ^
C
§
to

S ■*
"3^6«

a
5-> 5

s:

$

.52
-s:

1 ts
c
<3

53

8

) *
3
o

S -8
£1

o .S3 ^
K ^
S k ^«k 5 «c*
<3 -C> ^

^ ^ -J2 -S2 "§

a

"8
I
a
0

1
I
*>

•X3
C
<3

I
c
a
■c
o
5

videopræsentation forventes at være interes¬
seret i at diskutere og vide mere om menstru-
ationsfænomener, bliver der tale om ekspro¬
priation.
Eleven skal altså vinde indsigt og udvise

færdigheder uden eller forud for personlige
erfaringer, og det er netop problemet også
med megen af den undervisning, der vedrø¬
rer natur og miljøproblemer.
Du kan lære at se, at en å er forurenet og

opfatte det som en værdiforringelse forårsa¬
get af landbrugets intensivering, men hvis
det ikke kan sættes i relation til egne oplevel¬
ser af leg i og ved rent, rindende vand, bliver
konsekvensen enten ligegyldighed og lede,
opgiven overfor en uløselig problematik, der
tårner sig op og må overlades til eksperter,
eller en grundlæggende angst for fremtiden.
Her bliver det engelske projekt spæn¬

dende, fordi det ikke påpeges, hvad det er,
der er interessant ved eller i naturen, eller
hvordan du skal opleve den, men tværtimod
giver plads til en selverkendelse ved hjælp af
frisættelse fra overleverede normer og vær¬
disæt. Oplevelserne bliver derved kulturska-
bende.

Perspektiver herhjemme
Herhjemme har vi naturskoler og musiksko¬
ler, formningsundervisning og en glimrende
fritidsundervisning. Der er altså masser af
muligheder for f.eks. i forbindelse med
emneuger på skolerne, at gøre de bynære
landskaber personligt vedkommende, og un¬

dervisningen selvudviklende.
At fange og partere en fisk eller slagte en

høne og se, hvad der er indeni, som det sker
på naturskolerne, er naturligvis lærerigt,
men den kreative tilgang rummer yderligere
en dimension, hvor sansning og formning
integreres og bliver identitetsskabende.
Kunstnerne skal altså ikke kun stå på side¬
linien og inspirere og give os nye selvbilleder
af en indre og ydre verden. De kan også mere
direkte hjælpe andre til at blive sansende og
dermed skabende såvel i forhold til naturen
som i forhold til kulturen.
At ideen ikke bør forbeholdes naturfor¬

midling for børn turde være indlysende, og
den er hermed givet videre - desværre uden
lyd, lys, duft...

Jette Hansen-Møller landskabsarkitekt maa, mdl.

1. Et økomuseum er en slags tematiseret frilands¬
museum udstrakt til en hel egn. Det, derformid¬
les, er det karakteristiske samspil mellem kultur
og naturpå et bestemt sted i historiskperspektiv
formidlet i landskab, bygninger og åbne værkste¬
der forbundet ved stier, sejlruter og tilsvarende.
Formålet er dels en formidling til turister, dels at
styrke lokalområdets egen identitet og om muligt
tiltrække såmange besøgende, at servicefunktio¬
nerne i lokalsamfundet kan overleve. Tanken op¬
stod oprindeligt i Frankrig og har siden bredt sig.
Her hjemme erSkjern-EgvadMuseum i Ringkø¬
bing Amt ved at opbygge et økomuseum med
temaerneÅ og fjord, Vand- og vindkraft og Den
typiske stationsby.
2) Se bl.a. Ziehe, Thomas, »Pubertal und Nar-
zissmus«, Frankfurt 1975.
Ziehe, Thomas, »At ville elske sig selv - uden at
kunne«, Kontext 42, Kbh. 1981.
Ziehe, Thomas og Herbert Stubenrauch, »Ny
ungdom og usædvanlige læreprocesser«, Kbh.
1983.

Thielst, Peter, »Narksissos og Ekko. Narcissisme
og narcissismeteori«, Reitzels forlag, Kbh. 1989.
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AfMalene Hauxner Troels Erstads havekunst

Det moderne
Den besvarelse, der i 1938 gav den 27 år
gamle Troels Erstad 2. præmie i Østifternes
Haveselskabs konkurrence om et bud på,
hvordan haven ville se ud i 1963, holdt ikke
helt stik. Fremtidsvisioner har det nu også
med, at vise billedet af øjeblikkets drøm,
hvad Troels Erstad nok har haft i tankerne,
da han i den medfølgende tekst skrev: »Den¬
ne profeti er muligvis snarere udtryk for et
fromt ønske end nogen sandsynlighedsbe¬
regning.«
I Troels Erstads 'fromme ønske' er huset

kridende hvidt. Gennem en stor råglasdør,
der kan skydes til side som en harmonika,
kan man se ind i et stærkt kongeblåt rum.
Havens fliser fortsætter ind i stuen, for i det
moderne hus ligger varmen i gulvet, og radi¬
atorer er unødvendige. På husets tag er ind¬
rettet en have, der er forbundet med resten af
haven ved hjælp af en elegant svungen græs¬
rampe, der snor sig mellem tag og terræn.
Som det passer en, kan man bevæge sig og
flytte sin stol efter sol og vind. I blændende
kontrast til husets dybblå indre og hvide ydre
hænger pelse af efterårsrøde vildvin ned

over murenes overkanter og mødes med et
spinkelt 'vandtræ' fra hvis olivengrønne
grenspidser vandet falder som store sitrende,
tynde vandskærme. Zinnia og georginer i
stærke farver er anbragt i plantevogne, så
den vogn, der er tilplantet netop for denne
årstid, når den er i fuldt flor, kan rulles hen
til husets siddeplads. I et hjørne af haven
hænger vildvinen ned fra et hvidlakeret
tremmetag over en lille siddeplads, der er op¬
lyst om aftenen lige som vandtræet. For¬
slaget var et udstillingsnummer, men blev
også en visionær sandsynlighedsberegning,
hvis titel 'Græsvejen fra haven til taghaven'
næsten symbolsk antydede vejen væk fra
30rnes pastorale græshave mod den nye tids
gårdhave.
At »det våsentliga i trådgården, nåmligen

den fina balansen i det grona trådgårdsrom-
met med lovmassornas dimensioner och
fårger«, at »våxsternas vasen och behov
(var) kårnen i all verklig trådgårdskonst«,
som udtrykt i artiklen Reflexioner over

trådgårdskonst i det svenske tidsskrift Egna
Hem i 1946, viste Troels Erstad i denne lille
skitse og i en lang række andre haver, der er

så personlige og egale, at de karakteriserer en
af vore fineste kunstnere, men som samtidigt
er så samhørige med den tids havekunst, da
den var bedst, at de kan karakterisere den
som en moderne poetisk tradition, der ræk¬
ker langt ud over sin tid.

I Finn Juhls have i Ordrup krat, fik Troels
Erstad lejlighed til at vise sin sans for farver
og for den sammenhæng mellem ude og
inde, der her ikke bare blev et postulat, men
en virkelighed, der kunne fornemmes i ter¬
rænets skålform og i de eksotiske træer, hvis
lyse, lette karakter fik lov at præge husets
konstruktion, farver og møbler. De runde,
trekantede blomsterbede kantet af klinker
og adskilt af Cotula grønnegange antyder
den interesse for formen og dens opløsning,
som Erstad fastholdt i alle sine arbejder.

Det japanske
'Vandspejlet', et andet forslag i konkurren¬
cen om fremtidens .have, viser den moderne
drøm om det enkle, forfinede, begrænsede
og dekorative, som mestredes i den japanske
havekunst. I forslaget, som man indkøbte, er
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huset opført af et skelet af træstolper og pla¬
der, malet i lysende, klare, iøjnefaldende far¬
ver. Bag vinduernes skydeskodder af finer¬
plader kan spraglede jalousiskodder trækkes
mere eller mindre ned for solen. Haven er et

eneste vandspejl, hvorover man bevæger sig
på trædesten af samme vandslebne neksø¬
sandsten som inde i huset, til havens ind¬
gang, til brusebadet og til den hyndeklædte
bambussolbriks. Det høje hegn om haven af
stråmåtter på bambusstativ lukker for ind¬
blik, og kunstlys fremhæver om aftenen den
rigdom af farveprægtige og yndefulde en¬

keltheder, der stammer fra majs, pilebladet
solsikke, aralie og iris, en smukt formet fyr,

bjørnegræs langs kanterne og slyngplanter
på hegnet. De eksotiske planter spejler sig i
vandet og giver et friskt og uberørt præg ikke
af kritikløs samlermani, men af en interesse
for den enkelte plantes karakter.

Fru Jensens have i Charlottenlund er at be¬

tragte som en stor japansk have. Trædesten
af runde træskiver snor sig rundt i haven og
samler sig til belægninger ud for døren i red¬
skabsrummet, ved brønden og i havens fjer¬
neste hjørne. Op af Cotulatæppet rejser sig
søjleener, Indigofera, ildtorn, kløverbusk,
floks, rypelyng, dagliljer, Perowskia, la¬
vendler, gyvel, bjørnegræs og ærenpris.

1. Erstads have 1990. Foto Hauxner.

2+3. Græsvejen fra haven til taghaven 1938.
4. Drømmen om vandtræetfik Troels Erstad lov
til at vise i en lille 'have i gråt' på udstillingen
Eventyrets blomsterland i Forum.
5.+ 6. Finn Juhls have 1941 og 1991. Foto
Hauxner.

7. Vandspejlet 1938.
8. Mogens Lassens egyptiske stol tegnet til Troels
Erstad. Foto udlånt af Vibe Erstad.
9. I Troels Erstads egen havepå taget afMogens
Lassens hus på Sølystvej i Ordrup konkurrerer
Cotulabunden med flisegulvet om pladsen.
Hjortetak, bambus, fersken og Ailanthus indta¬
ger her 'tillfålligt, selvvuxen' deres plads på en
måde, der blev Erstads adelsmærke. Haven blev
tilplantet på denne måde i 1940.
■ 1. Erstad's own garden 1990.
2.+3. The grassy road from garden to roof
garden, 1938.
4. T. E. was able to show his dream of the water
tree in a small»garden in grey« at the exhibition
»Eventyrets blomsterland« (the Fairly Tale
Flower Country) in Copenhagen.
5.+ 6. Finn Juhl's garden 1941 and 1990
7. The water surface 1938.
8. Mogens Lassen's Egyptian chair designed for
T.E.
9. In Erstad's own garden on the roof ofMogens
Lassen's house in Ordrup the Cotula floor com¬
petes with tiles. Bamboo, peach and Ailanthus
here assert, randomly and »self-grown«, theirpo¬
sitions in a way that became Erstad's emblem.
1940.

■ ... War
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Det selvvoksede
I sin egen have i Ordrup koblede Troels
Erstad sublimt lys og farver, nyt og gammelt,
hus og have, enkelt og mangfoldigt, eksotisk
og hjemligt, i et yderst bevidst kunstnerisk
sprog, han havde lært af den sene romerkul¬
tur, af Robinson, Jekyll, Lange, Brandt,
Sørensen og Mogens Lassen.
Som det yderste i det gamle Ordrup ligger

huset på en trekantet grund, og for at skabe
en beskyttet have blev den omgivet af et hegn
af rørmåtter, en løsning der både refererer til
japanske haver og til den gartneriske brug af
materialet til beskyttelse afmistbænke, driv¬
huse og planteskolestiklinger. I mørklæg-
ningstiden blev hegnet trådt ned og erstat¬
tet af Forsythia. Stråtaget, de kalkede mure,
vildæbletræet foran køkkenvinduet, sten¬
pikningen langs murene og de to løn ved lå¬
gen giver fra gadesiden mindelser om husets
fortid som fisker- og bondehus. I havens syd¬
lige del blev der, til datteren, skabt en græs¬
have med flerstammede buskformede plata¬
ner, klippet i næsten bonzaiagtige former.
Under disse og langs kanterne, hvor man
ikke kunne komme til med græsslåmaskinen
fik ærenpris lov at brede sig i puder. Resten
af haven er primært til at se på, det meste af

året inde fra husets blå og røde stuer. Fra
denne side kanman godt se at huset ikke er et
fisker- bondehus men en moderne bolig med
tegnestue, gæstebolig og udhus kædet sam¬
men af en mur, der skaber beskyttede sid¬
depladser. Under en letskyggende pergola,
foran de store ruder kan man på søslebne
neksøsandsten liste sig forbi og sætte sin
havestol i eftermiddagssolen og herfra be¬
undre de udsøgte, sjældne planter anbragt
i uregelmæssige figurer som i naturlige
vækstsamfund. Bambus, Magnolia, Aralia,
skyrækker, artiskok, Azalea og pileurt er
anbragt, så vægge elimineres og rummet op¬
løses. Her hverken graves, rives eller skuffes.
Løvet får lov at ligge, så anemoner og et væld
af lyseblå løgplanter kan vokse i fred. Co-
tulabunden, der udvisker kanter og holder
sammen på hele dette sceneri, blev klippet
som græs et par gange årligt.
I den romantik-funkisdiskussion i 1938,

hvor Tholle, Errboe og Erstad-Jørgensen
stod i den ene side af ringen og Sørensen og

Boye i den anden, valgte Erstad, som Brandt
romantikken på et rationelt grundlag og gik
fordomsfrit ind og krævede rigtige træer i
stedet for allétræer. Erstad ville have plante¬
skolerne til at lave træer med flere stammer,

som de så ud i naturen »Der er ikke tale om
et dekadent modelune, der kræver træer i en
vis naturalistisk/romantisk form, men det
man forstår ved rigtige træer, alle sådanne
former man ser i skove, enge og moser, træer
med flere stammer, hvor dette er naturligt
for arten eller med en uregelmæssig vækst,
hvor dette er naturligt betinget, ja overhove¬
det alle former der ikke er brændemærket af
en gartnerisk lyst til bessermachen.«

I. + 4. Fru Jensens have 1939.
2+3. Erstads egen have. Foto Walter Bauer.
5. Erstads arbejdsbord og udsigt. Foto udlånt af
Vibe Erstad.
6. Erstads stuer. Foto udlånt af Vibe Erstad.
7. Det selvvoksede. Foto. Walter Bauer.
8. Det tilfældige. Foto udlånt af Vibe Erstad.
9. Erstads egen have 1965. Foto Hauxner.
10. Cotula, der udvisker skarpe kanter. Foto ud¬
lånt af Vibe Erstad.
II. Planen afFagels have viser en udvikling hvor
vegetationen breder sig til siderne for at bryde
»den mordande ensformigheten och trista over-

skådligheten, som gor det så svart attfinna sig til¬
rane i en liten smal radhustrådgård«. Haven er
skabt med Sørensens hvilehave med 'tilfældige'
plantninger som forbillede (fra: Reflexioner).



Det tilfældige
Respekten for hver enkelt plante viste sig i de
'tilfældige' plantninger, der ikke var så til¬
fældige endda. »Det år knappast nodvån-
digt att påpeka att den 'tillfålliga' våxstpla-
ceringen icke kan vara underkastad någon
verklig tillfållighet, når en sådan trådgård
bygges upp. Det kråves i stallet en mycket
indgående kunskap om den enskilda artens
våxsått, och arbetet med denna trådgårds-
form for dårfor ganska naturligt till ett okat
intresse for våxternas egentliga våsen. Man
foredrar att se tråd och buskar utveckla sig
flerstammiga och forgrenade i et bestånd av
både gamla och unga exemplar och upp-
tåcker, att en Prunus nana rakt inte år en

Prurius nana om den inte får lov att skjuta
sine rotskott på flera sidor. Dår våxsterna
inte med avsikt anvåndes som arkitektonisk
byggnadsmaterial i håckar, alléer och spal-
jéer glåder man sig over att se deras sanna
ansikte.« Troels Erstad indså ganske klart fa¬
ren ved naturbølgen: »All friare utformning
av trådgårdar med huvudvikten lagd på det
sjålvvuxna rymmer nåmligen den faran, att
formlosheten i alia fall stelnar i formalism,
som ju knappast kan bli mindre ån den en ar¬

kitektonisk trådgård rymmer... Det år idag

utan tvekan sunt att gora klart for sig vilka
synspunkter som efter vår instållning fort till
något konstnårligt vårdefullt, och vilka som
fort ut i dilettantismen. Efter en sådan ana¬

lys skulle det vara mojligt att fora det starka
intresset for 'landskapeligt' formad terrång
och fri vegetation vidare i de råtte banorna.
Det intresse som Brandt konstaterede 1933
och som finns i Danmark i dag år ånnu star-
kare ån den gången. Sådan som vi kender
der denna 'wildgarden' från G. N. Brandts
blomsterång i åtskilliga av hans trådgårdar,
kan vi utan vidare acceptera den och fora den
vidare i framtidens trådgårdar.« (Reflexio-
ner over trådgårdskonst.Egna Hem4/1946).
Som illustration af sine tanker viste Troels
Erstad fotografier af en dyrehave og af en af
Brandts mange blomsterenge som doku¬
mentation af den skønhed, der lå hævet over
enhver tvivl. Disse billeder kom til at præge
de arbejder han og Brandt, i dennes sidste år,
arbejdede sammen om. Ved Thorstedlund
holder et buet stengærde på terrænet og ska¬
ber plads til en lille blomsterhave i en større
have, der ellers tilsyneladende er overladt til
Vorherre. Den vilde skovhavemed højt græs,
rhododendron og magnolier bliver sat i re¬
lief af skarptskårne brede kig i store fejende,

Cs
rJ

svungne lysninger med kort græs i bunden
og blomstervæld langs siderne.

m 1+4. Mrs. Jensen's garden.
2.+3. Erstad's own garden 1939.
5. Erstad's desk, and the view from it.
6. Erstad's house.
7. »Self-grown« vegetation.
8. »Random« growth.
9. Erstad's own garden 1965.
10. Cotula obliterating sharp edges.
11. The plan for Fagel's garden show vegetation
spreading towards the sides so as to disrupt the
murderous uniformity and the drab clarity which
make it so difficult to come to terms with the
narrow garden of the semi-detached house. The
model is C. Th. Sørensen's restive garden with
randomisedplantings (From »Reflexioner«).
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1. Staudebed i Dorphs have 1945.
2. Have i Maribo 1935.
3. Thorstedlund. Foto H. G. Adolph.
4. Thorstedlund. Brandt og Erstad 1944.
Nord tv.

5. Thorstedlund 1990. Foto Hauxner.
■ 1. Herbaceous border in Dorph's garden, 1945.
2. A garden in Maribo, Lolland, 1935.
3. Thorstedlund.
4. Thorstedlund. Brandt and Erstad 1944.
North: left.
5. Thorstedlund 1990.

Formen og dens opløsning
I 1935 afprøvede Troels Erstad i en have i
Maribo det cirkel-firkantmotiv, som var mo¬
dernisternes foretrukne. Haven er bygget op
omkring to akser, hvor den primære går fra
et arbejdsværelses vindue til en siddeplads
under en rødtjørn foran den brede tjørne¬
hæk, der omgiver haven og den sekundære,
fra havetrappen, langs huset vinkelret på den
første. Den primære akse gennem det cirku¬
lære græsrum skabt af en høj bøgehæk fort¬
sætter gennem et bassin omgivet af kulisse¬
agtige bøgehække. Den sekundære akse går
gennem en lang staudegang og 7 porte af

4
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svære lærkestolper. Cirkel-firkant konstella¬
tionen danner den primære struktur, men
mellem rummene opstår en anden struktur
af landskabelig karakter. Her er motiverne
en blå-hvid staudehave af typen enkle bede i
græs, naturens birke- robinielunde, græs¬
marker og syrenhegn.

Valentin Hansens have er meget enkel. Den
rektangulære grund, der er skåret skråt af på
den ene side, deles af huset i en gård og en
have. Gården er en klinkebelagt blomster¬
have med Aralier, potentil, natlys, blåklok¬
ker, blåpude, solsikker, ærenpris og timian i
firkantede bede, placeret uregelmæssigt om¬
kring et stort træ. Brandts enkle bede i juni¬
haven på Svastika er hentet ind fra græsha¬
ven og sat på den terrasse, der i 50erne blev
havens nye centrum. Det krogede træ i 'går¬
den' danner sammen med et ved husets yder¬
ste spidse hjørne og et på kanten af 'havens'
græsgryde en treklang. Enkelt og smukt kæ¬
der de tre træer, der formodentlig stammer
fra et tidligere anlæg, de to havedele sam¬
men, suppleret af de røde klinker, der som en
'line of beauty' smyger sig fra blomstergår¬
den om hushjørnet og suverænt hæfter cir¬
kel og firkant sammen. Det er som om den¬
ne bløde skønhedslinie forbereder os på, at
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man formelt er i gang med at hæfte firkant
og cirkel sammen på en ny måde i et nyt
spændingsforhold, en måde som Brandt
fuldendte i Tivolis parterrehave. Formmæs¬
sigt og indholdsmæssigt er der ved at ske en
sammensmeltning af det pastorale og det
hortikulturelle billede, der før var adskilt
først i hver sin have, derpå i hver sin halvdel.
Et vitalt og et æstetisk syn søgtes forenet.

I Christophersens have brugte Erstad seks¬
kanten, der i nogle år var blevet afprøvet som
redskab for en kombination af rumlighed og
opløsning, til at knytte haverummet til hu¬

set. Tjørnehækken gør det indre rum rent og
lader blomsterne ude af billedet, en situation
vi før har set søgt løst med cirkler og ovaler.
Det er, iflg. Erstad, grundens specielle form
der har forårsaget legen med vinkler og seks¬
kantede rum. På grund af slægtsskab med
naboen fandtes der ingen markeret grænse
mod denne. Men for at få et vist privatliv,
blev hækken plantet omkring plænen nær¬
mest terrassen. Rummets dybde fornemmes
fra siddepladsen ved husets skrå gavl hvorfra
en græsgang mellem høje hække fører ned
forbi en have med skæreblomster til et gam¬
melt lysthus.

7

6. I haven for Otto Nielsen genfindes firkant og
cirkel, kædet sammen af bløde græsskråninger i
en afbalanceret ligevægtig komposition, men nu

fri afden sidste rest afsymmetri. 1 Erstads første
forslag fra 1938finder man de runde bede i græs,
mensman i det sidstefra 1949ser indføjet en vild¬
have medfyr og trædesten.
7. / haven for Funch erformen, som i Sørensens
egen have, brugt tilat kæde hus og havesammen.
Slyngroser, klematis og kaprifolier gror på et
skråtstillet vindekæppehegn, der hælder ud over
gangen. Haven er udført i samarbejde med Sø¬
rensen.

8. Valentins Hansens have 1941.
9. Christophersens have 1946.

8
LANDSKAB 7 -1990

■ 6. In the garden designed for Otto Nielsen
square and circle again appear, linked by soft
grassy slopes in a balanced, equilibrate composi¬
tion, nowfree of the last trace ofsymmetry. In Er-
stad'sfirstproposal of1938 wefind round, grassy
beds whereas themost recent one, from 1949, has
an additional wild garden with pine and stone
pads.
7. In the Funch garden, form, as in C. Th. Søren-
sen's own garden, is used to comnect house and
garden. Rambler, clematis, and honey-suckle
grow on a reclining rod fence. Erstad collaborat¬
ed with Sørensen on this.
8. Valentin's garden 1939.
9. Christophersen's garden 1946.
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1

Islams stjerne
Fladen blev 50'ernes vigtigste haveelement
»Det levendes tilfældighed og geometriens
orden« der kunne være 50'ernes parole for
haven, som det var det i billedkunsten, optog
Erstad i 40'erne. Hans måde at fremhæve
fladen på, med et enkelt mønster, var enestå¬
ende. Mønsteret består af to lag: en række
store kvadrater overlejres af en række min¬
dre lagt diagonalt i forhold til de store, såle¬
des at der i skæringspunkterne dannes stjer¬
ner. Det er rene firkant- og trekantformer,
der er brugt, og som sådan kan mønsteret
knyttes til den konstruktivistiske og ekspres¬
sionistiske kunst.

Måske skyldes det snarere en billedlig
fascination af den islamiske folkekunst, der
også havde sin plads i den moderne kunst.

I forslaget til Knudsens have i Valby brugte
Erstad første gang mønsteret. For at komme
til det skal man trippe over trædesten igen¬
nem en vildhave med azaleaer og vintergrøn¬
ne småbuske på en mosklædt bund forbi et
fuglebad hugget ud i en sten, over et trin afen
møllesten og gennem en låge i det rørmåtte-
klædte, tegldækkede hegn. Så åbner der sig
for én et vidunder af en islamisk have, hvor
vandet springer fra 10 små stjerneformede
bassiner.

2

Ved Nykøbing Falster bryggeri er mønsteret
også tegnet af klinker. Her opleves det uaf¬
hængigt af synet af blomster, fordi haven på
Brandtsk vis er forsynet med en omgivende
dobbelthæk af Weichsel klippet i uregel¬
mæssigt runde, bevægede former, der i sig
selv giver en skulpturel virkning. Enkelte
Yucca dukker tilfældigt frem i det præcise
mønster og minder os om planters egen vilje.
Stien mellem hækkene går langs bede til¬
plantet med henholdsvis Azalea og Vibur¬
num underplantet med bjørnegræs, tulipa¬
ner, nøgen jomfru, perikon, lyng og liljer
langs siderne og roser, timian, salvie, brude¬
slør, liljer og iris mod huset. Også her er
overgangen mellem græs og hæk udvisket
med Cotula.

I Myginds rækkehushave i Gentofte brugte
Troels Erstad sit system af overlagte central¬
symmetriske kvadrater som et persisk væg-
til-væg tæppe på hele havens gulv. Mønsteret
dannes af gule klinker på kant og den lave
tæppedannende Cotula som grøn bund.
Langs den smalle haves kanter gror espalie¬
rede og fritvoksende buske og stauder i et
sammensat og elegant sortiment af eksotiske
og hjemlige planter. Her er der ingen af¬
stukne græskanter, »blott en upprepning av
samme plan-gråsmattan år endast ersatt av
en Cotulamatta uppdelad av ett spetsmon-

1:200
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5

ster i klinker, hvilket emelertid inte hindrar,
att placeringen av den hogre vegetationen
kan bli lika 'tillfållig' som den C. Th. Søren¬
sen talar om.« (Reflexioner 4/46).

I Borgvold i Viborg var der tænkt en blom¬
sterhave, der på en sublim måde benytter det
persiske stjernemønster. Havens planter er
pæoner, narcisser, primula, klokker, ensian
og bjørnegræs. Stjernerne i gule og brune
klinker ligger inden i hinanden yderst om¬
sluttet af en cirkulær hæk og gennemskåret
af en sti og en smal kanal, der leder vandet
fra en kilde videre i sit naturlige forløb ned til
den ovale tulipanø, en rest fra en tidligere
have. Inden for den hækomkransede haves
diameter på 32 meter er det sindrige system
af vand, blomster og klinkemønstre gået op
i en højere enhed. Haven blev tegnet som led
i en omlægning af den gamle 1800-tals pro¬

menadepark. Det samme gjorde en staude¬
have, der består af to rabatter, som flankerer
en udsigtslinie fra den gamle romantiske
musiktribune mod søen. Rabatterne har et
bredt græsbælte mellem sig og stien i midten
som gør, atman oplever den maleriske effekt
uden at forstyrres af detaljer. Noget nyt og
specielt er sammensætningen af stauder, ud¬
plantningsplanter og buske i en blanding,
som blev karakteristisk for de næste mange
år. I pressen kaldte man det en rodebutik.

6

1. Nykøbing F. bryghus. Forslag 1938.
2. Persian Yellow. Dette og runde trekanter er
anonyme forslag fra 'en fra Landbohøjskolen' i
konkurrencen om rosenhaven i Haveselskabets
have. 1941.
3. Knudsens have 1939.
4. Myginds have 1939.
5. 'Runde trekanter' 1941.
6. Borgvold 1945.
7. Klinkehaven. Borgvold 1945.
8. I haven ved Svendborg sygehus fra 1948 har
Erstad forladt det persiske mønster til fordelfor
det senere så elskede system afkantede linier, der
skifter retning efter 90 graders vinkler.

■ 1. Nykøbing Falster brewery. Proposal 1948.
2. Persian Yellow. This and his rounded triangles
were both anonymous proposals by »Someone
from the Veterinary and Agricultural Universi¬
ty« for a Copenhagen rose garden competition.
3. Knudsen's garden 1939.
4. Mygind's garden 1941. North left.
5. »Rounded TYiangles« 1941.
6. Borgvold 1945.
7. The clinker garden of Borg vold 1945.
8. In the garden by Svendborg Hospital (Funen)
Erstad abandoned the Persian pattern in favour
of this much fancied broken lines whose direction
change at 90 degree angles.

LANDSKAB 7 -1990

"
J »•;

Jr\



1. G.N.B. og T.E. Bcekkeskov.
2. Funchs have 193 7.Detalje Sørensen og Erstad.
Plan se s.109.

3. Detalje fra Faber's have 1936. Erstad og Sø¬
rensen.

4. Troels Erstad. Foto udlånt af Vibe Erstad.
5. Elevarbejde 1935.
6. Troels Erstadsfantasi er i detaljer inspireret af
gartnerisk eksperimenteren. 1 Bøggild Pedersens
have, 1946, afprøvede han en variant af mur¬
gartneriet. En græsklædt solplads er omgivet af
lavende/mure, gærder opstillet afgræstørv, som
var de fliser med lavendler lagt ind mellem tør¬
vene under opbygningen.
7., 8.+ 9. Langedam 1947.
10. Erstads egen have. Foto udlånt af Vibe Er¬
stad.

■ 1. Bækkeskov. G. N. Brandt and T. E.
2. Funch's garden 1937. Detail by Sørensen and
Erstad. Plan on p. 109.
3. Faber's garden 1936. Detail by Sørensen and
Erstad.

4. Troels Erstad. 1946.
5. 1935: a design produced while T. E. was still
studying.
6. T. E.'s imagination was inspired, down to
details, by experimental gardening. In Bøggild
Pedersen's garden, 1946, he tested a variant of
wall gardening. A grassy patch is surrounded by
lavender walls providing privacy, hedges made
with turf-as-tiles with lavender sandwiched be¬
tween slices of turfduring construction.
7., 8.+ 9. Langedam 1947.
10. Erstad's own garden.
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Troels Erstad. 1911-1949:

1929 studentereksamen. Derefter
gartnerelev på Gisselfeldt, hos Ak¬
sel Olsen og hos faderen Erik Er-
stad-Jørgensen. 1936 havebrugs¬
kandidat. Derefter kompagniskab
med C. Th. Sørensen, 1936-37 og
1939-40 assistent hos Georgsen på
Landbohøjskolen. 1939 egen have¬
arkitektvirksomhed. 1942-45 kom¬

pagniskab med G. N. Brandt.
Redaktør af Havekunst. Redaktør
af Berlingske Tidendes haveside.
Direktørfor Det kgl. Danske Have¬
selskab.

Ikke tidligere offentliggjorte teg¬
ninger stammer fra Troels Erstads
arkiv på Landbohøjskolen.

£2
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Del monumentale
At det monumentale dukkede op igen i
40'erne vil man forstå ved at se på den lille
park Langedam i Fredensborg. Troels Er-
stad, der ellers sværgede til det frie, lette,
uanstrengte og 'tilfældige', indrammede på
et højtliggende sted, tæt ved slottet, en tidli¬
gere smal branddam og udsigten udover de
tilstødende marker med rækker af Populus
koreana, mens han lod mellemgrunden åbne
sig mere frit til siderne. Alleerne var placeret
sådan, at de set fra nord faldt sammen med
en høj ramme af løvværk, som vandspejlet
løb helt ind til. Bag det hele sås markerne og
skoven i »blå tåge på scenens bagtæppe«.

Gartner og kunstner
Som en sand elev af G. N. Brandt lykkedes
det Troels Erstad på bare 15 år at skabe en

lang række karakterfulde og smukke haver i
virkeligheden eller på papiret.
Uden at glemme hans læremestre er jeg til¬

bøjelig til at give hans medarbejder Eywin
Langkilde ret, når han udtaler, at Troels Er¬
stad var »den bedst begavede havearkitekt,
Danmark har haft«. (Landskab nr. 6 -1988).
At trække Troels Erstads arbejder frem har
det formål at inspirere, men også at vise gart¬
neren som kunstner og endelig at rette lidt op
på vort instinktive hukommelsestab. Erstads
indsigt i planters og plantningers egen poesi

udelukkede ikke hans forståelse for deres
arkitektoniske værdi.
Den gartneriske erfaring, at planter skal

have ro omkring deres rødder, og at fjernelse
af løv og grene, overfladebehandlinger og

afvandinger var uforenelige med trævækst
og kun skyldtes »ordenssansen, den mest
primitive form for skønhedssans«, delagtig¬
gjorde han, kort før sin død, offentligheden
i, i en kronik i Politiken, hvori han samtidig
kæmpede for bevarelsen af Søndermarkens
barokalleer.

Malene Hauxner. Landskabsarkitekt MDL.
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Opgaveområdet 1990
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Opgaveområdet 1880

Kongens Have - projektforslag til den nordøstlige del
Studieopgave, marts 1990, afdelingen for Have og Landskab, KVL. Vejleder Palle Schmidt.

Af Bitten Lykkebo

I den nordøstlige del af Kongens Have ligger
et område, der både i karakter og indhold ad¬
skiller sig fra den øvrige have. Det, der falder
i øjnene er områdets totale mangel på store
træer. Kontrasten til den øvrige have, der jo
netop karakteriseres ved de kæmpemæssige
træer, er slående.
Årsagen til dette er at finde i havens histo¬

riske baggrund.
Medens hovedparten af Kongens Have

fungerede som lysthave, først for kongen
og hoffet, senere som offentlige have for
byens borgere, havde dette område en gan¬
ske anden funktion. Her lå den Kongelige
Driveri- og Frugthave, der skulle levere frugt
og grønt til hoffet.
Frugthaven var adskilt fra lysthaven af en

bred kanal, der blev tilkastet i 1908 i forbin¬
delse med nedlæggelsen af den Kongelige
Driveri- og Frugthave. Området blev der¬
efter indlemmet i den offentlige have.
Opgaveområdet indeholder to vidt for¬

skellige delområder med hver sin problema¬
tik og bør derfor behandles udfra forskellige
kriterier.

Renovering
Det ene område udgør afslutningen på den
gamle lysthave. Det er karakteriseret ved
kæmpemæssige træer på åbne grønne plæ¬
ner. De to alléer, Kavallergangen og Dame¬
gangen, udmunder med Harsdorffs pavillon
og H. C. Andersen-mindesmærket som

»Point et vue«.

Overgangen fra den gamle lysthave til den
nyere bagvedliggende have er alt for diffus,
og isolerer den nye have. Opgaven i dette om¬
råde er at bevare de mange æstetiske og hi¬
storisk værdifulde elementer og udarbejde et
forslag, der kan afslutte den gamle lysthave
på en værdig og forståelig måde, samt sørge
for at det bagvedliggende areal bliver synlig¬
gjort i Kongens Have.

Fornyelse
Man valgte at plante eksotiske småtræer og
prydbuske på de efterladte driveri- og frugt¬
havearealer, i stedet for træer der i dag kunne
have været store og smukke. Området er i
dag åbent og forblæst. Beplantningen er
karakterløs og usammenhængende. Kun de

lange staudebede leder tanken hen på en idé.
Det imponerende antal stauder giver slet
ikke den forventede effekt, idet opbygningen
af bedene synes tilfældig. Den øgede sam¬

menblanding med udplantningsplanter fjer¬
ner det sidste forsvar for bedene.
Muren langs med Sølvgade giver nok en

afskærmning mod gaden, men man savner
en ramme for haven.
Det trekantede areal bag lysthaven inde¬

holder funktioner, der bør være fremmed¬
elementer i enhver historisk have. Børne¬
haven, småbørnslegepladsen og boldbanen
må ud af haven og placeres, hvor de rettelig
hører hjemme. Området må totalfornyes.
Opgaven i det tidligere Driveri- og Frugt¬

haveområde er at udarbejde forslag til kraf¬
tige og klare elementer, der kan give området
identitet og hægte det på den øvrige have, så
det ikke ligger hen som et karakterløst
appendiks.

Renovering af del af Den gamle Lysthave
Kanalen
Den lange lige kanal bag pavillonen, der i år-
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Rumling afbildning afprojekt, m Spatial illustration of the proposed lay-out.

Plan afeksisterende forhold, 1:2500.
■ Plan ofexisting garden.
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■ 3-dimensional section of the proposed lay out.Perspektivisk snit Kongens Have, 1:2500.

hundreder var lysthavens afgrænsning mod
frugthaven, gendigtes. Kanalen vil være det
element, der adskiller og sammenkæder den
gamle og den nye havedel. En lang lige kanal
er i sig selv et stærkt element. Akkompagne¬
ret af en række klippede lindetræer på hver
side Vil lysthaven få en forståelig rumlig af¬
grænsning.
Den gamle kanal var ca. 10 meter bred og

havde stejle brinker. Den nye kanal får sam¬
me bredde, blot med et andet profil. Brinker¬
ne gøres brede og flade, og kanalen smalnes
ind.
Den opleves derved uendelig på den 200

meter lange strækning, den gennemløber.
Kanalen lægges parallelt med Husalléen,

og havegangen mellem dem rettes op, så den
får samme parallelføring.
Da alle hække, busketter og mindesmær¬

ker omkring og mellem H. C. Andersen-
mindes-mærket og pavillonen nu er fjernet,
vil man under den klippede kanalakse kunne
skimte den nye bagvedliggende have, og blik¬
ket stopper først ved muren, der er havens
grænse.

Alléerne
Lysthavens tværakser, de to lindealléer, Ka-
vallergangen og Damegangen får en forståe¬
lig afslutning. Harsdorffs pavillon er et sæt-
stykke og kun beregnet på at skulle ses for¬
fra, derfor må gavlene og bagsiden nænsomt
skjules. Trærækkerne langs kanalen vil ud¬

fylde denne funktion og danne ryg til pavil¬
lonen. Den gamle lindeallé Kavallergangen
forlænges med et par træer, udvides derefter
og griber fat i den nu bagvedliggende akse.
Der opstår derved et rum foran bygningen,
der får det bløde lys til at strømme ned og
fremhæve profileringen af den klassiske fa¬
cade. Gavlene og bagsiden bliver derimod
skjult af lindetræerne. Træerne i kanalaksen
formes efterhånden, så de opnår samme

højde som trærækkerne i Dame- og Kaval¬
lergangen. Derved skjules Sølvgadehusene,
der i dag forstyrrer billedet af pavillonen.
H. C. Andersen-mindesmærket flyttes

bagud, så det ligeledes kommer til at stå med
ryggen mod kanalaksen. En forlængelse og
udvidelse af Damegangen omkranser skulp¬
turen, hvorved der dannes et rum med sam¬

me proportioner som ved pavillonen - blot
mindre.

Fornyelse af Det Kongelige Driveri- og
Frugthaveareal
Havens afgrænsning
Haven mangler en rumlig afgrænsning mod
nordøst langs Sølvgademuren. De klippede
hestekastanjer, der danner ramme mod
Kronprinsessegade og Gothersgade, videre¬
føres langs muren fQrbi Dronningeporten og
fortsætter herefter langs Øster Voldgade til
gartnernes bygninger. Ud for Dronninge¬
portens indgange fremkommer et slip i træ¬
rækken, så den fine portal ikke bliver skjult.

Bassinet
I det store felt inden for Dronningeporten
anlægges et stort cirkulært spejlbassin. En
rotunde med to rækker træer omkranser
bassinet og videresluser trafikken ud i haven.
Dronningeporten får fat i rotunden ved en

stor irregulær forplads, der skråner let ned
mod bassinet. Den er belagt med mosaiksten
ilagt et mønster af bordursten. Herfra kan
også stien langs kanalen og en sti til rosenha¬
ven betrædes. Bassinet er placeret, så centret
ligger på havens diagonallinie, men er også
placeret så det ligger ud for den sti, der blev
rettet op og gjort parallel med Husalléen.
Terrænet er let faldendemod sydøst. Dette

fald bliver optaget i en lille jordvold om

rotunden, der er størst i den sydlige side, og
som helt forsvinder ved mosaikstensbelæg-
ningen på den modsatte side. Derved kom¬
mer vandfladen i forhold til den øvrige have
til at ligge højt, og de hurtigvoksende guld¬
hængepile om bassinet vil danne et graciøst
fletværk over bassinets blanke flade.

Frugthaven
På dette trekantareal var der tidligere en
gammel frugthave. Træerne stod i snorlige
rækker i passende afstand, så udbyttet af
frugt blev så stort som muligt.
Gamle æblesorter giver ikke frugt, der er

på højde med de i dag anvendte erhvervs-
sorter. Den nødvendige og intensive pleje af
disse sorter gør dem dårligt egnede til private
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BLOMSTERHAVE MED FLOKS
PERSPEKTIV

Blomsterhave med flox. ■ Flower garden in bloom.

og offentlige haver. Men gamle æblesorter
har andre kvaliteter der gør dem særlig at¬
traktive, de udvikler særdeles velformede
træer.

En gendigtning af frugthaven på arealet
med gamle æblesorter vil skabe et nyt og væ¬
sentligt indslag i Kongens Have, der tillige vil
vise, at frugttræer ikke er uegnede til offent¬
lige haver.

Haven i haven
Fire indrammede blomsterhaver, der ligger
som perler på en snor placeres i æblehaven
langs Sølvgademuren. De har alle adgang fra
stien langs muren, samt en indbyrdes forbin¬
delse »snoren«. Havernes form er udviklet
af den trekantform frugthavearealet har,
blot er enderne gjort krumme. Haverne er
lidt drejede, så »snoren« kommer til at falde
i havernes symmetriakse, og aksevirkningen
er forstærket med portaler.
For at udforme haverne som lukkede

haver, men med en indbygget porøsitet, kon¬
strueres havernes ramme som en let treillage.
Sammen med klatreplanterne vil det skabe
en dialog mellem blomsterhaverne og omgi¬
velserne. Treillagen er forsynet med »måne¬
porte« eller »vinduer«, der skal danne
ramme om nogle smukke »kig« ud som ind.
Blomsterhaverne er udformet, så plante¬

bedet bliver anlagt i midten af hver have med
en bred havegang på indersiden af treillagen.
Langs de krumme solsider placeres buede

bænke, så både formiddags- og eftermid¬
dagssolen vil kunne nydes. I hver blomster¬
have sættes nogle få af æblehavens træer.
De giver en svalende skygge, der kan nydes
på hede sommerdage. For at skabe læ ved
siddepladserne, er treillagen bag bænkene
gjort dobbelt tå tæt som det øvrige.

Blomsterhavernes indhold
De fire blomsterhaver er planlagt således, at
de starter sammen i koret med et væld af tuli¬

paner i maj måned. Derefter vil hver have
skiftevis fremvise sit ypperste fra juni til ud¬
gangen af september.
Alle farver er indeholdt i farveskalaen, der

løber fra blåt til rødt uden at komme i nær¬

hed af nuancer iblandet gult. Altså de kolde
blå og røde nuancer, samt hvidt.
Junihaven er udformet som en irishave af

Iris germanicatypen. De mange forskellige
både en- og tofarvede sorter vil med deres
sværdformede blade, stikke op i et hav af den
grålige Cerastium columnae, hvis hvide
blomster tillige vil danne bund for tulipan¬
floraen i maj.
Denne have har dog endnu et højdepunkt,

idet lette buske af Buddteia davidii vil sprin¬
ge ud i sensommeren og tiltrække havens
insekter og sommerfugle.
Julihaven er riddersporernes have, de

store hybrider vel at mærke. Delphinium
grandiflorum har mange smukke sorter i
blåt og hvidt, samt få i rosa. Nogle er to-

farvede, men alle bliver de næsten mands¬
høje og vil fremkalde en oplevelse af over¬
dådig farve- og frodighed. Som bund for rid¬
dersporerne foreslår jeg en omdrift med
forskellige en-årige urter. Iberis umbellata
»Feen«, det første år og den en-årige ridder¬
spore Delphinium ajacis det næste. Et min¬
dre, men dog også værdifuldt højdepunkt vil
indtræffe ved blomstringen af disse som¬
merblomster senere på sommeren.

Augusthaven tilhører nellikefamilien.
Røde- og hvidlige sorter af Phlox paniculata
vil dukke op i en sky af det hvidlige brudeslør
Gypsophila paniculata og en bedøvende
duft vil fylde haverummet.
Den sidste have er septemberhaven, efter-

årshaven eller astershaven. Kurvblomstfa¬
milien er repræsenteret her med sorter af
Aster amellus liggende som afbrudte bånd i
den lette grålighvide Anaphalis triplinervis.

Blomsteroplevelsen
Krokustæppet i midteraksen af Kongens
Have er hvert år et længe ventet højdepunkt.
I maj måned overtager 12000 tulipaner i

blomsterhaverne opmærksomheden, hvor¬
efter haverne en ad gangen vil vise sig frem.
Blomsteroplevelsen bliver kortvarig og kon¬
centreret og dermed mere intens.
Fra tidlig forår til sen efterår vil det ene

blomsterflor afløse det andet, uden at Kon¬
gens Have er blevet en stor farvelade.

Bilten Lykkebo, hortonom og arkitekt MAA
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Af Torben Schøttherr Pigen som ligger ved søen

Søen lå der, med en masse solflimmer på overfladen, som om det var
det, den skulle bruges til.
På den ene side mest skov, en enkelt gul mark.
På den anden side huse under træer, hække, græs, langs søen pil og

siv.
Lun sommervind.
Hun kommer gående på siden med huse og træer med vinden mod

sig, på vej hjem fra arbejde, uden særlige tanker, fornemmede blot
denne dags stemning som en del af sine bevægelser, en sitren bag
øjnene.
Hun gik ud på et lille græsklædt næs og satte sig under et piletræ

ved vandkanten, trak kjolen op og fangede solen mellem sine lår.
Nåda, snusede piletræet, sikke dejlig du dufter. Hvad forstand har

du mon på det, spurgte pigen, hvad ved sådan et gammelt piletræ om
pigedufte? Måske intet, måske lidt, måske meget, sagde piletræet, og
lod søens solglitter besjæle sine slanke sitrende blade, jeg kan lugte
dig, og du lugter godt, er det ikke nok? I øvrigt er du ikke den første.
Åh, så gammel og erfaren du er, sagde pigen, stået hér med fødder¬

ne i vand fra for længe før jeg blev født, intet er nyt for dig. Og dog
kan jeg fortælle dig, at ingen andre dage er som denne, intet øjeblik
er smukkere end netop dette nu, mere kosteligt, du tænker for tungt,
gamle træ, du skal passe på, dine tanker ikke blir til surt vand mellem
dine tæer.

Et stillestående liv fører mange sære tanker med sig, sagde pile¬
træet du har ret, det var en dum bemærkning, skal vi ikke hellere
være kærester?
Det var du længe om, sagde pigen, og lagde sig i græsset ved søen.

Havefor Liselotte Haman ogHenning Overgård. Beliggenhed: Ved Langsø
i Silkeborg. Udført 1985.
Materialer:

Pigens krop: jord og græs og en navle af keramik
Pigens bryster: 2 jordhøje med paradisæbletræer på
Pigens aura: småhaver omkranset af bøgehække.
■ A garden designed for Lise Lotte Haman and Henning Overgaard.
Location: at Langesø,'Silkeborg (Jutland). Completed 1985.
Materials:
The girl's body: earth and grass with a ceramic navel.
Her breasts: two mounds with Siberian crab on them.
Her aura: small gardens bordered by beech hedges.
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■ There was the lake, offering its surfaceflicker as if that was all it wasfor. On one sidemostlyforest, and a single, yellowfield. On the other, houses under
trees, hedges and grass and along the lake, willow and rushes. A gentle summer breeze.
She is walking on the side that has houses and trees, the wind against her. On her way homefrom work, the young woman only senses the day as part

ofher own mood andmovement, a quiver behind the eyes. She walked onto a small headland, sat under a willow on the water's edge, pulled up her dress
to catch the sun between her thighs.

»Well, well,« sniffed the willow, »what a lovely smell you have,«. »What do you know about that«? the girl asked. »What does an old willow like you
know about the scents of women?«
»Perhaps nothing, perhaps a lot,« said the willow, letting the glitter ofsun on water animate its lean, tremulous leaves.« »I smell you, you smell good,

isn't that enough? Besides, you are not thefirst.«
»Oh, so old and experienced you are,« said the young woman, »standing here with yourfeet in water since long before I was born. Nothing is new to

you. Andyet lean tellyou that no other day is like this, nomomentmore beautiful than now, ormoreprecious;your thoughts are too heavy, old one, watch
out or they wilt turn into sour water between your toes.«
»A stationary life leads to many odd thoughts,« said the tree. »You're right, that was a silly remark. Would you rather be sweethearts?«
»That took you a long time,« said the girl, and lay down on the grass by the lake. Torben Schønherr
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norske hager og parker

Kirkegflrder

Tjøtta krigskirkegårder, Alstahaug
Til minne om omkomne fanger I ru unnen verdenskrig er
tiet anlagt lo krigsgravplasser pi Tjøtta en ruMiskOf
en intcmMjoiul Den fame, ined to gravidt, rommer
755! ruttiike soldater som omkom i krig»fangenskap i
Nord-Norge Graveneer uion kors, bure med navnepia-
ter I (lukt med bakken

Den internationale gravpladsen ved siden av, rommer
gravene til omkomne i forbindelse med sunk ingen av
fange*ki|tet •Kigel* like utenfor Tjotia. 2578 personer
omkom i en av historiens største skipstragedier. Grav-
pliissen er (ormet »om en hAtgruv

The two 7)01 to cemeteries olwarriors wntc built m me¬
moryol the 75 '> I Russian soldiers whodied hen; inwar
printutduring WorldWar II, und in memory ol Ihe2978
Internationalprisonerswhodrownedwith Ihe shipRi¬
flet Uoth cemeteries ait destined by Karen Heistad
20

Den nordiske haveguide
Efter i nogle år at have drøftet udgivelsen af
en fælles nordisk haveguide, besluttede de
nordiske landskabsarkitektforeninger i 1985
at udgive en »vejviser« i moderne nordisk
havekunst med hovedvægten lagt på tiden
efter 1920.
Der var i foreningerne enighed om at lave

guiden efter fælles hovedretningslinjer hvad
format, lay-out, inddeling og tekstmængde
angik, samt at en lokalkomité i hvert land
skulle have hovedansvaret for det endelige
resultat. Island og Finland mente dog ikke,
at de på det tidspunkt havde projekter nok til
at udgive egne, nationale guider og foretrak
at figurere som selvstændigt delafsnit i den
danske og svenske guide.
Af hensyn til materialets omfang var man

ligeledes enige om at dele guiden i to afsnit.

Parker og offentlige anlegg

Tjøtta krigskirkegårdcr,
rv. i7b, Alstahuug,
Nordland
Anlagt 1954 (russisk) og
!<WW(internas|)
LA. Kuren Kelstad
landskab 8/8h, NAF
Vcgbok

foto O 1' Hiindhaug |

*3

N

mm ,
Foto: P/irvi Olsen

Storedal Kulturcenter.
Skjeberg. Østfold.
Anlagt I960 etter Initiativ

Sjjp 'ra ErlingSiordahl.
1,A. Egil Gabrielsen, AG.
Kristen Selm. Lydskuiptii.r
ved Arnold Haukeland og

—■ Arne Nordheim.
Havekunst 4'65, Muse-
tinwnytt -J/80, Utemilje

Storedal Kultursenter, Skjeberg
Storedul-anlcggct ligger på en Ijellrygg i et jordbruks-
landskap som er uvanlig rikt på fomminner Anlegget
er. foruten minnesmerke over kong Magnus Blinde
(1.117), fornuft til et samlingssted hvor bftde blinde og
seende gjerinom lyd og luki, bcvegclse og berøring kan
danne seg et bilde av egnens natur, landskap og kultur-
historie. Ilowdeleinentererlriluftsteiiierogstudiehage
Fra friluftsteaterets scene-plan stiger iilskueramfiet i til¬
nærmet naturlig terrcng. Studie-hagen ligger oppe ;
(jcllryggen. hvor det også er plasten en lydskulptur
The Storedut Culture cente' u located on a mountain
ridf/i in an auriculturul landscape rich in historic mo¬
numents It is sitedona farm whichurn the birthplace
ofKian MaRitusMinde (1117). It is ownedby the blind
Mr. lirImp, Stordahl, who is widely known for his
struggle lor the sake of the disabled The project is de -

signed to bea meetingplatewhere character of the situ
can be felt through sound, smell, movement and
touch. 7too "tain elements are the open-air amphi¬
theatre and thedemonstration Harden. This is also the
sile ol a large sound-sculpture

21

Første del, med oversigtsartikler om den
havekunstneriske udvikling, skulle i tekst og
billeder illustrere særligt udvalgte og sevær¬
dige anlæg fra den mere klassiske del af
landskabsarkitekters arbejdsområde, mens

guidens anden del skulle indeholde en udvi¬
det liste over besøgsværdige haveanlæg ord¬
net geografisk inden for landets grænser.
At foreningerne - Norske Landskapsarki-

tekters Forening - Landskapsarkitekternas
Riksforbund og Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter af tidsmæssige og øko¬
nomiske årsager langtidsplanlagde udgivel¬
sen til sommeren 1990, hvor Norge skulle
være værtsland for IFLA's 27 verdenskon¬

gres, forekom dengang realistisk.
Men mens den svenske og norske forening

har nået dette mål, har den danske tilsyne¬
ladende manglet både økonomiske og men¬
neskelige ressourcer for projektets gennem¬
førelse.
' Nok om det - og så lidt om den svenske og

norske udgave af den nordiske haveguide:

LAR-guide
Bind 1: Svensk trådgårds- och landskapsar-
kitektur 1920-1988. 122 udvalgte projekter.
Illustreret. Svensk/engelsk tekst. 160 sider.
Bind 2: Inventering af 650 projekter fore¬

taget af Landskapsarkitekternas Riksfor¬
bund med støtte fra Statens råd for Bygg-
nadsforskning. 1985-1988. 108 sider+kilde¬
angivelse.
Faglige redaktører: Landskapsarkitekter-

na Bengt Andrén og Inga H. Jungstedt.
Udgiver: Landskapsarkitekternas Riks¬

forbund og LT's forlag, Stockholm.
Pris: t.o.m. 31.12.90, svenske kroner 295,-

eller kan købes 'hos Svensk-norsk bogim¬
port, 644 kr.

NLA-guide

Bestilling: Hos Landskapsarkitekternas
Riksforbund, Norrlandsgatan 18, 111 43
Stockholm. Tlf 08-666 87 25.
Med økonomisk støtte fra Statens råd for

Byggnadsforskning har Landskapsarkitek¬
ternas Riksforbund i foråret 1990 udgivet en
svensk haveguide i to bind.
Guidebogens bind 1 beskriver i tekst og

billeder 122 særligt udvalgte projekter
blandt 650 indsamlede fra Skåne i syd til
Lapland i nord.
Opslag for opslag - eller lad mig hellere

sige side - beskrives de udvalgte anlæg pris¬
værdigt kortfattet i et svensk og engelsk
tekstafsnit.
Sort/hvide fotos, planer, stregtegninger

og en række praktiske oplysninger supplerer
den korte, men beskrivende tekst.
Valget af projekter kan gøres ud fra for¬

skellige kriterier. Det vigtigste er som Inga
H. Jungstedt skriver:» att anlåggningen
skal vara vård ett besok for den som år in-
tresserad av trådgårds- och landskapsarki-
tektur.« Og om udvælgelsen stoler jeg på
vore svenske kollegers kvalitetssans og fag¬
lige vurderingsevne.
Guidebogens registerdel, bind 2 - er regi-

onsvis inddelt. På tilhørende kortudsnit er
indplottet 650 seværdige grønanlæg, mens
der i skemaform gives detaljerede oplysnin¬
ger om de enkelte anlæg og henvisninger til
faglitteratur.
Foruden guide-bogen og registerdelen har

LAR udarbejdet et fotoarkiv af næsten alle
registrerede anlæg.

NLA-guide
Norske hager og parker. Veileder til nordisk
landskapsarkitektur, norsk del. 155 sider.
Pris 250 kr. hos Svensk-norsk bogimport.

120 LANDSKAB 7 - 1990



33 KALKSTENSBROTT
HOIIakis

34 RABACKS EGENDOM
Klnrtokulle

landskapsarkitekt
Sven A Hermelin AB
arkitekter LAR
Bestallare: Cementa AB
Anléggare: Cementa AB
Ar: 1976-1981

Dc branta bcrgvilggama i dagbrottct har Ifltn-
nats bara och visar lydligt ilcn geologiska upp-
byggnailen av Kinnckullc Fttr att kunna studc-
ra avlagringarnas uppbyggi.ad liar sflrskilda
geologistigar anlagts
Dammen Atcrstitller den gamla grundvatten-

nivAn i bcrgct och bidrar pfl si'i slltt tilt att beva¬
ra dc intilliggandc Munkiingarnas flora.

The steep rock-faces at Omenta's quarry have
been left bare and clearly depict the geological
structure of Kinnckullc In order to study the
stratification, special geology-paths have been
layed out.

The reservoir re-establishes the old water-
level of the hill and helps to preserve the near¬
by flora of Munktlngarna.

T rildgårdsorkitekt och
arkitekt: IGCIason
Agare: Familjen
Klingspor
Ar: 1918,1940och 1970
(kompletteringsplante-
rlriflBr)

Bland Kinnckullcs niAlign praktfulla trlldgArdnr
utmilrker sig RAbttck genom sin harmoni och
spftnnandc. omgivande natur med bl a en gam-
mal I 000-Arigeksamtdensk Apottlagrottan.

PA grund av skiMsclkostnadcr har anl&ggning-
cn under Arens lopp fttrenklats. MAnga av dc
gamla grusgAngarna ar igenlagda och ligger nu
helt i grits.

Among the several magnificent gardens of
Kinnekulle. RAbiick is distinguished for its har¬
mony and exciting natural features, among ot¬
hers a thousand year old oak-tree and the so-
called Apostlagrottan ("Apostles' cave").
The site ha* been simplified over the years

because of maintenance costs. Many of the old
gravel paths have been replaced and are now
completely grassed over.

4SF5*.-

LAR-guide

1. afsnit: 80 udvalgte grønanlæg. Illustre¬
ret. Norsk/engelsk tekst. 2. afsnit: 450 be¬
skrevne grønanlæg ordnet fylkesvis.
Faglig redaktør: Kaarina Aas.
Rådgivende redaktionsudvalg: Magne

Bruun, Lars Fischer. EllefRuud.
Udgiver: Norske Landskapsarkitekters

Forening & AS Landbruksforlaget.
Bestilling: Landbruksforlaget, Schwei-

gårdsgt. 34, Postboks 3647. Gamlebyen,
0135 Oslo 1. 160 NKR.
Umiddelbart før åbningen af den interna¬

tionale landskabsarkitektkongres i Norge,
udkom i august 1990 på Landbruksforlaget i
Oslo »norske hager og parker« - den første
landsdækkende guide med oplysninger om
ca. 450 haveanlæg, der efter redaktionsud¬
valgets vurdering er et besøg værd.

80 af disse anlæg, der mere detaljeret be¬
skrives på norsk og engelsk, følger lay-out
mæssigt den svenske udgave, blot er teksten
sat med en mindre grad og kan ind imellem
virke lidt presset.
Registerdelen, der er baseret på materiale

og oplysninger indsamlet af landskabsarki¬
tekter over hele landet, er ikke så skematisk
inddelt som den svenske udgave. Personligt
foretrækker jeg den norske model, hvis kort¬
fattede beskrivelser som supplement til kort¬
udsnittenes geografiske oplysninger, er gode
appetitvækkere.

Efterskrift
Målet at give et både repræsentativt og
landsdækkende billede af svenske og norske
landskabsarkitekters faglige formåen er ef¬
ter min opfattelse tilfulde nået med udgivel¬
sen af disse haveguider, som til punkt og
prikke følger de fælles udstukne retnings¬
linjer.

P A Q E S P A V

■ oval plads i Lyon
Men hvor er de finske projekter i LAR-

guiden blevet af? Jeg kan i hvert tilfælde ikke
finde dem nogen steder.

Og et hjertesuk
Tør man håbe at guidens tredje søsterdel -
den danske - ligger færdigtrykt senest, når
IFLA holder verdenskongres i Danmark i
1999. Karen Permin

Nyt fransk tidsskrift
»Pages Paysages« er et forholdsvis nyt
fransk tidsskrift, nærmest en bog, med et
højt og seriøst ambitionsniveau, flot præ¬
senteret i billeder og lay-out.
Også de franske landskabsarkitekter er,

engang injellem, i tvivl om, hvad deres fag
egentlig dækker over og deres egen rolle i for¬
hold til dette, siges der i forordet. Den tvivl
forsøger bladet at afhjælpe v.h.a. en blan¬
ding af filosofiske, historiske og praktiske
artikler. Artiklerne bærer tydeligt præg af
det, man kunne kalde den franske national¬
sport, nemlig: filosofi, - og af en interesse
for at se havekunsten i sammenhæng og i
forhold til de øvrige kunstarter.
Der præsenteres bl.a. en række nye fran¬

ske projekter, spændende fra restaurerings-
opgaver og trafikplanlægning til byrums- og
parkprojekter, hvor de sidstnævnte bærer
tydeligt præg af den spanske minimalisme,
som vi kender fra Barcelona.
De to første (nr. 1 i sept. 87 og nr. 2 i 89)

kan bestilles på nedenstående adresse til en
pris af ca. 200,- F/stk.
Marc Claramunt 8, impasse Truillot
750011 Paris, eller på
Association Paysage et Diffusion,
6 bis, rue Hardy, 78000 Versailles.

Jonna Majgaard Krarup

- plads i Bagneaux

- interview med R. Burle Marx
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Grønne facader

Christoph Althaus. Medarbejdere Heinrich
Bartholemy og Peter Kiermeier: Fassaden-
begriinung. Eirx Beitrag zu Risiken, Schåden
undpråventiver Schadensverhutung. Patzer
Verlag. 1987 Berlin, Hannover. ISBN 3 -

87617 - 070 - 2. 184 sider, 16 stregtegninger,
62 fotografiske illustrationer samt 16 tabel¬
ler. Format 255 mm X 245 mm x 15 mm.

Pris ca. 450 kr.

Dette er en interessant, omhyggelig og meget
belærende bog i skriftrækken - Land-
schafts-und Sportsplatzbau.
Teksten fremtræder i et enkelt sprog og er

suppleret med velvalgte illustrationer.
Bogen er pædagogisk veltilrettelagt.
Efter en forenklet baggrundsviden føres

læseren videre ind i problematikken om¬
kring klatre- og slyngplanters relation til
bygningsstrukturer. Det er bogens hensigt at
henlede opmærksomhed på mulige skader
og deraf følgende høje plejeomkostninger
ved forkerte plantevalg. Der lægges særlig
vægt på forebyggende arbejde.
Her er gode råd ikke dyre, og der gives

mange fornuftige anvisninger.
Følgende emner behandles: Planteegen¬

skaber, skader på beplantningers underlag
og problemer med murfugt og pudsskader.

Bogen kan varmt anbefales. Den er faglig
troværdig, og den redegør for de undersøgel¬
ser, der er foretaget på området. Hertil bi¬
drager forfatteren med egne videnskabelige
arbejder og tabeller. Der henvises til øvrigt
kildemateriale, og bogen peger tillige på om¬
råder med begrænset eller manglende viden.
Desværre mangler en sammenfattende

konklusion. Den ville have trukket linierne
klarere op for reelle behov ved en videre be¬
arbejdning af emnet.
Behandlingen af det store materiale tilfø¬

rer imidlertid emnet en række værdifulde er¬

faringer og øger derved kendskabet til plan¬
ternes vækstmæssige egenskaber, til støtter
afpasset den enkelte art, til plantevalg tilpas¬
set givne forhold på voksestedet og til ude¬
lukkelse af støtter udført af svage og skadede
elementer. . Marie Vedel-Rieper

Fornyelse af ældre haver
Rudiger Weddige: AIte Hausgårten - neu

gestalten. Planung, Ausfiirung, Pflege. Fra
serien Rund ums Haus. Callwey. 1989. 156
sider, ill. Pris ca. 335 kr. ISBN 3 7667 09372

Bogen behandler omlægning af ældre haver
til enfamiliehuse. Først fastslår forfatteren,
at nogle haverældes, andre forældes. Det be¬

tones, at det, der først og fremmest giver en
have, der er i stand til at udvikle sig i takt med
familiens ændrede krav, er nogle gode ram¬
mer om de forskellige aktiviteter. Aktivite¬
terne kan ændres indenfor rammerne, uden
at havens plan af den grund slås i stykker.
Forfatteren angiver en »drejebog« for

hvordan man i samarbejde med den private
bygherre får faåtlagt målene for havens om¬

lægning. Hele den tekniske side af omlæg¬
ningen, her især genbrug af havens planter,
belægninger og inventar, får også en grundig
beskrivelse. Det mærkes, at de senere års
økologiske debat har påvirket forfatteren,
der bl.a. giver tips til, hvordan man forbed¬
rer villahavens økologiske kvalitet.
Størstedelen af bogen er dog dedikeret til

30 planlægningseksempler, der belyser flere
mulige problemstillinger: - haven uden af¬
grænsning, den lille have, haven på en skrå¬
ning, en 60'er have osv.
Hvert eksempel er opbygget med en kort

tekst, planer visende haven før og efter om¬
lægningen samt med fotos - især af detail-
løsninger.
Sidste afsnit fremtræder noget ujævnt,

især fordi planerne er tegnet af forskellige
landskabsarkitekter, - men man kan også
anskue afsnittet som et katalog over forskel¬
lige fremstillingsformer. Lene Madsen

122 LANDSKAB 7 -1990



///. fra: Pflasterfur Garten, Hof und Plåtze. Belægninger
Heidi Howcroft: Pflaster fiir Garten, Hof
und Plåtze - Planen, Verlegen
Konservieren. Fra serien: Rund ums Haus.

Callwey 1989. 52 sider, ill. ISBN 3 7667
09380. Pris ca. 335 kr.

Bogen behandler, som dens titel afslører, be¬
lægninger til anvendelse i haver, gårdrum og
på pladser. Forfatteren påpeger vigtigheden
af, Ett det ofte høje kvalitetsniveau, der læg¬
ges i en bygning, videreføres til anlægget
udenfor. Hun plæderer for, at man anvender
flere naturstensmaterialer, da deres skønhed
og lange levetid langt overskygger det fak¬
tum, at de er noget dyrere end det store ud¬
bud af »alternativvarer« - dvs. beton.

Bogen er overskueligt opbygget i 3 hoved¬
afsnit:
En gennemgang af forskellige belæg-

ningsmaterialer:
- Naturstensbelægninger, herunder først og
fremmest granit, men også kalksten, mar¬
mor og sandsten m.fl.

- Kiselstensbelægninger
- Teglstens- og klinkebelægninger
- »Grønne belægninger«
For hvert matériale gives et kort rids over,

hvordan det har været anvendt gennem ti¬
den. Derefter en gennemgang af forskellige

dimensioner og kvaliteter og til sidst en ræk¬
ke eksempler på belægningsmønstre led¬
saget af mange illustrative fotos og teg¬
ninger.
Andet afsnit fortæller oversigtligt om den

praktiske udførelse af belægningen. Der
vises nogle få eksempler på opbygning af
bærelag, samt skemaer over forbrug pr. m2
af forskellige belægningsmaterialer.
Tredie afsnit består af 60 sider med ek¬

sempler. De gode fotos i dette afsnit belyser
fint, hvordan gulvet i et miljø kan signalere
en bestemt stemning.
Bogen kan anbefales til alle, der ikke vil

»nøjes« med en standardiseret betonstens-
belægning, men søger inspiration til belæg¬
ninger med et personligt præg og et kunstne¬
risk udtryk. Lene Madsen

Forhaven
Horst Schummelfeder: Der Vorgarten. Fra
serien: Rund ums Haus. Callwey. 1990. 160
sider, ill. Pris ca. 335 kr. ISBN3 7667 0966 6.

Horst Schiimmelfeder's bog om forhaven,
Der Vorgarten, er én, i en serie af bøger om¬
handlende miljøet i haverne rundt om vore
huse.

Bogens afsnit-behandler nogle af de tek¬
niske ting, der er gode at tænke over, nårman
vil beskæftige sig med arealet foran hu¬
set, eksempelvis: stiføring, belægningstyper,
trapper og støttemure, beplantning, møble¬
ring, etc.
Derudover er bogen en eksempelsamling,

der med fotografier og tegnede planer, kom¬
mer med gode ideer til, hvordan man kan
forme sin forhave, så den bliver impone¬
rende, sjov, idyllisk eller hvad, der nu passer
til stedet og menneskene, der skal have deres
færden i og forbi.
Selv om bogen er skrevet på tysk, er den

alligevel let forståelig, da der er mange foto¬
grafier og meget lidt tekst.

Charlotte Sams
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Summary
Nature Guidance, Poetry, and Music -
Liberatory Potentials in a Culture of Nar-
cissicm, p. 101.
By Jette Hansen-Møller
The National Forestry Board in May

received a visit from Gillian Taylor, a biol¬
ogist specialising in nature guidance. For a
couple of years she has been employed by
Middleton Park, Leeds City Council. One
of her initiatives has been to teach children
nature by different methods. Nine year old
pupils from two schools with the nature
guide and their teachers went out into the
Park, not in order to learn anything spe¬
cific but in order to sense that this, too, is
nature. They climbed trees, waded through
the stream, listened to the silence of dips in
the land, and looked at small animals. The
names of plants and animals, causal expla¬
nations, etc., were only introduced at the
children's own initiative.
After the outing the children were asked

to write poems about what had most im¬
pressed them. While they were working on
this, composer Meredith Nicholas's crea¬
tive assistance was summoned. The chil¬
dren's work with both poetry and sound
revealed an insight inaccessible through
either traditional teaching or guided tours.
Moreover, during the weeks following the
performance children took their parents
and grandparents to the site described in
the poems they had just performed. But
what was most important, says the author,
is the reduced rate of destruction in the
area: children now see the area as their
own, they are more considerate, and they
protect it against the thoughtlessness of
other children.

Troels Erstad's Creative Garden Design,
p. 104
By Malene Hauxner
Troels Erstad in his article »Reflextioner
over Trådgårdskonst« (Egna Hem, Stock¬
holm 1946) wrote that the gist of creative
gardenarchitecture is the »delicate balance
between green arboreal space and the dimen¬
sions and colours of foliage«, and that what
is most important in any garden is the essen¬
ce and the needs of plants. His work, accor¬
dingly, is smoothly personal but also so har¬
monious with his period at its best that it be¬
comes a modern poetic tradition reaching
above and beyond its time.
Erstad in Finn Juhl's garden in Ordrup

Krat (North of Copenhagen) showed his
skill with colour and his sense of unity of ex¬
terior and interior; not only a postulate here,
but a reality perceived through the bowl of

the terrain and through the exotic trees
whose light and delicate nature is equally
characteristic of interior colours and furni¬

ture, and of the house itself. His rounded,
triangular flower beds edged and separated
by Cotula paths are reminders of Erstad's
persistent interest in form, and its dissolu¬
tion.
In his own Ordrup garden Erstad, using

the ultra-conscious artistic language that he
learnt from late Roman Culture, from
Robinson, Jekyll, Lange, Brandt, Sørensen,
and Mogens Lassen, sublimely coupled light
with colour, new with old, house with
garden, simple with manifold, and exotic
with homely. The house stands in a triangu¬
lar lot on the very outskirts of old Ordrup,
and in order to make a shielded garden he
girded it by a frame made of reeds, a solution
carrying references to Japanese gardens as
well as to the practical use of that material
for the protection of hotbeds, greenhouses,
and nursery cuttings. Under a pergola
providing a light shade it is possible to walk
on sea-ground sandstone towards an en¬
closure lit by the afternoon sun, from where
a selection of rare plants, placed in irregular
configurations as in their natural habitats,
can be admired. Bamboo, magnolia, Aralia,
artichoke, Azalea and others have been ar¬

ranged in such a way that walls are elimin¬
ated and the sense of seclusion dissolved.
The respect that Erstad has shown each plant
is evident in his »random« plantings. »I do
not have to emphasize the fact that random
placement of vegetation cannot be left
entirely to chance. Instead, one must have
extensive knowledge of the growth pattern
of each species, and anyone working with
this type of gardening naturally develops an
interest in the essence of plants.«
The horizontal plane in the '50s became

the most significant element in gardening.
Already in the '40s, Erstad was involved with
the randomness of life and the order of geo¬
metry, the '50s slogan for pictorial art, and
partly for landscape architecture. He had a

unique way with the plane and the single pat¬
tern. His pattern consists of two layers: a
number of large squares overlain with
smaller ones arranged diagonally in such a

way that stars are formed in the intersec¬
tions. He uses pure squares and triangles, a
fact which evokes Constructivist and Ex¬

pressionist art. Or perhaps it is due to his fas¬
cination with Islamic popular art, which has
also had an influence on modern art.

His work at Nykøbing Falster brewery
evolves from a pattern drawn by clinkers.
Here it may be perceived independently of
flowers because the garden, in the manner of
G. N. Brandt, is surrounded by a double
hedge cut into irregular, mobile shapes

which yield a sculptural impression by them¬
selves. Single Yuccas emerge from the precise
pattern to remind us of the individual wills
of plants.
That monumentalism reappeared in the

'40s is obvious from the Langedam, a small
park at Fredensborg, a Zealand royal resi¬
dence. Erstad, whose faith was normally in
free, light, unstrained and casual forms, in
an elevated site close to the residence framed
what was previously a narrow pond and
its adjacent fields with rows of Populus
koreana, while allowing the middle ground
to open towards the sides.
The author's purpose in presenting Troels

Erstads work is to inspire but also to correct
our instinctive memory loss and demon¬
strate the artistic abilities of a true gardener.
Erstad's insight into the poetic value of
plantings did not exclude understanding of
their architectural valour. Erstad in a mere 15
years succeeded in creating a great many
gardens with both beauty and character, on
paper as well as in reality.
Troels Erstad 1911-49.

Horticultural graduate 1936. Professional
affiliation with C. Th. Sørensen, and
1942-45 with G. N. Brandt. 1939 private
practice. From 1941 editor of Havekunst.
1949, Director of the Royal Danish Garden¬
ing Society.

Kongens Have - the Northeast Section, p.
114
A Proposal by Bitten Lykkebo
The authordescribes herstudent assignment
ofMarch 1990.
For historical reasons, the northeast sec¬

tion of Kongens Have (The King's Garden,
Copenhagen) is different from the rest in
terms of character as well as content. In the

present proposal, the long, straight canal
behind the so-called Pavilion, for centuries
the border between garden and orchard, will
be recreated. The canal will thus both

separate and connect the old and the new
section.
A triangular area used to hold an old or¬

chard whose trees stood in straight lines at a
distance large enough to maximize harvests.
The recreation of this orchard will introduce
a new feature and also, importantly, demon¬
strate that fruit trees are suitable for public
gardens.
Four small, mutually connected, flower

gardens will be placed, like pearls on a string,
inside this orchard along the outer wall. Ac¬
cess from the path along the wall will be
provided.

Torben Schønherr's fictionalised presen¬
tation is translated in full on p. 119.

Ellen M. Pedersen
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Jordberegning på EDB
MM Kvadrat er et nyt PC-pro-
gram til jordberegninger. Pro¬
grammet giver klarhed over

mængden af jordarbejde og er
derved medvirkende til at ska¬
be en bedre projektøkonomi.
Programmet bruges inden

for områder som bygningsud-
gravninger, terrænreguleringer,
større ledningsarbejder og
linieføring af veje.
Med dette program som

hjælpeværktøj er det hurtigt at
gennemregne et projekt det
nødvendige antal gange. Det
betyder, at såvel ingeniører som
entreprenører og arkitekter op¬
når sikkerhed omkring budget¬
ter og overslag. De økonomiske
og kvalitative fordele for byg¬
herre og eget firma er lette at
få øje på.
MM Kvadrat er udviklet i

samarbejde mellem program¬
mører og bygningsingeniører.
Yderligere er MM Kvadrat gen¬
nem ca. 1 år blevet testet og
færdigudviklet i samarbejde
med firmaet Rasmussen &

Schiøtz A/S i Århus og Hol¬
stebro.
MM Kvadrat kan bruges på

en almindelig PC/AT. Det er
brugervenligt og lever helt op
til tidens krav om let betjening.
Af hensyn til muligheden for

at kunne afprøve MM Kvadrat
inden køb, er der fremstillet en
demoversion. Denne kan gratis
rekvireres
Kilde: InterSoft.
Set. Jørgenbjerg 26, DK-4400
Kalundborg. Postbox 4.
Tlf. 53 51 20 14.

Europæiske landskabs¬
arkitektstuderende mødes
i Portugal

Europæiske landskabsarkitekt¬
studerende holdt møde i marts
90 i Portugal.
Formålene med konferencen

var:

1. At udveksle ideer og erfarin¬
ger om landskab og under¬
visning.

2. Diskutere muligheden for en
europæisk organisation for
landskabsarkitektstuderende
for udveksling af informati¬
oner og studerende.

3. At introduceres til den nu¬

værende situation for land¬
skabsarkitektur i Portugal.
Der var repræsentanter fra

16 ud af 20 inviterede lande, og
i alt 80 deltagere. Både Vest- og
Østeuropa var repræsenteret,
dermed kunne konferencen

sigte bredere end kun til EF
lande.
Som optakt til mødet havde

de portugisiske studerende ar¬

rangeret ekskursioner i og om¬

kring Lissabon. Her blev vi
præsenteret for nyere og ældre
landskabsarkitektur, og her var
god mulighed for diskussioner
med de Portugisiske stude¬
rende.

Selve mødet fandt sted i

Evora, hvor man i Portugal -
udover Lissabon - uddanner
landskabsarkitekter.
Der var på skolen arrangeret

udstillinger med projekter fra
de deltagende lande, hvortil
alle havde medbragt eksempler.
De lande/skoler, der var re¬

præsenteret, fortalte om deres
uddannelses opbygning og ind¬
hold, og om evt. eksisterende
faglige foreninger på skolerne
eller nationalt, der kunne ind¬
gå i opbygningen af en euro¬

pæisk forening for bl.a. stude¬
rende.
Generelt var der ikke fore¬

ninger på de forskellige skoler,
Portugal og England havde
derimod lige opbygget forenin¬
ger på nationalt plan. Nogle
lande havde kun en skole med
en landskabsarkitektuddannel¬
se og havde derfor ikke behov
for foreningsdannelse.
Én dag var sat af til at orien¬

tere om eksisterende og plan¬
lagte initiativer for landskabs-
arkitektsstuderende i Europa,
da en europæisk forening evt.
kunne gå ind i en formidling af
disse, evt. selv arrangere.
Af tilbagevendende initiati¬

ver Ian nævnes

- årligt møde for tysktalende
lande, work-shop af en uges

varighed, næste gang i Wien.
- ELEE initiativer, studiepro¬
grammer af 3 ugers varighed
(England, Holland, Belgien, •
Frankrig og Portugal). Pro¬
grammet er nu delt i 2 pga. stor
tilslutning.

- Boskoop universitet i Hol¬
land er ved at etablere et seme¬

sters undervisning på engelsk,
åbent for alle.
- TEMPUS studieprogrammer
for østlandene, (som ERAS¬
MUS for EF lande.
- Nordisk Kongres.
Derefter var der diskussion

af konferencens vigtigste for¬
mål, muligheden for etablering
af en forening for landskabsar¬
kitektstuderende i hele Europa.
De portugisiske studerendes

oplæg til diskussion var 1AAS'
(International Association of
Agricultural Students) struktur
og aktiviteter, som de forestil¬
lede sig vi kunne kopiere eller
koble os på. Deres aktiviteter
minder om de aktiviteter en til¬
svarende organisation for land¬
skabsarkitektstuderende kunne
indeholde.
Dette emne kom dog i bag¬

grunden for en bredere diskus¬
sion af, hvilke typer udvekslin¬
ger, der skulle finde sted.
Nogle lande (Portugal og øst¬
landene især) har svært ved at
få oplysninger om de andre
skoler og deres aktiviteter, og
diskussionerne koncentreredes
derfor om, hvordan man kun¬
ne skabe et informationsnet,
samt hvordan det skulle fun¬

gere.
Konklusionen var, at der var

stor interesse for oplysninger
om uddannelses- og praktik¬
muligheder i andre lande, samt
at de skal være lettere tilgæn¬
gelige. Ligeledes manglede der
oplysninger om hvilke typer af
skoler landskabsarkitektud¬
dannelsen foregik på (tekniske-,
arkitekt- eller landbohøjsko¬
ler), uddannelsernes indhold
og varighed. Til dette samlede
vi så mange oplysninger, vi
kunne, på stedet, så de deltage¬
re der ikke havde tilgængelige
oplysninger kunne få disse med
hjem. Vi var opmærksomme
på andre initiativer, bl.a. at der
i EFLA regi foregår en registre¬
ring af de forskellige skolers
curricula, men at denne ikke
omfatter ikke-EF-lande.

På samme måde mangler der
oplysninger om muligheder og
problemer med udveksling af
praktikophold.

1 en diskussion af hvilke til¬

tag og begivenheder, der frem¬
over skal finde sted, var nogle
af konklusionerne, at et egent¬
ligt 'net-work' skal der opbyg¬
ges en mere formel organisati¬
on, der kan sikre kontinuitet i
arbejdet, og deltagelse skal ske
ved repræsentanter fra de for¬
skellige skoler/lande. En sådan
organisation kan støtte yderli¬
gere initiativer til fx. work¬
shops, konkurrencer og udstil¬
linger. Der eksisterer allerede
forskellige initiativer, og orga¬
nisationen vil derfor også have
en vigtig funktion i formidlin¬
gen af disse tiltag.
I forbindelse med oprettelsen

af en europæisk organisation
ved dette møde var der kon¬
krete problemer. Dels at der i
de enkelte lande ikke er natio¬
nale foreninger for bl.a. stude¬
rende, og på mange af skolerne
ikke var nogen egentlig elev¬
organisering, dels at konferen¬
cedeltagerne ikke repræsente¬
rede skoler eller lande i egentlig
forstand, men repræsenterede
sig selv. Derfor kunne man
ikke træffe beslutninger med
konsekvenser for skolerne.
Der blev på mødet vedtaget

en erklæring, der skitserer må¬
let med det videre arbejde. Ind¬
holdet i erklæringen er:
- At man har erfaret et behov
for at danne en sammenslut¬

ning af europæiske landskabs¬
arkitektstuderende, der skal
forbedre mulighederne for
samarbejde og udveksling, af
ideer og informationer.
- At der skal afholdes et nyt
møde snarest muligt.
- At de ungarske studerende
skal koordinere oplysninger om
afholdelse af dette møde, hvor
de nærmere retningslinier for
samarbejdet skal fastlægges.

Morlen Suhr og Rie Lind.

Læsere, som har deltaget i eller
planlægger at deltage i konfe¬
rencer, kongresser eller lign. og
som er interesseret i at referere
til LANDSKAB må meget ger¬
ne kontakte redaktionen.
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BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser
sendes gerne på forlangende!

gratis.
Vi giver gerne specialtilbud

på større partier.
Vi gør det meste for de fleste i branchen

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

Tlf. 53 72 20 60

o
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

Hoved- og fagentreprise ved allé former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
L-l HLP ApS tlf. 42 25 18 42 |

I Have- & Landskabsterrainaptering
El HLT ApS tit. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Modtagne publikationer, rap¬
porter m.m.
Byggestyrelsen: Vejledning om
kvalitetssikring i byggeriet.
Med cirkulære om kvalitetssik¬

ring af byggearbejder af 12.
november 1986. 43 s. 1986.

Byggestyrelsen: Vejledning om
ansvarsforhold ved byggearbej¬
der. Med cirkulære om an¬

svarsforhold ved byggearbejder
af 25. juni 1986. 44 s. 1986.

BUR rapporter: Kvalitetssty¬
ring i byggeriet, 1- byggetek¬
nisk programmering, 80 s.,

1986, 2- projektgranskning, 86
s., 1989, 3- udførelsesfasen, 104
s., 1989.

BUR rapport: Zonedelte boli¬
ger -et forsøgsbyggeri i Greve.
57 s. 1990.

BUR rapport: Byggeri og øko¬
logi -en kortlægning af danske
eksempler. 77 s., 1990.

Dansk byplanlaboratorium:
Byøkologiske hensyn i plan¬
lægningen, 75 s., 1990.

Movium: Plats for regn. Stad
& Land nr. 86. 23 s., 1990.

Åke Nordkvist: Etableringsbe-
skårning -resultat från fem stu¬
dier. Stad & Land nr. 84. 27 s.

1990.

Gunnar Jarle Sorte: Parks for
the Future. Six papers from a

Symposium: Stephan Kaplan,
Sven-Ingvar Andersson, Pat-
rikk Grahn, Alan Sonfist, Har¬
ry Wals, Chris Baines. Stad &
Land. 105 s. 1990.

Christian Axelsson Lindgren:
Upplevda skillnader mellan
skogsbestånd -rekreations- och
planeringsaspekter. Doktoraf¬
handling. Stad & Land nr. 87.
200 s. 1990.

Anna Baeckman, Cecilia
Claeson, Jan Stålbom: Vinter-
trådgårdens våxter. Stad &
Land nr. 88. 135 s. 1990.

Jens Schjerup Hansen (red.):
Tidens rum. Renaissancens og

modernismens rumopfattelse¬
under omdannelse i postmo¬
derne tider. SBI. 91 s. 1990.

Eyvind Thorsen: Politikens ha¬
vebog. Politikens Forlag/ De
danske haveselskaber. 487 s. 4.

udg. 1990.

Dan Borgen Hasløv og Johan¬
nes Bach Rassmusen: Ferie¬
planer -et debatoplæg om
turismen og den fysiske plan¬
lægning. Dansk Byplanlabora¬
toriums skriftserie nr. 38. 64 s.

1990.

Søren Seedorff: Skab bedre
samfund gennem byfornyelse.
Sanerings-og byfornyelsessel¬
skabet af 1970. 28 s. 1990.

Petter Åkerblom: Skoltrådgår-
dens ABC. Movium/LT. 147 s.

1990.

Læsere, der kunne have lyst til
at omtale bøger eller rapporter,
er meget velkomne til at kon¬
takte redaktionen.

Skoltrådgårdarnas renåssans
ger nya kunskaper och
kontakter

»Trådgård i skolan» heter ett
projekt som for några år sedan
startades av MOVIUM i Al-

narp tilisammans med Koloni-
trådgårdsforbundet, Riksfor-
bundet Svensk Trådgård och
Trådgårdsnåringens Riksfor-
bundet Svensk Trådgård och
Trådgårdsnåringens Riksfor-
bund. Denna kompetenta kvar-
tett initierade skoltrådgårds-
verksamhet vid låg- och mel-
lanstadieskolor på olika håll
i landet. Segevångsskolan i
Malmo fick representera stor¬
staden, Onstaskolan i Våsterås
den medelstora staden och Ler-

bergaskolan i Hoganås det
mindre samhållet.
På dessa tre platser tog man

itu med aktuella vardagsprob-
lem; hur hitta låmplig mark
(både låges- och odlingsmås-
sigt) hur engagera skoians och
kommunens ansvariga, hur
ordna sommarskotseln etc?
Man startade kurser for lårar-
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na, dår de fick låra sig såvål de
praktiska grunderna i anlågg-
ning och odling, som hur man
knyter samman åmnet skol-
trådgård med ett flertal andra
åmnen på schemat. T ex sven-
ska (skriva trådgårdsdagbok),
teckning (rita av blommor och
gront), hemkunskap (anråtta
gronsakerna), engelska (låra de
engelska namnen) och de sjålv-
klara åmnena naturkunskap
och miljolåra.
Det mycket positiva resulta¬

tet av forsoksverksamheten re-

dovisas i den nyutkomna boken
»Skoltrådgårdens ABC« (LTs
forlag) skriven av landskaps-
arkitekt Petter Åkerblom,
huvudansvarig for projektet.
Det har blivit en levande skil¬

dring av alla aktiviteter som
våxt upp i och kring de nya

skoltrådgårdarna samtidigt
som boken också gor skål for
ABC-beteckningen, dvs for-
medlar baskunskaper om orga¬

nisering, odlingsarbete, red-
skap, miljofrågor o d.
En sårskilt vårdefull del av

boken år »idébladen« som dels

ger en populår botanisk pre¬
sentation av våra vanligaste
blomster, gronsaker och sådes-
slag, dels beråttar litet om och
kring dem - t ex våxterna i
folktron, hur man kan experi-
mentera och låra mer.

Petter Åkerblom, Skoltradgår¬
dens ABC. Movium/LT. 1990.
LTs forlag, tel 08-666 87 25.

Plats for regn
Sedan 30 år tillbaka har dag-
vattnet behandlats som ett pro¬
blem. Det har kostat mycket
stora summor att få alla led-

ningar på plats. Idag forslår de
dagvattnet som ofta år forore-
nat till våra kånsligaste ekosy-
stem i åar och vattendrag. Vi
står också infor en omfattande

renovering och ombyggnad av
vårt lands låckande lednings-
nåt. Hur ska kommunerna
klara miljofrågorna och eko-
nomin?
- Jo, genom LOD som bety¬

der lokalt omhåndertagande av

dagvatten. LOD år både billi-
gare och båttre! Behovet av
ledningar minskar och det år

dessutom bra for miljon, såger
Eivor Bucht på MOVIUM.
LOD innebår att fororeningar-
na kan tas om hand på platsen
och renas av vegetation och
den levande delen av marken.
Det vatten som når grundvatt-
net år oftast renare ån det vat¬
ten som låmnar våra renings-
verk. Det handlar helt enkelt
om att låta vattnet fungera i
sitt naturliga kretslopp.

Marken båsta reningsverket!
Hur gor man? Se till att få så
lite hårdgjorda ytor som moj-
ligt, alltså inga stora asfaltytor
eller tak. Takvatten och vatten

från gångar och vatten från
gångar och parkeringsytor kan
ledas till omgivande gråsmat-
tor och planteringar. I lite stor-
re sammanhang kan vattnet
ledas til en våtmark som maga¬
sinerar och renar vattnet. I

Malmo och Halmstad pågår
forsok dår flera hundra hektar
mark ska avvattnas till nyska-
pade våtmarker. Mark och våx-
ter år de båsta reningsverk vi
har!

PLATS FOR REGN kan rekvi-

rerasfrån SLU/Info 040-415000,
ankn 406. Pris: 50:-plus porto.

Nyere SBI-publikationer
Med den kommenterede publi-
kationsfortegnelse har bygge¬
sektoren nu et værktøj - en
indgangsnøgle - til de sidste
fem års ca. 175 SBI-publikatio¬
ner, heriblandt de nye, udgivet i
1989/90.

Fortegnelsen, der er på 36 si¬
der, er opdelt i otte emnegrup¬

per: Byggeøkonomi, Byplan¬
lægning, Byggeteknik og

byggematerialer, Bygnings¬
konstruktioner, Bygningsinstal¬
lationer, Indeklima og ventila¬
tion, Landbrugsbyggeri. Her
findes også oplysninger om de
forskellige SBI-abonnementer,
man kan tegne for at holde sig
orienteret om de nyeste resulta¬
ter fra byggeforskningen.
»Nyere SBI-publikationer« fås
gratis ved henvendelse til SBI,
Postboks 119, 2970 Hørsholm,
tlf 42 8655 33.

Landskabsarkitekt

med erfaring i skitsering, projektering, projekt¬
opfølgning og tilsyn søges til landskabsarkitekt¬
firma.

Stillingen kræver egenskaber som ordenssans,
disciplin og overblik samt evne til at arbejde selv¬
stændigt og kreativt med opgaverne, desuden
tegnefærdighed.

Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning indeholdende oplysninger om kvali¬
fikationer, referencer og eksamensbeviser sendes
til undertegnede senest d. 14.12.90.

Charlotte Skibsted
Landskabsarkitekt MDL MAA
Løjesøvej 13
3670 Veksø.

Arcade-overdækning fra VEKSØ
Veksø-Taulov a/s udvikler og
producerer gade- og parkudstyr
tilpasset tidens krav.
Desuden udføres specialopgaver.
Vi tilbyder et bredt produktprogram
samt et effektivt serviceapparat med
egne montører.
Veksø-Taulov a/s er Danmarks
største leverandør til udemiljøet
og har salgskontorer i Tyskland,
Sverige, Norge og Finland.
Kontakt os for yderligere information,
eller ring efter vort hovedkatalog.

rm
Gade- og parkudstyr

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60
DK 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99

Telefax 75 56 22 15
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Klostertorv 9

Udstillingen landskabsarkitek¬
tur -eksempler 1985-90 præsen¬
terer 12 projekter der viser fa¬
gets store spændvidde såsom
De ni musers have fra C.F.
Møllers tegnestue,
konkurrenceforslag til reorga¬
nisering af Antwerpen by af
Hettie Pisters og Englene, et
landskabeligt træk i metro¬
polen Tokyo af Stig L. An¬
dersson.

Hertil 9 forslag til udformning
af Klostertorv, Århus.
Udstillingen er tilrettelagt af
landskabsarkitekterne Kristine
Jensen og Frode Birk Nielsen.
Udstillingen er åben til og med
15. december 1990, hverdage
11-17, lørdag 11-15, søndag
lukket.

Klostertorv 9. Galleri for design og arkitektur. Klostertorv 9, 2. sal. 8000 Århus C. TIf. 86 19 64 22.

Invitation til prisopgave:

i "Mennesket i

i i det bæredygtige landbrug" i
| Landbrugets Kulturfond udskriver prisopgave |

om landbolivet mellem idealer og realiteter.
Der ønskes en skildring af del enkelte menneskes og den enkelte families liv
og arbejde i et bæredygtigt landbrug. Fremtidens krav til landbruget vil være
at finde en naturlig balance mellem på den ene side hensyn til natur, kultur og
etik og på den anden side hensyn til effektivitet, økonomi og afsætningsmulig¬
heder.

Besvarelserne af prisopgaven skal belyse de menneskelige muligheder og
kulturelle perspektiver, som et sådant landbrug i balance rummer for fremti¬
dens landbofamilier. Der stilles ingen særlige krav til udtryksformen.

Besvarelserne kan være holdt i ord eller i faste eller levende billeder. De kan
være film- eller tv-manuskripter, fiktion eller ikke-fiktion. De kan være
projekter inden for arkitektur, landskabsplanlægning eller lignende. Blandin¬
ger af flere udtryksformer kan også komme i betragtning.

Besvarelserne skal være Landbrugets Kulturfond i hænde senest den 2. april
1991.

I Førsteprisen er på 50.000 kr,
| og den samlede præmiesum er på 100.000 kr. I

| De fuldstændige bestemmelser for prisopgaven fås ved henvendelse til:

Landbrugets Kulturfond,
Axelborg, Axeltorv 3, 1609 Kbh. V.
Telefon 33 14 56 72

———— _— -i —— J

Brolægning 90
Brolæggerlauget har netop ud¬
givet bogen BROLÆGNING
'90.

Bogen, der henvender sig til
bygherrer og projekterende
virksomheder, indeholder bl.a.
laugets koncept til håndbog for
»Kvalitetssikring af brolæg-
ningsarbejde«. Bogen indehol¬
der ligeledes en gengivelse af
standardrekommandationen
DS/R 1136-BROLÆGNING,
som understøttes af en række
illustrerede eksempler på
brolægnings- og belægnings-
arbejder.
Bogen, der samtidig giver en

præsentation af faget og dets
udførende virksomheder, kan
rekvireres hos Brolæggerlau¬
get, Entreprenørforeningens
Brolægningssektion, Nørre
Voldgade 106, Postboks 2125,
1015 København K. Telefon
33 13 88 01.

Trelek Danmark
Firmaet Steen Vesterager -
Smørum, har pr. 1. oktober
1990 overtaget importen til
Danmark af legepladsredska¬
ber fra det svenske firma Trelek
Sweden AB. Trelek Sweden AB
har 25 års erfaring i fremstil¬
ling af legepladsudstyr til kom¬
muner, institutioner og private
legepladser. Trelek Sweden AB
er kendt for produkter af høj
kvalitet og stort pædagogisk
indhold med overholdelse af de
højeste sikkerhedskrav for bør¬
nene, uden dermed at miste
den frie kreativitet i legens ud¬
foldelsesmuligheder. Firmaet
Steen Vesterager vil fremover
markedsføre produkterne un¬
der navnet Trelek Danmark.
Treleks program omfatter end¬
videre borde, bænke affalds¬
containere og cykelstativer etc.
til parkeringsanlæg, parker,
butikscentre m.v.

Firmaet Steen Vesterager repre¬
senterer i forvejen det svenske
firma Hasselfors Garden AB, i
Danmark, med naturlige
sphagnum & jordprodukter til
jorddækning og -forbedring.
Steen Vesterager. Nybøllevej
15, Ledøje, 2765 Smørum.
Telefon 42 97 73 75.
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Anlægsgartnermester

9 K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21
Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 |vi
8680 Ry ved Gudenåen PSH Rvnr.uB

Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

1/Pfl VI
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

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

GÅRDSANERING

/An(æ<j$c^c»\rtMefmeste*

Kfemavtvt n*gVI
Vestre Strandallé 158, 8240 Risskov, Århus |q/J BYGGER
Telf. 86 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGARDSV/ENGE 13
31 65 23 05

2820 GENTOFTE

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40



LIVET MELLEM HUSENE

»Bogen er en stor inspira¬
tion for mig i mit arbejde,
jeg anser den for at være
en klassiker for alle, der
praktiserer eller studerer
arkitektur og fysisk plan¬
lægning - uanset deres al¬
der, baggrund og erfa¬
ring,« skriver Ralph Er-
skine i forordet til genop¬
trykket af Jan Gehls bog
»Livet mellem husene«.
Det er tredje reviderede

udgave, og bogen er nu
udkommet i mere end
10.000 eksemplarer.
Bogen er nu også

udkommet på engelsk på
det store forlag Van No-
strand Reinhold Compa¬
ny Inc. i New York.
ARKITEKTENS FORLAG

y.vy.-y.'

'■x •>*■

Klassiker i genoptryk

Livet mellem husene
er på 192 sider

og rigt illustreret.
Pris: 148 kr.


