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Projektet
'Landskaberne omkring os'
DL's bidrag til Kulturby 96 har titlen
'Landskaberne omkring os' med ud¬
gangspunkt i Københavns sydvest¬
egn og det forstadslandskab, der her
er resultatet af efterkrigstidens
planlægning. Vestskoven, Køge Bugt
Strandpark, Den grønne kile, ådale¬
ne, Hedeland og byernes rum, par¬
ker, veje - alle er resultater af den
tids bevidste planlægning og hand¬
ling.
Disse fritidslandskaber har i dag
stor positiv betydning for livet i for¬
staden; derfor er det vigtigt at gøre
status over dem. Men forstæderne
er nu i gang med næste generations
landskaber, og det stigende behov
for identitet, for kvalitet og for nye,
grønne strukturer i byerne er en ud¬
vikling, der i høj grad henvender sig
til os. Derfor handler projektet også
om byens landskab og de fremtids¬
muligheder, der er her.
Det, at mennesket lever i en evig
dialog med sine omgivelser, er et
centralt tema i kulturbyprojektet.

Projektet Landskaberne omkring os
består bl.a. af en international land-
skabskonference og en række work¬
shops; guidede udflugter, en udstil¬
ling, en arkitektkonkurrence blandt
nordiske studerende samt dokumen¬
tation af projektet, bl.a. i tidsskriftet
Landskab.

officielt, og dagens titel er En fælles
baggrund med foredrag om Finger¬
planen og byudviklingen i sydvest¬
egnen v. arkitekt, lektor Jens Kvor¬
ning, sydvestegnens menneskeskabte
forstads- og fritidslandskab v. land¬
skabsarkitekt, lektor Annelise
Bramsnæs, landskabsforståelsen og
natursynet i et generationsskifte v.

kulturgeograf Kenneth Olwig.
Derefter er der guidede gå-, cykel-
og busture i skovene, gennem byer¬
ne og langs med kysten med lokale
guider.
Om aftenen er der foredrag af Søren
Ryge Pedersen: Landskaberne om¬

kring os samt premiere på Carlo
Drægers film 'Hovedstadens grønne
kiler'.

Tirsdag d. 4 juni har titlen Byernes
nye identitet, og her forelæser land¬
skabsarkitekter fra Holland, Frankrig,
Tyskland og Danmark: Parkpolitik og
grønne områder v. stadsgartner og
landskabsarkitekt David Louwersee,
Breda, landskabsarkitektur og kultu¬
rel identitet i forstæderne omkring
Paris v. landskabsarkitekt Cristophe
Girot, Paris, landskabet som symbol
v. landskabsarkitekt Adriaan Geuze,
Rotterdam.
I de workshops, der starter efter fro¬
kost, vil politikere, teknikere m.fl.
debattere de emner, der fremover
skal påvirke planlægning og form¬
givning af landskabet.

Den internationale landskabskon-
ference 'Storbyens kulturskabte
fritidslandskaber'
Konferencen afholdes i Vallensbæk
Idrætscenter 3.-5. juni. Foredrags¬
holderne er danske og udenlandske
landskabsarkitekter, forskere, arki¬
tekter, politikere m.m., der er valgt
ud fra ønsket om både at belyse
temaet ud fra planlægningsmæssige
og administrative synsvinkler, men
også udfra konkrete og aktuelle pro¬
jekter.

Programmet er i hovedtræk således:
Mandag d. 3 juni åbnes konferencen

Onsdag d. 5 juni benævnes Fritids-
landskaberne og handler om aktuel-'
le planlægningsinitiativer i byernes
omgivende landskab: naturgenopret¬
ning af Østerådalen, Ålborg v. natur¬
geograf Peter Larsen, landskabelig
sammenhæng fra bykerne til det
åbne landskab v. stadsgartner og
landskabsarkitekt Lars Østerbye,
Herning, Green Belt omkring Frank¬
furt v. Walther Prigge, Frankfurt, fri-
tidspolitik og planlægning af Rand¬
stadtområdet i Holland v. Lodewig
Wiegersma, Utrecht, grønne visioner
omkring København v. byplanchef
Lars Nielsen.

Om eftermiddagen samles trådene
fra konferencens indlæg, udflugter
og workshops i en afsluttende debat
om sydvestegnens fremtidige land¬
skab.
Om aftenen er der festmiddag i Kul¬
turhuset 'Portalen' i Hundige. Også
mandag og tirsdag aften vil der
være samlende arrangementer.

Torsdag d. 6 juni arrangeres udflug¬
ter til andre kulturbyprojekter, pri¬
mært for gæsterne fra provinsen og
fra udlandet. Bl.a. besøges kaska¬
derne i Frederiksborg Slotshave, 'Bo
i by' ved Egebjergård i Ballerup,
Arken - Kunstmuseet i Køge Bugt,
Temahaverne i Valbyparken, Koloni¬
havehusene i Vallensbæk; Byforny¬
else og byøkologi i København samt
Københavns nye torve og pladser.

Udstilling om landskaber
Kulturbyprojektet er en anledning til
at beskæftige sig med historie,
nutid og fremtid i en udstilling om
de projekter, der har sat et afgøren¬
de præg på sydvestegnen, og de
projekter, der i fremtiden vil ændre
omgivelserne. Tirsdag d. 4 juni
åbner udstillingen 'Landskaberne
omkring os' i Vallensbæk.

Yderligere information om projektet
og konferencen kan fås hos projekt¬
koordinator Niels Lutzen, Bangerts-
gade 1,4 th, 2200 Kbh. N.
Tlf. 31 39 08 36, fax 35-36 08 39.
Tilmelding: DL's sekretariat v. Torben
Gleesborg, tlf. 39 97 01 00.
Konferenceafgiften for hele projek¬
tet bliver ca. kr. 3.300.

Brugergruppe til LANDCADD
PLR har samlet en gruppe af CAD-
interesserede landskabsarkitekter.
Det har været gruppens mål at finde
en fælles platform for CAD i land¬
skabsarkitektfaget. Siden marts
1995 har gruppen holdt en række
møder, hvor der er blevet fremlagt
undersøgelser af programmer og
applikationer, der enten er direkte
rettet mod eller brugbare for land¬
skabsarkitekter.

Gruppen valgte fra starten at anbe¬
fale AutoCAD som det grundliggen¬

de tegneprogram, idet man med det¬
te program kan kommunikere med
størstedelen af parterne i anlægs-
og byggesektoren. Det har inde¬
båret, at en repræsentant fra Abb
(AutoCAD-brugere i byggesektoren)
har deltaget i samtlige møder.
To landskabsapplikationer, 'Nova-
POINT LANDSKAB' og 'LANDCADD',
blev udskilt som de mest interessan¬
te. Disse blev fremlagt og diskuteret
på et møde i november 1995.
Efter at forhandlerne yderligere hav¬
de svaret på en række spørgsmål
om deres applikationer, har Ian Jør¬
gensen (KVL), Svend Erik Jensen
(Abb) og Lars Borgen (PLR) valgt at
anbefale et tilpasset LANDCADD
som den bedste landskabsapplika-
tion på markedet på nuværende
tidspunkt. Samtidig anbefales det,
at Abb-regiet bruges som landskabs¬
arkitekternes fælles brugerplatform
ved den fremtidige indflydelse på
EDB-produkternes videreudvikling,
og at AutoCAD-brugere blandt land¬
skabsarkitekter, som minimum an¬

vender den af Abb og Hans Kragh
nyudviklede 'TABLETMENU LAND',
som er udsendt til Abb-medlemmer i
december 1995.
Der er, som følge af denne anbefa¬
ling, dannet en gruppe af de land¬
skabsarkitekter, der på nuværende
tidspunkt har licens til LANDCADD
(LC). Gruppen kalder sig 'LAND¬
CADD Brugere i Danmark' og består
p.t. af arkitekt Cornelius Kurz (som
også er forhandler) og landskabs¬
arkitekterne Jeppe Aagaard Ander¬
sen, Ian Jørgensen og Knud W.Ø.
Larsen.

Betingelserne for at være med i
gruppen er, at man enten har licens
til LC, at man arbejder med LC eller
at man påtænker at anskaffe sig LC.
Det er gruppens mål at dele viden
og erfaringer med andre LC-brugere
samt at formulere krav/ønsker til
softwarefabrikanten, distributøren
og forhandleren. Hvis der på et
senere tidspunkt dannes en bruger¬
gruppe for landskabsarkitekter i
Abb-regi, er gruppen indstillet på at
underordne sig denne gruppe som
en specifik brugergruppe for LC.
Indtil videre er brugergruppen uden
økonomi, ligesom de administrative
opgaver foreløbigt varetages af Cor¬
nelius Kurz (Imagine Aps,
tlf. 45 82 32 22).
Ved møde d. 22. januar 1996 skal
gruppen diskutere et oplæg til soft¬
warefabrikanten, således at LAND¬
CADD i fremtiden underordner sig
Abb's lagstruktur.
Gruppen arbejder endvidere med at
få indarbejdet danske plantedata,
der kan indgå i applikationens, i
øvrigt udmærkede, plantedatabase.
Knud W. 0. Larsen



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

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

JlfjÉH-»!M >

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

C. F. HANSEN
Forfattere:

Hakon Lund og Anne Lise Thygesen

»Det er mester Lund om mester Hansen«, siger
Hans Edvard Nørregård-Nielsen om dette væl¬
dige værk om C. F. Hansen, der er den største
arkitektmonografi nogen sinde herhjemme og
blandt de rigest udstyrede og mest omfattende
arkitekturbøger, der til alle tider er udgivet i
Danmark.

Bogens to bind om C. F. Hansen bliver også
forfatternes hovedværk, et resultat af en menne¬

skealders forskningsarbejde og en uvurderlig
kilde til forståelse af Hansen, og til den
tid, hvori nogle af dansk arkitekturs hoved¬
værker blev skabt.
På mange områder betegner værket et
gennembrud i Hansen-forskningen.
Hidtil ukendt materiale

fremdrages, og upåag¬
tede sammenhænge
kaster nyt lys over
det 19. århundredes
største danske
arkitekt.

Torben Weirup i
Berlingske Tidende:
»Et i alle henseender

vældigt værk.« ...

»Smuk i sin grafiske
tilrettelægning, og fyldt
med prægtige billeder, man
hjælpeløst fortaber sig i.«

Henrik Sten Møller i Politiken:
»Den største arkitekturmonografi nogensinde
herhjemme.« ... »Et monument over en monu¬
mental arkitekt.«

Bestil bogen på telefon 33 13 62 00 eller på
fax 33 91 27 70.
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1051 København K.
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HISTORISK BOTANISK HAVE I VORDINGBORG
Renovering afen pastiche Andreas Bruun

I Vordingborgs bymidte ligger et nationalt klenodie -
en græsklædt slotsbanke med et Gåsetårn, ruiner og
omgivende tykke fæstningsmure. I ly af den nordlige
mur mod Slotstorvet ligger en fin lille have, terrasse¬
ret mod syd med den smukkeste udsigt over en eng
med græssende hjorte.
Slotsbanken eller Ruinterrænet stammer fra Valde¬

mar-tiden, mens haven er fra G.N. Brandt-tiden, før¬
ste halvdel af 1900-tallet, altså et spring på omkring
700 år. Denne aldersforskel fornemmes ikke på ste¬
det, hvor der hersker en smuk samhørighed i det
samlede anlæg.
Haven blev planlagt og anlagt som en historisk-bo-

tanisk have under indtryk af en blomstrende hjem-

Landskab 1/96

stavns- og fortidsdyrkelse efter den første verdenskrig.
G.N, Brandt var konsulent for Vordingborg Kommu¬
ne, og i den egenskab udførte han det forslag til Hi¬
storisk Botanisk Have, som blev så smukt fremstillet i

plan, snit og perspektiv af arkitekt Fritz Schlegel. Fra
Brandts beskrivelse af forslaget er det værd at hæfte
sig ved, at han ikke forestiller sig at kunne skabe en

have fra en bestemt epoke: '...Man kan højst søge at
skabe en vis gammeldags Stemning ved f. Eks. som
foreslaaet at gengive et af Hans Rasmussen Blocks
Mønstre i Buxbom, ved i havens inddeling at følge
den gamle 'Kvadratur', ved at opstille gamle Solski¬
ver, Bænke o.s.v. Det vil dog naturligvis være Beplant¬
ningen eller Plantesamlingen, der er det afgørende...'



G.N. Brandts forslag til
Historisk Botanisk Have, der blev
indviet i 1921.

Plan, snit og perspektiv er tegnet af
arkitekten Fritz Schlegel.
• G.N. Brandts's proposal for the
Historie Botanical Garden, which
opened in 1921.
Plan, section and perspective were
all done by architect Fritz Schlegel.

2 Landskab 1/96



Men på den havekunst-historiske skala blev, og er,
det alligevel en renæssancehave. Georg Boye har i sin
'Havekunsten i kulturhistorisk belysning' beskrevet
haven således: På slotsbanken ved Gåsetårnet i Vor¬

dingborg har G.N. Brandt til dels på grundlag af
Block vist, hvordan en renæssancehave må formodes
at have set ud. Anlægget giver sig ikke ud for at være
historisk korrekt, er tværtimod en helt bevidst pasti¬
che, og som sådan nok finere end de haveanlæg, det
søger at anskueliggøre...'
Vordingborg Kommune og byens turistforening

sluttede energisk op om Brandts forslag og fik skaffet
midler til et anlægsbudget på 10.000 kr., der blev for¬
valtet af gartner Hansen på Oringe, som stod for an¬
lægsarbejdets udførelse.
Haven blev indviet i 1921 og er altså i dag 75 år

gammel. Forvaltningen af haven har gennem årene
ikke været lige så velovervejet, som den er i dag. Alle¬
rede 20 år efter indvielsen kunne man i Havekunst'

læse om problemerne med pasningen og respekten
for haven. Og helt op til det sidste skifte i stadsgart¬
nerstillingen er haven blevet forvaltet uden den nye
historiske indfølelse. Set i bakspejlet kan det måske
forklares med, at haven i disse år jo stadig var ny -

ikke historisk - og med at Brandt selv havde lagt op
til en vis frihed i tilplantningen og fortolkningen af
hans projektforslag, og endelig med, at Brandt selv
først i de senere år er blevet 'historisk'.

Som ny stadsgartner planlagde Flemming Kruse, at
haven skulle renoveres og så vidt muligt bringes tilba¬
ge til dens oprindelige skikkelse. Til at begynde med
blev opretningen udført løbende i forbindelse med den
almindelige vedligeholdelse. Et år blev buksbompar¬
terret renoveret, i et andet blev de 'forkerte' brostens-
kanter afløst af kantbuksbom, og i andre år er stengær¬
det blevet sat op på ny. Renoveringsarbejdet tog først
rigtig fart sidste år, for at haven kunne fremstå i ny/
gammel skikkelse i jubilæumsåret 1996. Der er blevet
udarbejdet en haveplan for renoveringen 1995-96 og
et hæfte med plantelister. Rydninger af 'forkerte' hæk¬
ke, ind- og nedklipninger af 'rigtige' hække og tilplant¬
ning af kulturbedene m.m blev udført efterår 95. I
april-maj 96 bliver de sidste afpudsninger udført,
således at haven står færdig til fødselsdagen i juni 96.
Anlagt som en pastiche er den nu selv ved at blive

historisk, hvilket har påført renoveringsarbejdet en
række særlige dilemmaer. Er det en renæssancehave

eller er det en Brandt-have? For os har det været be¬

stemmende, at det er en Brandt-have, vi arbejder
med, og at når vi har været i tvivl, så at forsøge at
nærme os Brandts holdninger - eller at forestille os,

hvad en 'opdateret' Brandt ville have gjort. Arbejdet
er også vanskeliggjort af det spinkle planmateriale fra
Brandts side. Der foreligger ikke et egentligt projekt,
blot det her gengivne planforslag, og ingen planteli¬
ster har vi fundet. Derudover er haven ikke kotemæs-

sigt anlagt som vist på Brandts forslag.
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Vordingborgs parker og friarealer i
bymidten
1. Slotstorvet er Vordingborgs abso¬
lutte centrum, hvor alle veje mødes,
og hvorfra man til fods kan nå alle
vigtige steder i byen. Med sin særli¬
ge beliggenhed er det hovedindgang
til såvel byen som til ruinterrænet.
2. Ruinterrænet er Vordingborgs for¬
nemste parkområde og et nationalt
fortidsminde af stor betydning. Drif¬
ten af området sker i samarbejde
med Skov- og Naturstyrelsen. Områ¬
det er den centrale del af Slotsban¬
ken med Gåsetårnet og ruinerne, alt
omgivet af den gamle ringmur. Det
fremtræder som en åben græsflade
med spredte, solitære træer.
3. Vordingborg Museum
4. Historisk Botanisk Have
5. + 6. Guldfiskedammen og nordlige
voldgrave. Ruinterrænet afgrænses
mod nord og nordøst af tre vandfyld¬
te voldgrave med stejle græsklædte
skråninger mod Færgegårdsvej,
Algade og Glambæksvej. Beplant¬
ningen omkring Guldfiskedammen
består af markante, solitære træer

og forskellige buske, der står så
spredt, at de ikke slører den spænd¬
ende terrænform.
7. + 8. Glambæksengen og Havne¬
engen er sammen med Dyreengen
lavtliggende enge, der som voldgra¬
ve indrammer Ruinterrænet mod
øst, syd og vest. De to enge frem¬
træder i en meget smuk og velplejet
skikkelse, som langstrakte skålfor¬
mede fælleder mellem fæstningsan¬
lægget og byens gader.
9. Dyreengen er det store engdrag
mod sydvest, deT rummer en
bestand af Sikahjorte og Påfugle.
Disse dyr er i højgrad med til at for¬
stærke oplevelserne under besøget
på Slotsbanken.
10. Kirkeengen
11. Kirkeskoven, Vordingborgs
lystanlæg
12. Kirkegård
13. Stadion
• Parks and open spaces in central
Vordingborg
1. Slotstorvet (Castle Square)
2. The ruins are a national relic.
The site, including the Goose Tower,
forms the central part of the Castle
Mound, enclosed by an old circular
wall. The entire is a grassy plane
with scattered solitary trees.
3. Vordingborg Museum
4. Historic Botanical Garden
5.+ 6. Goldfish pond and moats
7.+ 8. The twin meadows of Glam¬

bæksengen and Havneengen
9. Dyreengen (Deer Meadow)
10. Kirkeengen (Church Meadow)
11. Kirkeskoven (Church forest), the
town's leisure ground
12. Cemetery
13. Stadium

Det opdagede vi først, da vi nivellerede haven for at
kunne bestemme højder til nedklipning af hækkene.
I stedet for vandrette terrasser er haven blevet anlagt
med faldende terrasser, helt givet for at spare jordflyt¬
ninger. Mon Brandt selv opdagede dette? - i hvert
fald har vi ikke kunnet spore noget, der kunne tyde
på hans misbilligelse. Han var jo trods alt også prag¬

matisk, så vi valgte at forholde os på samme måde
over for denne uoverensstemmelse.

I grove træk omfatter den aktuelle renovering føl¬
gende arbejder eller tiltag:

- Tilbageføring af takshække ved rydninger, nyplant¬
ninger og beskæringer.

- Tilbageføring af enkelte belægninger.
- Tilbageføring af kantbede og kantplanter.
- Tilbageføring af centifolieroser omkring buksbom¬

parterret.
- Belægning med grus omkring buksbomparterret
i stedet for græs.
- Lukning af indgangen fra øst - den oprindelige fra

museet.

- Ny samlet tilplantning af alle bede.
- Restaurering af krydsbuer og hegn.
- Bænke efter G.N. Brandts tegning (bænkene har
ikke tidligere været udført).

- Nyt hegn og ny låge mod syd.

Det historisk-botaniske indhold af planter i haven æn¬

dres ikke væsentligt. I de fire hjørnekvarterer plantes
historiske nytteplanter. I det ene plantes hovedsageligt
giftplanter, i det andet køkkenurter, mest korsblom¬
strede og ruhårede, i det tredie farveurter og andre
nytteplanter, og i det sidste og fjerde plantes krydder¬
urter, fortrinsvis læbeblomstrede. I haverummene øst

og vest og i de nye hhv. gamle kantbede og rabatter
plantes historiske prydplanter. Til dette sidste udvalg
har vi frit tolket det historiske aspekt efter Brandts
egen hensigt med haven 'at skabe en vis gammeldags
stemning'.
Af de tidligere omtalte dilemmaer med renoverings¬

arbejdet har vi også skullet beslutte omkring indgangs¬
forholdene, plantningen på gærdet mod øst og om

taksfigurernes formsprog.
Indgangen til haven var planlagt at ske alene fra

den lille trappe i øst, fra en sti til museet, som den¬
gang var de flestes udgangspunkt for et besøg i haven.
Der var oprindeligt kun den ene indgang til haven.
Uden Brandts medvirken blev der anlagt en ny ind¬
gang fra Slotstorvet i nord, hvilket Brandt argumen¬
terer imod i 1942: 'Haven refererer til den tid hvor

haverne lå uafhængige af bygningsanlæg og uden
aksiale forbindelser med 'omverdenen'. Et argument
for åbningen mod Slotstorvet var den selvfølgelige
placering for turister, der kom for at besøge haven.

1:8000
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I nogle år var indgangen fra Slotstorvet låst og lukket,
fordi haven blev for meget og forkert benyttet af nog¬
le af byens egne borgere — torvets bænkevarmere. Si¬
den september 93, hvor Vordingborg Kommune fik
overrakt Anlægsgartnernes Grønne Pris, har indgan¬
gen været åben, og det har fungeret godt siden. Og
efter at stien til museet er nedlagt er den østlige ad¬
gang ikke særlig indlysende, så den bliver nu nedlagt,
og samtidig strammes den sydlige plads op med
hegn, takshæk og en fin ny havelåge, som formalise¬
ret indgang fra syd.
Da vi overtog arbejdet med haven, var gærdet mod

øst tilplantet med en hæk af æbleroser. Oprindeligt
har det været en hæk af bukketorn (Lycium halimi-
folium), hvilket fremgår af beskrivelsen i Havekunst g

1925. Valget af bukketorn på dette sted har vi ikke
kunnet forstå, mens æblerosen forekom os mere for- j§

ståelig - om end ikke indlysende. Siden har vi hos
Georg Boye fundet følgende citat fra Hans Raszmus-
søn Blocks anvisninger på en zirlig og nyttig urtehave
(1647): '...den omgives af en zirlig i hinanden flettet
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Aksonometri over renoverede hækhøjder
• Axonometric drawing of re-defined heights of hedges
1:400

og beskaaret hafftornhæk med en portal af sammen¬
bundne enebærstager og flettede pilekviste...' Så er
det at spørgsmålet melder sig: kan den gode gartner
Hansen på Oringe i skyndingen have vaklet mellem
havtorn og bukketorn? - og så valgt bukketorn. Nok
om det — vi har besluttet at holde fast ved den til¬

komne æblerose og så givet den noget mere plads i
bredden.

Taksfigurerne i det sydlige haverum blev plantet
ind som buske for nogle år siden. De har nu fået en
sådan størrelse, at man kan begynde at klippe og for¬
me dem. Og derfor skal der nu findes en god 'hæk¬
billedhugger' og besluttes et formsprog, nogle figurer,
som er i pagt med havens ånd og stemning. Skal det
være renæssancens estradaer, spiraler og andet legetøj,
eller barokkens enkle geometriske former, eller måske
helt abstrakte a la Junggreen Haves på Vibedehus?
Endnu blæser svaret i vinden, vi har besluttet at

lade det afvente fundet af'kunstneren'.

Andreas Bruun, landskabsarkitekt mdl
med tegnestue i Køge

Renoveringsarbejdet planlægges og styres afstadsgartner
Flemming Kruse og landskabsarkitekt Andreas Bruun.
Anlagsarbejdet udføres afVordingborg Kommunes Park¬
afdeling\

Referencer:
Havekunst 1925/1. Johannes Tholle:
Den historisk-botaniske Have i Vordingborg.

Havekunst 1942J7. G.N. Brandt: ■

Vordingborg Slotsbanke som nationalt Samlingssted.
Willy Hansen: Hvordan bliver Slotsbanken den natio¬
nale Samlingsplads?

Georg Boye: Havekunsten i kulturhistorisk belysning.
DSR forlag. 1972.

Malene Hauxner: Fantasiens Have.

Arkitektens Forlag. 1993.

Lulu Salto Stephensen: Tradition ogfornyelse i dansk
havekunst. Forlaget Frangipani. 1994
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Eksempelpå plantelister

Garde mod ost:

Rosa rubiginosa, Æblerose
Fragaria vesca, Skovjordbær
Viola odorata, Martsviol

Buksbomparterre:
Buxus sempervirens 'Sujfruticosa ', Kant-Buksbom

Langs rækværk:
Rosa centifolia 'Blanchefleur', Centifolierose, hvid
Rosa centifolia, 'Gros Chou de Hollande 1 Centifolierose, mørkrosa

Iparterretplantes:
Verbena rigida, Verbena, syrenlilla
Impatiens Accent F 1 Rosa', Flittiglise, rosa

Impatiens'Accent F1, Hvid', Flittiglise, hvid
I stauderabatteme plantes:
Heuchera brizoides 'Scheewittchen', A/unrod

Hemerocallis citrina, Daglilje
Irisgermanica 'Rheintraube'Haveiris

Nordøstlige kvarter
Ved krydsbuens stolperplantes Wisteria sinensis, Blåregn

I bedet mærket N01 plantes:
Armoracia rusticana, Peberrod

Pastinaca sativus, Pastinak

Apium graveolens, Vild Selleri
Angelica archangelica, Kvan
Ruta graveolens, Rude
Foeniculum vulgare, Fennikel
Scolzonera hispanica, Have Skorzoner
Sinapsis alba, Gul Sennep

I bedet mærketN02 plantes:
Cynara scolymus, Artiskok
Lactuca sativa, Have-Salat

Rumex acetosa var. hort., Have-Syre
Atriplex hortensis, Havemelde
Cichorium intybus, Cikorie
Peucedanum ostruthium, Mesterrod

Portulaca oleracea sativa, Have-Portulak

Levisticum officinale, Løvstikke
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KULTURENS SYN PÅ NATUREN

Opponentindlæg ved Nordplans forskeruddannelse vedJens Schjerup Hansens forsvarfor den
filosofiske doktorgrad i samfundsplanlægning 21.12.95 Ib Asger Olsen

Udgangspunktet for Jens Schjerup Hansens afhand¬
ling er en almen bekymring for miljøet, affødt af den
måde, vi bruger og forbruger naturen på. Skal den
ændres, må holdningen til naturen forandres, dvs. der
må ændres på de natursyn eller værdigrundlag, som
vi anskuer naturen med. Noget sådant er vanskeligt,
fordi natursyn er en del af den givne kultur, der kun
langsomt ændres. En begyndelse på at ændre vores

forhold til naturen er derfor at gøre værdigrundlaget
for vores handlinger eksplicit, og det er det, der er
målet for denne afhandling.
Afhandlingen er en såkaldt sammenlægningsafhand-

ling, der består af 3 selvstændige undersøgelser. Disse
belyser fra flere sider den overordnede problemstilling,
som sammenfattes i overskriften: Kulturens syn på na¬

turen - en påpegning af det kulturelle værdigrundlags
betydning for vores oplevelse og behandling af naturen.
De tre afhandlinger er Natursyn ogplanlægning,

Koldinghus Slotshave og Det kontrollerede rum.
I Natursyn ogplanlægning defineres 4 forskellige og

fungerende natursyn, der er opstået gennem histori¬
en. De er opstået som reaktion mod hidtidig natur¬
anvendelse eller som resultat af lovgivning eller ny
teknik. De fire natursyn er det nyttedominerede, det
romantiske, det funktionalistiske og det økologiske.
De står mere eller mindre i modsætning til hinanden,
og derfor er vores brug af naturen i virkeligheden en

kulturkamp om grimt og smukt, om rent og urent og
om orden og uorden. Den planlægning af kulturen,
der foregår, er ved siden af den økonomiske kamp, al¬
tid udtryk for denne kulturkamps stade, en strid, der
aldrig får ende.
I Koldingshus Slotshave vises gennem korttolkning

det første formmæssige resultat af renæssancens geo¬

metriske orden, der bryder med den gamle topologi¬
ske orden fra middelalderen.

I Det kontrollerede rum belyses de rumlige ordens-
principper, der udvikles med renæssancens central¬
perspektiv og geometriske orden, en orden der efter
Jens Schjerup Hansens mening har præget samfundet
stærkt gennem tiden.

Sådanne sammensatte afhandlinger er interessante
at læse, men de kan være svære at få til at hænge sam¬

men metodisk, fordi de ikke altid er planlagt som et
hele fra starten. Emnerne viser sig hen ad vejen, og et

nyt emne kan forskyde projektet i en ny retning. Det
gælder også denne afhandling. Natursyn ogplanlag-

ning arbejder med præferencerne bag kulturens bille¬
der, mens de to andre afhandlinger studerer den or¬

den, hvormed kulturen former naturen.
Målet er altså at klarlægge forskellige natursyn og

dermed værdigrundlag i samfundet, så man kan blive
bevidst om disse forhold, for evt. at afsløre en mulig
diskrepans mellem det eller de herskende natursyn og

de miljøproblemer, der skal løses. Afhandlingen er der¬
for et vigtigt erkendelsesteoretisk arbejde om kulturens
syn på naturen. Forskningsfeltet er klogt afgrænset til
en undersøgelse af havekulturen, fordi kulturens præ¬
ferencer og formudtryk er ret præcist formuleret her,
om ikke i eksisterende anlæg, så gennem tegninger af
forhenværende anlæg.
Alle begreber er som bekendt tilladt, blot man de¬

finerer dem. Jeg synes imidlertid begrebet natur er
defineret så bredt, at det dækker alt fra den naturlige
mose til de kulturskabte haver og parker, og det for¬
virrer mig lidt, selv om jeg kan se den enkle modstil¬
ling, natur - kultur. Den brede definition svarer gan¬

ske vist til byboens opfattelse af begrebet natur, hvor
alt, der ligger uden for forstaden opfattes som natur.
Bonden har et mere nuanceret syn på begrebet, idet
han kun betragter det som natur, der ligger uden for
det dyrkede areal. Jeg vil gerne forbinde naturbegre¬
bet med det eksistentielle, med det der er og funge¬
rer, uafhængigt af mennesket.
Jeg bliver forvirret, når der står, at med centralper¬

spektivet fik kulturen et redskab til at organisere na¬

turen i sine omgivelser i en helt ny orden. Jeg mener

ikke, man kan organisere naturen, kun landskabet, el¬
lers er vi ovre i genteknologien.
Man kan også diskutere begrebet økologi, der jo be¬

tyder videnskaben om de levende væseners forhold til
de ydre livsbetingelser, hvor det nu i almen sprogbrug
er brugt som et positivt ladet begreb. En diskussion
af disse generelle begreber ville have været ønskelig.

Natursyn og planlægning
Jeg er meget begejstret for Natursyn ogplanlægning,
hvor Jens Schjerup Hansen med de 4 forskellige na¬

tursyn på en letfattelig måde forklarer, hvorfor omgi¬
velserne ser ud, som de gør. Man får også et begreb
om, at kulturen i et land, hvor lille det end er, består
af flere subkulturer, noget der kan overraske.

Jeg bruger med stort udbytte bogen i undervisnin¬
gen af landskabsarkitekter. Den giver et erkendelses-

Jens Schjerup Hansen: Natursyn og
planlægning.
Statens Byggeforskningsinstitut.
1989.121 s., ill.

Jens Schjerup Hansen: Koldinghus
Slotshave. Dronning Dorotheas
haver ved Koldinghus. Akademisk
Forlag. 1995. 91 s., ill.

Jens Schjerup Hansen: Kulturens
Syn på Naturen.
Nordiska institutet for samhallspla-
nering. Avhandling 18. 92 s., ill. Heri
findes Det kontrollerede rum.
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Th. Ifølge det nytteprægede natur¬
syn, er det den dyrkede natur, der er
det smukke. Th. Lundbyes billede af
et vestsjællandsk boelsted fra 1844
viser det nye landskab efter landbo¬
reformen med enkeltgårde placeret
ude på markerne.
Herunder. Det romantiske natursyn.
Med borgerskabets interesse for
naturen begyndte en større rejseak¬
tivitet, bl.a. til nationale seværdig¬
heder. C.W. Eckersberg: Udsigt til
sommerspiret.. 1809
• Utilitariannism holds that farm¬
land is most beautiful. Th. Lundbye's
1844 painting of a Zealand freehol¬
der's land shows the new landscape
after the 18th century reforms which
had single farms placed in fields
rather than clustered in villages.
Below: Romanticism. Bourgeois
fascination with natural scenery
gave rise to increased travelling to
national places of interest..
C.W. Eckersberg, 'View of the
Summer Spire', 1809

spring, når man skal diskutere, hvad kvalitet er, idet
man forstår, at det er vigtigt at klargøre, hvilket na¬
tursyn der bedømmes efter.
I den sammenhæng er det interessant, at man som

udøvende planlægger sjældent skænker natursynet en
tanke, når syntesen gøres. Man handler ubevidst inden
for det natursyn, man er programmeret til. Forskelli¬
ge natursyn er aldrig med som planlægningsparame-
ter. De kommer først ind i billedet, når projektet skal
formidles i mødet med andre natursyn, og så kan det
blive vanskeligt. Drevne arkitekter klarer det ved kun
at fortælle om de praktiske, funktionelle ting i projek¬
tet og undlade diskussion om natursyn og æstetik bag
projektet.
De 4 natursyn kan ses som en udbygning af have¬

arkitekt G.N. Brandts 3 naturfølelser defineret i ar¬

tiklen om Dyrehavens deling fra 1924 - den vitale,
den æstetiske og den biologiske naturfølelse, hvor den
vitale modsvarer den nyttedominerede, den æstetiske
den romantiske og den biologiske den økologiske.
Brandt naturfølelser blev lagt frem som almengyldige,
ahistoriske begreber, mens Jens Schjerup Hansens na¬

tursyn er forklaret ud fra de tidsepoker, hvori de er

opstået, hvilket jeg synes er værdifuldt.
Hvorfor er der i øvrigt ikke en henvisning til Brandts

natursyn, når han nu ligger så tæt på?
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Øverst .Det funktionalistiske natursyn.
Menneskets rolle i Corbusiers natur
er betragterens, man kan skue ud
over landskabet fra boligens
panoramavindue.
Herunder Det økologiske natursyn.
Et udtryk for de grønne interesser er
den stigende interesse for at dyrke
sin egen natur, både ved motion,
sport og sund kost.
• Above: Functionalism. Man's role
in Corbusier's scenery is that of the
observer: it is possible to gaze at
the landscape from the large
window.
Below: Ecology. 'Green' concern
may express itself in several diffe¬
rent ways, such as keeping fit or
eating healthy foods.

Udskillelsen af det funktionalistiske natursyn fra det
romantiske er et meget væsentligt supplement til de
Brandtske naturfølelser, og differentieringen er meget

præcis: Romantikkens emotionelle engagement i na¬
turen er kølnet og afløst af funktionalismens nøgter¬
ne og videnskabelige overblik. Når funktionalismens
bebyggelser vurderes som kolde og nøgterne, skyldes
det, at de ses med romantikerens eller økologens vær¬

dinormer.

Det er også af stor informationsværdi, at de for¬
skellige natursyn er koblet til samfundets planlægning
af rekreative landskaber i de forskellige tidsepoker.
Det økologiske natursyn, der pr. definition ser tin¬

gene i sammenhæng, er i afhandlingen beskrevet som
en kritik af det opdelende funktionalistiske natursyn,
i mangel af et klart defineret økologisk natursyn. Der
er jo gjort flere tilløb til at vise, hvordan et økologisk
natursyn kan materialiseres, men det er kun blevet til
fragmenter af en helhed som en kompost i gården el¬
ler en uklippet græsplæne. Da et økologisk natursyn
må være procesorienteret i modsætning til de andre

natursyn, er det måske umuligt at opstille et fysisk
billede af det. Der kan være for mange komponenter
og skjulte sammenhænge.
Det er også et spørgsmål, om det er nødvendigt at

blive konfronteret med naturens processer og kreds¬
løb for at være sig sit økologiske ansvar bevidst. Je_g
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Herover. Braun og Hogenbergs kort
over Kolding slot og by, tegnet i
sommeren 1586 af Mark Jorden og

udgivet i Civitates Orbis Terrarum,
bind 5. Køln 1597
Th. Stadsingeniørens kort 1990.1
dag er området, hvor slotshaven lå
fuldkommen bebygget. Havens
omrids tegnes af gaderne.
• Above: Braun and Hogenberg's
map of Kolding Castle and town,
sketched in the summer of 1586

by Mark Jordan and published in
Civitas Orbis Terrarum vol 5,
Cologne 1587.
Right: City Engineer's map of 1990.
Today the formal garden site is com¬

pletely built up. The garden's lines
are defined by streets.

kender mange mennesker, der opfører sig økologisk
ansvarligt uden at kende ret meget til det økologiske
kredsløb. De retter sig efter love og afgifter uden der¬
ved at miste deres selvværd. Man kan kalde det øko¬

logisk diktatur, men det vil det også være, hvis alle
mennesker skal tvinges til at dyrke planter, som Jens
Schjerup Hansen foreslår, for at forstå kredsløbet.

'Skal byboerne kunne kontrollere, om naturens

kredsløb er i balance, må de kunne aflæse og forstå
dens signaler. Det forudsætter ideelt, at de har erhver¬
vet sig gartnerisk snilde, som i det nyttedominerede
natursyn, og emotionelt engagement, som i det ro¬
mantiske natursyn.'
Hvordan skal det i øvrigt fysisk kobles til dagens

storbysamfund? Er en sådan indsigt via handling over¬
hovedet mulig? Efter min mening vil det bombe civi¬
lisationen tilbage til stammesamfundet.

Jens Schjerup Hansens søgen efter et billedmæssigt
overtalende økologisk natursyn er meget forståeligt,
for problemet med adskillelsen af mennesket fra na¬

turen, der jo bunder i kristendommens opdeling i
krop og sjæl, er mange gange i historien påpeget som

et grundlæggende problem, og hvad har det hjulpet?
Allerede i det 12. århundrede, der var ret frit i tros-

mæssig henseende, var der interesse for at inddrage
naturen i det kristne livssyn. Det var i den periode,
de mange danske handelsbyer blev opført, en for¬
mentlig ligeså vital periode som renæssancen. Også
lægen Paracelsus forsøgte i 1500-tallet at gøre det
samme i protest mod den begyndende renæssances
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markering af forskellen mellem menneske og natur.
Han talte om naturens lys, som er i materien, ikke i
iagttagelsen, måske en parallel til den japanske zen-

buddisme.

I 1780 kom der en stærk reaktion på de rationelle
skovplantninger, udført i Danmark af tyskeren von

Langen, og man fik lanceret det kendte økologiske
begreb for god skovdyrkning: at følge og understøtte
naturen i dens virkninger. Det synes først at have
hjulpet nu 200 år efter. Nu begynder man at behand¬
le skoven som en biotop og ikke som en afgrøde.

Koldinghus Slotshave
Med et grundigt studium af Civitatis Orbis Terrarum,
det store kortværk af Braun og Hogenberg om vigtige
byer i Danmark, Sverige og Tyskland fra sidst i 1500-
tallet, har Jens Schjerup Hansen med Koldinghus
Slotshave fundet de første udtryk for renæssancens

geometriske orden, der i form af en lille prydhave
som et fragment er lagt ind i den topologisk ordnede
middelalderhave af firkantede bede.

Koldinghus Slotshave er anlagt fra 1547 af dron¬
ning Dorothea, Chr.III's dronning, der har hentet in¬
spiration i europæiske haver. Hun må betragtes som

den første havedronning i Danmark. Slotshaven lig¬
ger adskilt fra forsvarsborgen, som det var alminde¬
ligt, bl.a. ved Gottorp Slot, så en sammenhæng med
slottet som ved den italienske renæssancehave var

udelukket.

Renæssancens formsprog er derfor i mangel af fysi¬
ske muligheder indført som en lille symmetrisk lyst¬
have med et lysthus i midten.
Rekonstruktionskortet fra 1550 er tegnet som en

gennemført renæssancehave. Var den tænkt sådan el¬
ler er det en ønskeplan? Der kunne jo have manglet
gartnerisk kunnen inden for opmåling og afsætning,
hvilket ofte var tilfældet. Gartneren kunne nok afsæt¬

te et firkantet bed til blomster eller urter, men bringe
bedene ind i en geometrisk orden var ikke så let. Der¬
til behøvede man en landmåler.

Jeg tror som Jens Schjerup Hansen, at middelalde¬
rens prydhave var blomsterbede med blomster til af¬
skæring og ikke som i renæssancehaven en kompone¬
ret prydhave til ophold og oplevelse.
Kortene er desuden undersøgt for andre havetyper,

og der viser sig at have været en mere udbredt have¬
dyrkning i byerne end hidtil formodet. Der er fundet
klosterhaver, havelodder ved enkelthuse i byen, forsy¬
ningshaver uden for byen og haver ved gårde og

landsbyer. Denne interesse for den almene havekultur
er ny i Danmark, hvor man jo især har været optaget
af elitekulturens udtryk. Undersøgelsen er et' pioner¬
arbejde, idet 1500- og 1600-tallets haver i Danmark

næsten ikke er studeret. Analysen er meget indsigts¬
fuld og sætter haven og havekulturen ind i en histo¬
risk, europæisk sammenhæng.
Det andet interessante i undersøgelsen er den per¬

spektiviske afbildning af haven i byen, selv om den
også er præget af den middelalderlige billedmæssige
rumopfattelse. Den viser, at renæssancens perspektivi¬
ske rumopfattelse er blevet almen tilgængelig her sidst
i 1500-tallet, og at perspektivet er ved at blive et hånd¬
værk. Analysen er meget interessant ved at sætte fokus
på overgangstiden mellem middelalder og renæssance.
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Ifølge Palle Schøn Jørgensens teori udarbejdede Lauritz de Thurahs en overordnet plan, hvor de nord¬
sjællandske lystslotte, med Dronninggård som udgangspunkt, indgår i et overordnet system af cirkelslag,
ligesidige trekanter og rhomber. Lauritz de Thurah har bygget eller medvirket til både Jægersborg Slot,
Eremitagen, Frydenlund, GI. Holtegård, Hirschholm og Fredensborg.
• According to Palle Schøn Jørgensens theory Lauritz de Thurah produced an overall plan in which
North Zealand palaces form a system of circles, equilateral triangles and rhombs, all centred at
Dronninggård. Lauritz de Thurah built or collaborated on both Jægersborg, Eremitage, Frydenlund,
GI. Holtegård, Hirschholm and Fredensborg estates.
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Det kontrollerede rum

Det kontrollerede rum er en analyse af den indflydel¬
se, som renæssancens geometriske, ordnende princip
har haft på de fysiske omgivelser gennem historien.
Undersøgelsen handler om de magtfuldes og de magt¬
løses haver, hvor påstanden er, at renæssancens orden
opleves som en smuk orden af de magtfulde, mens den
af de magtløse opleves som en kontrollerende orden,

Øverst. På Giusto Utens' lunette fra 1599 fremstår Villa della Petraia i symmetrisk opbygning med
renæssancens foretrukne geometriske former, cirklen og kvadratet..
Underst, Billedet viser nazisternes parade i Niirnberg i begyndelsen af 1930rne.
Sløres de nazistiske symboler og de opstillede menneskemasser, ligner det, ifølge Jens Scherup Hansen,
en renæssancehave og sammenfatter det kontrollerede rum to sider: det skønne og det disciplinerede.
• Above: Villa della Petraia in Giusto Utens's 1599 lunette appears symmetrical, composed as it is of
circle and square, a Renaissance preference.
Below: The illustration shows the Nazi parade through Nuremberg in the early 1930s.
If the Nazi symbols and the throng are both blurred, then it looks, according to Jens Schjerup Hansen,
like a Renaissance garden uniting beauty and discipline to show the dual nature of regulated space.

understreget af kolonihaveområdets ordensudtryk.
Spørgsmålet er om de magtløse oplever det som en
kontrollerende orden? Jeg tror jkke, det interessante
brev fra bestyrelsen for haveforeningen 'Strandlyst' til

haveforeningsmedlem Jens Schjerup Hansen er udtryk
for renæssancens kontrollerende orden. Jeg mener,

den orden stammer fra det nyttebetonede natursyn,

som vi ser mange steder, f.eks. i boligbebyggelser. Jeg
vil citere brevet for at minde om den kulturkamp, der
foregår mellem de forskellige natursyn. 'På vor have¬
vandring denne sommer har vi gennemgået dit have¬
lod og fundet det aldeles uacceptabelt. Det er en kolo¬
nihave, og den skal dyrkes som sådan. Du skal fjerne
dit ukrudt og rydde op i dine bede i dette efterår, så¬
ledes at din have er i orden inden 1. oktober'.

Jeg mener f.eks. ikke, at Jeffersons grid, lagt udover
USA, eller griddet i de svenske industribyer er et øn¬
ske om at kontrollere rummet. En strukturerende allé

gennem byen behøver heller ikke at have en kontrol¬
lerende funktion, men kan være en praktisk foran¬
staltning for at skabe orientering i byen ligesom kir¬
kegårdenes geometriske struktur.

Jeg mener også, det er vanskeligt at se landborefor¬
mernes udparcellering af det åbne land som et udtryk
for en kontrollerende orden. Blokudskiftningerne lig¬
ger uden en geometrisk orden, og stjerneudskiftnin¬
gerne er praktiske, fordi de tillod bønderne at blive
boende i landsbyens fællesskab, som de så gerne ville.
Så jeg er skeptisk overfor, om renæssancens rumkon¬
cept skulle være så kontrollerende for de ikke magt¬
fulde. Renæssancens perspektiv og geometriske orden,
mener jeg, er et redskab, man har brugt for at løse
praktiske problemer. At det så også kan bruges af dik¬
taturer, er ikke rumkonceptets skyld.

Renæssancens samspil eller modspil med naturen
berøres ved at inddrage Claudia Lazzaros studier,
hvor hun hævder, at der i renæssancen var et ligevær¬
digt forhold mellem kunst og natur. Det far mig til at
tænke på C.Th. Sørensens tese om den italienske
renæssancehave som den stiliserede bjergbæk, altså en

dyrkning af stedet, som må ligge tæt på en økologisk
synsmåde. Hvis Lazzaros antagelser er rigtige, har vi
jo et godt udtryk for et økologisk natursyn med re¬

spekt for både menneske og natur. Kunne det økolo¬
giske natursyn bruge Villa Castello som model?

Undersøgelsen afsluttes med en konstatering af, at
modernismen ikke har anfægtet renæssancens rumlige
orden synderligt, og der sættes i stedet lid til en ud¬
fordring fra miljøproblematikken.
Heri er jeg ikke enig. Jeg mener faktisk, at moder¬

nismen i malerkunst og arkitektur i høj grad har ned¬
brudt det perspektiviske rum og forsynet os med flere
iagttagelsesvinkler end den perspektiviske.
Det kontrollerede rum har været spændende og

provokerende læsning.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt mdl,
professor ved sektion for Landskab, KVL
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DIAGONALEN OG CIRKELSLUTNINGEN
Opposition ved Nordplans forskeruddannelse 8.12.1995 vedJette Hansen-Møllers disputats
Den skjulte Diagonal — en landskabsfortælling i ord og billeder Bent Fausing

1.
Den spanske dramatiker og billedkunstner Fernando
Arrabal har skrevet en lille, tæt artikel om sine møder
med Don Diego Velazquez' maleri Las Meninas (1656).
Det er, som vi kan forstå ud fra Jette Hansen-Møllers
behandling af Picassos 58 bearbejdninger fra 1957 af
Velazquez' maleri, et motiv der gør indtryk. Det gør
det også på Arrabal. Arrabal beskriver virkningen af
mødet med maleriet på denne måde: 'Lærredet om¬
sluttede mig med dets brede arme.'2 Yderligere forkla¬
rer Arrabal: 'I timer betragtede jeg billedet, og til sidst
havde jeg en følelse af at gå i opløsning.'3 Det er her
ikke stedet at komme nærmere ind på Arrabals arti¬
kel, jeg skal blot fremhæve, at den - ud fra spectators
eller interpretantens standpunkt - bekræfter det, Pi¬
casso og Jette Hansen-Møller hver på deres måde gør,

nemlig går ind i billedet. Eller man kunne jo også si¬
ge, at billedet går ind i dem. Indtrykket går to veje.

Jeg begynder med dette for at sige noget centralt
om dit arbejde og de to hovedeksempler - Sofokles'
tragedie og Picassos billedsuite - du har valgt til at
belyse planlægningens problematik. Det er eksempler,
der trænger sig på, og som fordrer, at man trænger
ind i dem. Jeg skal vende tilbage til de metodiske og

analytiske spørgsmål, din afhandling rejser i den hen¬
seende, lidt senere via nogle spørgsmål og via nogle
korte passager, jeg gerne vil bede dig om at belyse og
udfolde nærmere.

Arrabals beretning er for mig at se den ekstreme
intuitive og kropslige erkendelse, som du søger at be¬
stemme - eller rettere: skrive rundt om via afhandlin¬

gen. 'Fra den sjette sans trådte de fornemmelser, der
blev vakt ved at læse Sofokles* tragedie og se på Picas¬
sos billeder frem i mine øjne i form af en kvadratisk
figur med en iboende skjult diagonal', skriver du et
sted.4 Afhandlingen bliver derfor ikke kun, som du
fremhæver flere gange, et arbejde om en tragedie, der
handler om handling, og med Picassos malerier, der
er handling igennem en billedrække knyttet til Velaz¬
quez' maleri. Afhandlingen bliver tillige i sig selv en
demonstration af handling. Eller sagt i et andet voka¬
bularium, den bliver i sig selv et udsagn om gen-ska-
ben, om kreativ bearbejdning.
Dette aspekt vil jeg også vende tilbage til i vores

diskussion.

Men først skal jeg slå fast, at det er lige netop i
dette gen-skabelsespunkt, at ikke kun dit mod ligger.
Punktet rummer ikke kun afhandlingens selvstændig¬
hed - det indholder også dens problem. Du skaber
ikke kun via andres arbejde, du skaber også selv. Den¬
ne skaben går ind i arbejdet som en konstant selv¬
refleksion og med nogle meget indgående overvejelser
over betydning, handlen og praksis til følge. Det gør
også din afhandling 'anderledes' i positiv forstand.
Kreativiteten bliver ikke lagt som noget fjernt derude,
men er hér hos 'dig', der skriver, og 'os', der læser.

Den skjulte Diagonal
Fra Jette Hansen-Møllers bog
'Den skjulte Diagonal' - en
landskabsfortælling i ord og bil¬
leder. Christian Ejlers' Forlag.
1995. 238 s., ill. med
3 oversigtsbilag. Pris 300 kr.
• The Concealed Diagonal

UTOPI

For-ord
For-billede

DYS-
TOPI

ATOPIENS
GULE SCENE

Over-tale
Til-se

Ud-tale
lnd-se

AF-SNIT
Den røde
muleta

Farve¬

prøve

BLUES

Det giver sig udslag i formen. Den søgende, omskri¬
vende, repeterende og tillukkede stil er fremhersken¬
de. Afhandlingen er selv som en skjult diagonal, der
langsomt åbner sig og bliver en tydelig linje. Jeg har
al mulig respekt og sympati for dette arbejde med
formen i alle dens udtryk. Det er der kommet en
spændende, kvalificeret og anderledes afhandling ud
af, der også vil have funktion uden for landskabsplan-
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lægijing, eksempelvis inden for forskning i semiologi
og kreativitet.

Jeg tror desuden, at dine nærlæsninger med oversæt-

telsesbetragtninger og filologiske pointer i forbindelse
med Sofokles' Antigone vil kunne bruges mange ste¬

der, ligeså vil de indgående studier i Picassos vej gen¬
nem de mange billeder af Las Meninas. Ikke kun inden
for kunsthistorie, men tillige inden for alle de discipli¬
ner, der arbejder med visuelle udtryk. Det tværfaglige
er afgjort en gevinst, og dit arbejde på flere måder et
eksempel på dets nødvendighed og frugtbarhed.

2.
Dine metodiske overvejelser og dit teoretiske bagland
kan dog gøre det vanskeligst at træde ind i afhandlin¬
gens landskab og blive del af dens plan. Det er ofte
som om, fremstillingen lukker sig teoretisk og formu-
leringsmæssigt om sig selv. Det betyder ikke, at af¬
handlingen ikke er velunderbygget, for det er den.
Det betyder heller ikke, at teorien ikke kan bruges,
for det kan den.

Det, jeg sigter til som det problematiske, er luk¬
ningerne over for stof og problemstillinger, du foreta¬
ger ved hjalp afteorien. Sagt på en anden måde: at
teorien bekræfter, at æstetikken - dramaet og billederne
- har ret. Eller sagt mere håndfast og direkte: at de
fiktive værker er gode, fordi de bekræfter, at — eksempel¬
vis - Jacques Lacan har ret. Værket er godt, fordi det
viser, at Lacan har ret. Der findes naturligvis åbninger
i din afhandling; generelt vurderet ser jeg imidlertid
en meget uheldig cirkelslutning a la den beskrevne i
din fremstilling. Du skriver eksempelvis et sted, at
det var 'indlysende for mig, at Sofokles' tekst og Pi¬
cassos billedreproduktion fulgte den samme rytme,

og at denne rytme var sammenlignelig med de faser,
Lacan havde identificeret i den psykoanalytiske pro¬

ces, og at drivkraften for 'Den skjulte diagonal' derfor
måtte kunne sidestilles med Lacåns begreb om begæ¬
rets begær."' Jeg vil anføre endnu et eksempel, hvor det
dog denne gang ikke er Lacan, derimod Søren Kierke¬
gaard, der bekræfter det gode værks berettigelse, altså
værket er godt, fordi det bejaer det, Kierkegaard har
sagt: 'Det, man nemlig kan opdage ved bevægelsen
udad, er usandheden i tiltroen til, at subjektiviteten
er sandheden, og kun gennem denne indsigt kan sub¬
jektiviteten ifølge Kierkegaard blive en etisk inderlig¬
hed. Men det er det der sker for Antigone.. .'6
Mit spørgsmål og min indsigelse imod din frem¬

gangsmåde kunne i al korthed lyde: hvorfor så ikke
bare læse Lacan — eller for den sags skyld Kierkegaard
— hvis deres teori er beviset på dramaet og billederne?

Hvad med den æstetiske merbetydning? Kan udtryk¬
ket fanges i teorien? Går det ikke også 'over', 'uden
om' og 'under' teori? Hvorfor overhovedet de fiktive
værker og ikke bare teorien, der beviser værkerne?
Kan æstetikken ikke kommentere mangler i teori? Er
teori fuldkommen?

Mit næste spørgsmål ligger i forlængelse af dette og

sigter til visualiseringsbegreb, der ligger i Lacans teori,
hvor jeg fornemmer en forsigtig, meget forsigtig, kri¬
tik fra din side. Du skriver: '...et subjektbegreb a la
Jacques Lacan, for hvem det visuelles betydning nær¬
mest er blevet henvist til vuggestadiet med teorien
om spejlstadiet. Formentlig har det at gøre med Sig¬
mund Freuds tilgang til det visuelle.'7 Jeg havde gerne

set, at du - ikke kun på det pågældende sted - men i
det hele taget havde diskuteret og i mine øjne også
gerne problematiseret både Lacans og Freuds tilgang
til det visuelle og alt, hvad det indbefatter, når du
bygger din afhandling så ensidigt på deres utilstræk¬
kelige teorier om billeder og billeddannelser. Hvorfor
kommer den ikke? Hvorfor knytter du ikke an til teo¬
rier, der havde været mere produktive for dramaets
billeder og billedets billeder - i stedet for som hos
Lacan og Freud at blive i og i sidste ende prioritere
sproget. Det gør du ikke kun, men jeg ser altså et
skisma mellem din teori og din praksis på trods af re¬
fleksionerne over sansning, billede og sprogliggørelse.
Hvilke teorier kunne så i stedet være inddraget til

at bygge bro over skismaet? Bliver vi inden for psyko¬
æstetik og psykoanalyse, vil jeg nævne Melanie Klein
og hendes teorier om faser - 'positioner' - og billed¬
dannelse, i forlængelse af Kleins arbejder vil jeg frem¬
hæve Hanna Segals teorier om genskaben og kreativi¬
tet (det vender jeg tilbage til), og for at nævne endnu
et eksempel Julia Kristevas teori, som du dog inddra¬
ger ganske kort p. 99 (hvorfor er der i øvrigt ikke no¬

get register i afhandlingen?) specielt om abjektionen
og dens tilknytning til kreativitet, symbolisering og
det sublime.

Med andre ord: hvad er dine begrundelser for den¬
ne meget snævre teoretiske afgrænsning, som tilmed i
mine øjne i sin essens også er mindre produktiv og
favnende over for de æstetiske og billedlige udtryk,
du behandler? Hvorfor denne rigide afskærmning?

Jeg vil fortsætte, i naturlig forlængelse af det lige om¬

talte, med at gå ind på og spørge til de manglende re¬
fleksioner over kreativitet, og derfor også manglende
teori herom. For der er jo mange og spændende reflek¬
sioner i dine egne markeringer af den skjulte diagonal
og dens tilknytning til den sjette sans og dette ind¬
tryks omsætten sig i andre sanseformer. Netop derfor
savner jeg en mere klar og klargørende teoretisk og for
den sags skyld analytisk forholden sig til det kreative.
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3.
En kvalitet, der gør 'Den skjulte Diagonal' usædvan¬
lig i forhold til en landskabsplan, er, at det, den viser,
ikke som f.eks. et landskab er synligt for øjet, men
derimod noget, jeg har oplevet i kroppen.'8 I dette ci¬
tat kommer du i meget sammentrængt form ind på
nogle, ikke kun for afhandlingen, centrale forhold,
som jeg gerne vil bede dig udfolde og forklare nær¬

mere. Det drejer sig om forholdet mellem indre og

det ydre landskab, den sjette sans og krop.
I forlængelse heraf vil jeg gerne bede dig uddybe et

par citater, der inddrager lignende problemstillinger.
Jeg mener, at det der sker for dig - som det kan ske
for alle — er at du i forsknings- og vel ikke mindst i
skriveprocessen er kommet så tæt på stoffet, at beskri¬
velsen lukker sig sammen om få stikord. Oftest som
kodeord, eller med Roland Barthes udtryk 'mana-ord'9,
der, som Barthes forklarer, 'illusorisk lader formode,
at man med det ord kan svare på alt.'10 Det mana-ord,
Barthes selv sigter til i hans egen skrifter, er krop. Og
det er faktisk også det ord, som jeg vil tage udgangs¬
punkt i for dit vedkommende. Du skriver:

- 'Billeddannelsen sker ikke på nethinden og ikke i
hjernen, men i kroppen.'"0 Det er et citat, der lægger
sig op ad førnævnte. Jeg forstår dig, men synes, at du
her som i de øvrige eksempler, har tendens til at implo-
dere forklaringen; og nu vil jeg gerne bede dig om

ikke eksplodere i forklaringen, så i det mindste at ud¬
bygge den, komme 'kød' på den meget abstrakte krop.

- 'Fra Foucaults synspunkt er det subjektets plads,
vel at mærke det transcendente Subjekt med stor S,
som Kant berettede vejen for, men som med udvik¬
lingen af historie, geologi og biologi først så sig des¬
orienteret, indtil det fandt ud af at benytte de samme

værktøjer på sig selv, som det havde benyttet af om¬
verdenen: filologi og lingvistik. Ved hjælp af disse
kunne moderne videnskaber som antropologi og psy¬

kologi gengive Subjektet en plads i kulturen og tran¬
scendensen en plads i det ubevidste.'12 Jeg læser det
citerede i forlængelse af dine betragtninger i relation
til Kant (p. 30). I citatet, jeg har anført her, er poin¬
terne dog så sammentrængte og selvhenvisende, at jeg
vil bede dig om at udfolde mana-ordene.

- 'Et problem, som landskabsplanlægning har fælles
med maleri, drejer sig om, at selve processen kun van¬

skeligt lader sig spore — i planlægningen, fordi skitser
ikke bliver gemt - og i maleriet, fordi de bliver over¬
malet og kun delvist lader sig spore f.eks. gennem

røntgenfotografering af lærredet.'13 Her identificerer
du meget ensidigt proces, som noget fysisk-materielt;
men du benytter samtidig psykoanalysen og dens ar¬

kæologi-metaforik, dvs. at man ud fra rester og en¬

keltdele kan se omridset af hele psyken/værket/ska¬
belsen/subjektdannelsen. Hvorfor denne splittelse i
din forklaring? I det hele taget er det svært at forstå
glidningerne i begreber fra proces til handling4 og vi¬
dere til det implicitte kreativitetsbegreb. Er det i virke¬
ligheden for at få landskabsplanlægningen forstået
som handling med ind i projektet, at du handler, som
du gør?15 Og hvilken landskabsplanlægning er der
egentlig tale om? Det er til stadighed uklart for mig.

I forlængelse af disse spørgsmål, går jeg nu til dit me¬
get interessante afsnit om farver, for her finder vi, at
det stik modsatte gør sig gældende - i lighed med krea¬
tivitet - i forhold til den generelle stærke teoretiseren
og vægtning af teorien som bevis. Hér er der nemlig kun
få teorier om farver repræsenteret (især p. 143). Hvor¬
for denne skæve vægtning i det teoretiske bagland?
Hvor skjult er egentlig den skjulte diagonal, når du

laver et værk om den, hvor 'skjulte' oven i købet er
kursiveret i titlen? Sagt med andre ord, kan man over¬

hovedet forklare og teoretisere over intuition? I al fald
mangler jeg forklaringer på den sjette sans, intuition,
set i forhold til begrebets store betydning i titel og i
hele afhandlingen. Der skelnes eksempelvis ikke mel¬
lem psykologisk og meta-fysisk intuition. Begrebet
bliver hele tiden taget a priori og derved ikke ekspli¬
citeret. Måske er din pointe, at det ikke kan eksplici¬
teres, det forhold burde i så fald have været forklaret.
Her ser jeg igen det manglende kreativitetsbegreb stik¬
ke hovedet frem.

4.
Nu findes der adskillige teorier om kreativitet, æste- <

tisk formgivning og handling i ord og billeder - eller
hvad vi nu vælger at kalde det. Jeg har nævnt begre¬
bet gen-skaben, som for mig at se er centralt - og

som teoretisk-analytisk ligger i forlængelse af dine teo¬

retiseringer og teoretikere. Hanna Segal, der som
nævnt arbejder i forlængelse af Melanie Klein, forkla¬
rer begrebet i relation til termerne partial- og total¬
objekter, ambivalens, sorgarbejde, gentagelse og repa¬

ration, altså atter engang: gen-skaben. Hun skriver:
'...al skaben er i virkeligheden en genskabelse af et
engang elsket og engang helt, men nu tabt og ødelagt
objekt, en ødelagt indre verden og et ødelagt selv.
Det er når verden inden i os er tilintetgjort, når den
er død og kærlighedsløs, når dem, vi elsker, er opløst
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Egnskarakteristiske områder i Picassos Las Meninas

J

Egnskarakterisktiske områder i Picassos Las Meninas. 1957
•Areas of specific character in Picassos Las Meninas. 1957
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i fragmenter, og vi selv befinder os i en tilstand af hjæl¬
peløs fortvivlelse - det er da, vi må genskabe vores
verden på ny, sætte stykkerne sammen igen, indgyde
liv i døde fragmenter, genskabe livet.'16
Med en sådan tilgang, der respekterer din metodi¬

ske standpunkter, men også udvider dem, mener jeg,
at du havde fået et meget givtigt og kvalificeret mellem¬
område med. Nærmere bestemt området mellem sub¬

jekt og handling - for nu at blive i din egen termino¬
logi — og det, der kommer ud afdette mellemværende:
objekter, artefakter, symboler og billeddannelser i det
ydre og i det indre. I afhandlingen er al planlægning
imidlertid negativt valoriseret, og planlægning får
derved store ligheder med 'magt'. Det er at forsimple
planlægning og magt, også den plan og magt, der er
indeholdt i at lave en afhandling.
Jeg mener også, at den omtalte tilgang ville have

kastet bedre lys over din egen afhandling og andre af¬
handlinger som det, afhandlinger under alle omstæn¬

digheder også er, nemlig kreative arbejder. I dit tilfæl¬
de er der særlig grund til at bemærke dette, fordi du
har vovet at eksplicitere og arbejde med det kreative
og derved også udvide afhandlingen med nogle kvali¬
ficerede og anderledes overvejelser over og eksempler
på det store, spændende og vanskelige kreative arbej¬
de, vi så fattigt og reduktivt kalder teori og analyse.
Bent Fausing, lektor, Ph.D.

Noter:

1. Det efterfølgende svarer ganskefå ændringer undtaget til
min opposition ved Institutfor Samhallsplanering i Stockholm
den 8.12.1995. Derfor er anden persons tiltale bevaret og lige¬
ledes spørgsmålene i den diskussion, oppositionen lagde op til.
2. Arrabal 1989:361. - Arrabal skriver et teaterstykke med
titlen Las Meninas til sin fader, der bl.a. tog ham med til Pra-
do-Museetfor at se Veldzquez maleri. Faderen blev dømt til
døden under Franco-regimet. Stykket blev imidlertid aldrig
udgivet eller opført - '.. .jeg [Arrabal] havde blot skrevet det til
ham [faderen],' (Arrabal 1989:361). Der er altså her som hos
Picasso noget medfædre og at genskabe på spil. HvorArrabal
ikke lader sin udgave vise for andre; så har Picasso vanskeligt
ved at standse den proces, motiverne fra Veldzquez maleri har
sat i gang. Arrabal sidestiller de mange blikke ogperspektiver i
Veldzquez maleri med indsigelser imod inkvisitionens og vide¬
re Franco-regimets overvågning.
3. Arrabal 1989:363.

4. Hansen-Møller 1995:217.

5. Hansen-Møller 1995:187.
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VEJPRISEN 1995
PerMilner og Ib Møller

Vejprisen 1995 tildeles arkitekten og
landskabsarkitekten Ib Møller for

gennem godt 35 år - i tale, på skrift
og gennem formgivning - at have
haft en afgørende indflydelse på de
store tekniske anlæg i landskabet.
Som en rød tråd gennem dette lig¬
ger indsatsen for vejanlæggene: Det
mangeårige medlemsskab af Vej¬
regeludvalget og arbejdet som land-
skabskonsulent for motor- og hoved¬
landevejene.
• The Road Award of 1995 goes to
Ib Møller, architect and landscape
architect, in praise of how in
writing, design and speech he has
exerted a seminal influence, for more
than 35 years, on large technical
constructions in the landscape.
His basic interest has been roads and
their construction. He served for many
years on the Road Rules Committee
and has worked as adviser with

highway construction projects.

Vejprisen 1995 blev den 13. december tildelt arkitekt og
landskabsarkitekt Ib Møller. Vejprisjuryen har bestået af
landskabsarkitekt mdl, maa Charlotte Skibsted, udpeget
afDansk Design Center; billedhugger, professor Niels
Guttormsen, udpeget afAkademirådet; landskabsarkitekt
mdl, maa Stig L. Andersson, udpeget afDAL; landskabs¬
arkitekt mdl Knud W.Ø. Larsen, udpeget afDL; teknisk
direktør Henning Christiansen, udpeget afKommunal¬
teknisk Chefforening samt direktør Uffe Holm-Christen-
sen, udpeget afFATCH. Sidste år blev prisen tildelt
Assens Kommune og Henning Bangfra Anders Nyvig
A/S i foreningfor et samarbejde, som forbilledligt gen¬
nem nytænkning, æstetisk sans og i respektfor gamle
håndværkstraditioner har omdannet hovedgaden til et
smukt forløb afpladser og sivegader.
Her bringes uddrag afvejdirektør PerMilner tale ved
overrækkeben samt dele afIb Møllers takketale.

Per Milner: Den 13. december er det 202 år siden,

Danmark fik sin første vejforordning, da Chr. VII
underskrev de første samlede vejforordninger - udar¬
bejdet af Chr. Ditlev Reventlow. Vejdirektoratet ind¬
stiftede for et år siden Vejprisen og grundlagde en

tradition for, at prisen uddeles på netop denne dato.
At bygge veje er ofte et betydeligt indgreb i natu¬

ren. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vejene
har fine æstetiske kvaliteter og er passet smukt ind i
omgivelserne. Vejdirektoratet har i de senere år arbej¬
det meget med den æstetiske dimension - med det
visuelle miljø - i praksis ikke mindst ved det store
motorvejs- og brobyggeri, men også ved udgivelse af
anvisninger i normarbejdet. En milepæl blev passeret
i 1994, da vi på Hindsgavl holdt temadage om smuk¬
ke veje, og i forlængelse heraf har vi da skabt en egent¬

lig 'Strategi for Smukke Veje' og en handlingsplan,
som gælder frem til år 2000. Med denne strategi vil
Vejdirektoratet, samtidig med at vi udbygger infra¬
strukturen, også sikre, at de mange indgreb ikke bli¬
ver skår i landskabet eller skampletter i byernes miljø.

Vejes omgivelser er afgørende for den visuelle ople¬
velse. De mange hensyn, der er taget under projekte¬
ring og planlægning for at skabe smukke veje, kan
ødelægges, hvis der siden sker en forgrimmelse af
omgivelserne. Desværre er det ganske let at fremhæve
afskrækkende eksempler: Langs alt for' mange af vore
veje domineres trafikanternes visuelle oplevelser af
anmassende reklameskilte for cornflakes, burgere eller

erhvervsgrunde til salg. Flagalleer og hæslige byporte
fuldender det triste helhedsindtryk - ligesom opstil¬
ling af forskellig kunstgenstande ikke altid er lige hel¬
dig - uden heryed at bedømme kunstværket som
sådant. Tendensen har desværre længe været tydelig
ved mange af de større jyske byer, og skulle nogen
her i Storkøbenhavn være i tvivl om, hvad jeg mener,

kan De blot køre en tur ud ad Lyngbyvejen og se på
reklamerædslerne ved den nye IKEA-bygning.
Denne triste udvikling understreger kun alt for ty¬

deligt, at der er behov for en samlet strategi for det
visuelle miljø - ikke blot på, men også ved vore veje.
Der er behov for en koordineret indsats, hvor ikke

blot vejbestyrelser og planmyndigheder, men også ud¬
dannelsesinstitutioner, erhvervsliv og lodsejere spiller
sammen om at give trafikanterne smukkere rammer.

Det er jo paradoksalt, at anlægsmyndigheden bestræ¬
ber sig på at tilpasse f.eks. en ny motorvej så smukt
til omgivelserne som muligt, og at andre myndighe¬
der siden tillader anmassende udstykning og bebyg¬
gelse med flag, skiltning, belysning, udstillinger eller
måske sågar højspændingsanlæg. Behovet for at føre
Strategien for Smukke Veje' ud i livet er derfor indly¬
sende, og Vejdirektoratet tager næste skridt i den kon¬
struktive retning ved ansættelse af en æstetisk konsulent.
Vejprisen skal være med til at skabe opmærksom¬

hed omkring æstetikkens betydning. Desuden er den
naturligvis en velfortjent belønning til mennesker,
som - til glæde for vore efterkommere - tager dette
område dybt alvorligt. Årets prismodtager har i man¬
ge år stædigt, ihærdigt, kreativt, positivt og kun sjæl¬
dent provokerende kæmpet for at indpasse vore veje i
det danske landskab og giver trafikanterne spænden¬
de og harmoniske rejseoplevelser. Det er mig en stor

fornøjelse at kunne tildele arkitekt og landskabsarki¬
tekt Ib Møller Vejprisen 1995.
Juryen har besluttet at give 'Vejprisen 1995' til ar¬

kitekten og landskabsarkitekten Ib Møller med denne
motivering: Juryen har i år ønsket at finde et prisemne
inden for temaet 'Vejen i landskabet'. For at demon¬
strere prisens spændvidde var hensigten at fokusere på
et af følgende enkelttemaer: Vejens landskabelige pla¬
cering, faunapassager, støjafskærmning eller beplant¬
ning. Arbejdet med at indsnævre førte alligevel til det
bredt favnende. For ved afsøgning af enkelttemaerne
dukkede Ib Møllers navn til stadighed op. Ved sin
indsats gennem godt 35 år, i tale, på skrift og gennem
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formgivning, har han haft afgørende indflydelse på de
fire temaer og dermed på 'Vejen i landskabet'.
Ib Møller har siden slutningen af 1950erne arbej¬

det som arkitekt, byplanlægger og landskabsarkitekt,
fra 1960 med eget firma (i dag Møller & Grønborg).
Arbejdsområdet har været landskabsanalyser og natur¬

parkplaner for flere amter, landskabelig konsulent for
store offentlige institutioner (bl.a. DONG, DSB, El-
sam, Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen samt det
svenske og danske vejdirektorat), statens konsulent
for planlægningen af Christiania samt en omfattende
produktion af artikler, foredrag, bøger og konkurren¬
cer om by- og landskabsplanlægning, herunder miljø-
og trafikforhold.
Ib Møllers hovedindsats har været arbejdet med

store tekniske anlægs indpasning i landskabet. Som
en rød tråd gennem dette ligger arbejdet med danske
motor- og hovedlandeveje. Her har Ib Møller som
landskabskonsulent og som mangeårigt medlem af
Vejregeludvalget ydet et væsentligt bidrag til at fast¬
holde en helhed såvel i det samlede danske vejanlæg
som i store enkeltprojekter. Han har været drivkraf¬
ten bag moderniseringen af al skilteafmærkning, og
han har ofte talt for, at landskabelige og æstetiske
hensyn ikke står imodsætning til økonomiske og tek¬
niske. AfMøllers senere arbejder ønsker juryen især
at fremhæve:

- Motorvejsstrækningen fra Horsens øst om Skan¬
derborg (Ejer Baunehøj), hvor Ib Møller så rigtigt
argumenterede for en linieføring i det store herre-
gårdslandskab.

- Motorvejsføringen over Elbodalen og Mølleådalen,
som er landskabeligt smukke løsninger og to gode
eksempler på ægte faunapassager.

- Støjafskærmningen på Ringvejen i Århus, hvor det
er lykkedes at indarbejde beplantning i en velfunge¬
rende støjafskærmning, således at det æstetiske miljø
forbedres.

Juryen vil med tildelingen af'Vejprisen 1995' frem¬
hæve Ib Møllers betydningsfulde arbejde for dansk
vejbyggeri, en livslang humanistisk indsats som fra
starten har sigtet mod - til glæde for alle - at gøre
vore landskaber karakterfulde og smukke at færdes i.

Ib Møller: Jeg takker for den store hæder, der er vist
mig ved tildelingen af Vejprisen for 1995. Den kan
synes ufortjent, for jeg har jo kun gjort det arbejde,
som vejmyndigheder har bestilt mig til — og endda
betalt mig for. Og uden gode opdragsgivere og enga¬

gerede medarbejdere, havde jeg aldrig kunnet løse
nogen vejopgave.

Øverst, Motorvejsstrækning ved Oudsted Kirke mellem Skanderborg og Horsens
Herover. Støjafskærmning ved Hasle Ringvej, Århus
• Top: A stretch of motorway at Ousted Church between Skanderborg and Horsens
Above: Noise abatement at Hasle Ring Road, Århus
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Motorvejskontor
Jeg husker, som var det i går, at direktøren for det
nyoprettede Jyske Motorvejskontor, Øyvind Boldsen
første gang ringede til tegnestuen. Det var i 1968.
'Om vi ville hjælpe med den jyske motorvej?' 'Veje
kendte vi ikke til' sagde vi. Men Boldsen trøstede:
'Det skal vi nok lære jer'. Det har været fascinerende
at få lov at være med i det tætte samarbejde med
mange implicerede, om at anlægge de mest markante
fysiske anlæg i vor tid. Boldsen og hans folk lærte os

meget. Og min kærlighed til det danske landskab og
til at køre med mine heste gennem det - var en godt
udgangspunkt for at arbejde med veje.
Det har været dejligt at fornemme, at der er blevet

lyttet til vore ønsker om at gøre vejene smukke, så de
passer bedst muligt ind i landskaberne, og så fremti¬
dige trafikanter får gode oplevelser. Vi har også været

heldige i så mange år at have haft løbende opgaver

Indvielsen af motorvejen for Vejdirektoratet, for amter og kommuner. Vi har
'Det store H' , , , . . r .

r, , kunnet opretholde en tegnestue med erfarne medar-
• Opening of motorway r °
'Capital H' bejdere, og vi har kunnet udvide vor viden.

Jeg mindes Peter Hvidt, der havde været arkitekt
på Lillebælts- og på Vejlefjordbroen (vore smukkeste i
Danmark). Men han beklagede, at der herefter ikke
var flere opgaver for ham af tilsvarende art. Han fryg¬
tede, at hans viden og erfaring ikke var til nogen nyt¬
te. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratet vil gøre alt
for, at den seneste generations erfaringer med at an¬

lægge og passe smukke veje og broer vil blive fast¬
holdt og videreudbygget.

Vejregeludvalget
I 1973 blev jeg kaldt til møde med næstkommande¬
rende i Vejdirektoratet, overingeniør Åge Andersen.

Han var blevet formand for - og skulle sammensætte
— et nyoprettet 'Vejregeludvalg'. 'Om jeg ville være

med'? Jeg skulle repræsentere såvel DAL som DL.
Men Vejdirektoratet havde ikke turdet spørge fore¬
ningerne af frygt for, hvem de kunne risikere at få.
'Om jeg ikke selv kunne sørge for opbakning i fore¬
ningerne'? Først var jeg glad for henvendelsen. Der¬
næst betænkelig ved, om jeg blev spurgt, fordi jeg var
for medgørlig. De to arkitektforeninger gav deres op¬

bakning til min repræsentation i Vejregeludvalget, og
jeg sad der i 17 år, indtil det en dag gik op for mig,
at jeg var den eneste tilbage fra det første møde. Da
skrev jeg til Per Milner og bad om at blive afløst.
Årene og arbejdet i Vejregeludvalget betragter jeg

som afgørende. Nok blev der talt meget om asfalt og
bundsikringer, som jeg holdt mig klogeligt fra at kom¬
mentere. Men vi fik taget opgaver op og fastlagt kom¬
missorier for arbejdsgrupper, hvori stod, at æstetik og

miljø skal være en integreret del af vejreglerne.
Der kom mange gode grupper. Jeg mindes bl.a.

den om vejbeplantning, hvor jeg blev sekretær. I
1950erne havde man blot fældet alle vejtræer. Den
største fejl herved var, at man ikke plantede nye —

efter tidssvarende principper - i stedet. Havearkitekt,
professor C.Th. Sørensen havde siddet i 'træfæld-
hingsudvalget' som foreskrev fældningerne. Han hav¬
de sagt, at man ikke kunne lave regler for nye
beplantninger. 'De er unødvendige for den begavede,
og de giver den ubegavede en falsk sikkerhedsfølelse'.
Der kom ingen regler, og ingen plantede i 30 år.
I 1970 havde vi for Selskabet for Bygnings- og

Landskabskultur undersøgt de sidste 6.000 træer langs
amtsvejene i Sønderjylland. Den tidligere amtsvejsin-
spektør havde holdt hånden over dem, men nu var

han død - og det skulle træerne så også med ham. Vi
lavede en rapport og medgav, at flere træer burde fæl¬
des. Men vi skrev også, at flere kunne bevares - og
især at der burde plantes mindst 60.000 nye - efter
principper, hvor beplantningen også kunne bruges til
at fremme trafiksikkerheden. Operationen lykkedes,
men patienten, træerne, døde. De blev alle fældet.
Men jeg tror, at rapporten var med til at bane ve¬

jen for en nyt syn. Et par år efter udarbejdede vi såle¬
des en vejledning for Motorvejskontoret om, hvordan
der burde plantes langs motorvejene. Siden kom så
Vejregeludvalgets arbejdsgruppe. Den fastslog bl.a., at
beplantning skulle være en integreret del af alle veje,
at alle vejbestyrelser burde lave en registrering over

eksisterende bevoksning samt en samlet plan for frem¬
tidig beplantning. Det er sket, og Danmarks veje er

atter ved at blive grønne.
Baseret på de danske regler og erfaringer udarbej¬

dede vi i 1991 for Vagverket i Region Skåne et pilot-
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projekt med titlen 'Grona och Sackra Vågar'. Fra man¬

ge andre opgaver og foredragsvirksomhed i Sverige
ved jeg, at man der har opmærksomheden henledt på
Danmark. Det gælder den store vægt på det landska¬
belige og æstetiske, som vi i mange år har tillagt ikke
blot det beplantningsmæssige, men helheden.

Plant et træ

I Danmark havde vi især på vejområdet et beplant-
ningsmæssigt efterslæb på en generation. Derfor star¬
tede jeg sammen med et par gode venner bevægelsen
Plant et træ', som især appellerer til et folkeligt enga¬
gement og en bred forståelse for træers betydning. I
dag er denne forståelse opnået. 'Plant et træ' fik de to
første leveår plantet over 1,2 mio træer, vel at mærke
større træer, plantet i byerne og for penge, som de fri¬
villige selv havde skaffet. Det er i dag accepteret, at

beplantning er en integreret del af vejene. Jeg kan
blot nævne, at vi for AS Øresund alene på stræknin¬
gen gennem Tårnby har faet lov at plante knap
400.000 planter - hovedsagelig eg.

Andre vejregelopgaver
I Vejregeludvalget fik vi sat stop for den overdrevne
brug af salt i vintertjenesten. Vi fik ændret skiltesyste¬
met. Vi fik lavet regler for vejbelysning, taget fat på
cykel- og knallerttrafikken, paragraf 40-veje, støjaf¬
skærmning osv. Vi fik ændret reglerne fra at være
håndfaste normer, til at være inspirerende vejlednin¬
ger. Serien om 'Byernes Trafikarealer' for få år siden,
sluttede med et hæfte udelukkende om 'Visuelle for¬
hold'. Her blev der vendt op og ned på den hidtidige
trafikpolitik. Nu var opgaven ikke som hidtil at regne
sig frem til, hvordan man kunne forbedre bilernes
fremkommelighed og tilgængelighed. Nej, nu var det
byernes kvaliteter, der bestemte, hvor megen trafik,
og hvor mange ændringer, man ville acceptere.

Nordisk Vejteknisk Forbund
I NVF var jeg med til at skrive et par rapporter. Den
første om 'Visuelle forhold' handlede mest om 'Visu¬
el forurening'. Vi beskrev, hvorfor veje og pladser var
blevet så grimme. Det var efter vor opfattelse ikke,
fordi nogen ville det. Men årsagen var snarere den
komplekse tilblivelse gennem mange år, med for man¬
ge kokke involveret, og med for lidt vægt lagt på hel¬
heden. Den anden rapport viste med en række eksem¬
pler, at det var muligt at forbedre forholdene, hvis
man ville.

Holdninger
Som studerende havde vi indtryk af, at ingeniører -
udover et iskoldt ydre — altid havde bankende hjerter

af beton. Min professor på Kunstakademiet, Kay Fisker sagde en gang: Forskellen på
ingeniører og arkitekter er, at med tiden bliver ingeniørerne mere og mere sikre, medens
arkitekterne bliver mere usikre. Og så sagde han trøstende, at det var godt at være usik¬
ker. Det har været forjættende at følge de skiftende holdninger mellem ingeniører og
arkitekter. I 1977-79 var Ole Nørgårds og min tegnestue arkitekter for Statsbroen Store¬
bælt. Desværre blev det projekt ikke realiseret. Men vi talte meget om samarbejdet med
ingeniørerne, og vi var begge af den opfattelse, at det ofte var lettere at kommunikere
med ingeniører end med arkitekter. Arkitekter har fra min studietid især interesseret sig
for rummene i husene. Først de senere år er der heldigvis sket en voksende forståelse for
betydningen af rummene mellem husene. Er der så nogen, der lægger mærke til, om en

vej er smuk eller grim? Jeg tror det. Jeg tror også, at det betyder meget for livskvaliteten,
om man bor og færdes i smukke omgivelser. Jeg tror, at hærværk og grafitti er mindre,
hvor det er smukt. Flere og flere arkitekter og landskabsarkitekter er nu optaget af veje
og vejrum.

Formidlingen
Hvis en offentlig myndighed blot kan gøre, hvad den vil, behøver den ikke at bruge man¬

ge kræfter på at formidle sine mål og hensigter. Men i vort komplicerede - og heldigvis
demokratiske samfund - skal der opnås en bred politisk og folkelig forståelse. Nu stilles
ydermere krav om at belyse konsekvenser for miljøet, inden anlægsarbejder kan sættes i
værk. Det gør det endnu mere tidskrævende og besværligt at være vejmyndighed. Men
projekterne bliver bedre. Tidligt har jeg følt, at det er vigtigt at formidle, ofte komplice¬
rede problemstillinger på en let forståelig måde. Det har været mit mål, og det har jeg
lært af den lærer, der har betydet mest for mig, afdøde professor Steen Eiler Rasmussen.

Faren i dag
Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratet ikke alene har et kendskab men også en vilje til
at anlægge og passe på smukke veje. Med 'Strategien for Smukke Veje' er der præciseret
mange aktiviteter, som internationalt placerer Vejdirektoratet som førende mht. miljø
og æstetik. Men jeg ser den største fare i, hvad der siden sker langs vejene. I det åbne
land er der brugt energi og tid på at lave smukke veje med attraktive oplevelser for trafi¬
kanterne. Men knap er vejene anlagte, før politikere, teknikere og entreprenante borgere
presser højspændingsledninger og bebyggelse med reklamer, lys og vimpler så tæt på
vejene som muligt. Miljøministeren er opmærksom på problemet. Jeg håber, at også tra¬
fikministeren, regeringen - og folketinget vil bremse den anmassende udnyttelse op
mod vore større veje. I byerne graves vejene ned som ved Øresunds landanlæg, eller der
sættes - ikke altid vellykkede støjskærme op på begge sider. Trafikanterne kommer mere
og mere til at køre i grøfter eller med skyklapper på. Det er fint, at der tages hensyn til
de omboende. Der er også mange, der kan tale deres sag. Anderledes er det med de
kommende tusinder af trafikanter og deres fremtidige oplevelser fra vejene. Deres sag er
der ikke mange, der taler. Da jernbanerne kom for 100 år siden, var det som om, byer¬
ne vendte ryggen til og intet gjorde for at give togpassagerere gode oplevelser. Det kan
let ske i fremtiden også for vejenes vedkommende, hvis ikke vi er stadig på vagt herfor.

Jeg er privellegeret ved at bo i Danmark, og endda have mulighed for at være med til at
fa store tekniske anlæg tilpasset omgivelserne. Danmark opleves af langt de fleste fra
vejene - uanset om vi er privatbilister, kollektivister, cyklister eller fodgængere. Det for¬
pligter vejmyndigheder.
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Vordingborg Historie Botanical Garden:
Renovation of a Pastiche, p. 1
Andreas Bruun
A national gem stands in central Vording¬
borg: a grassy mound topped by a tower
supporting a copper goose, enclosed by
ruins and heavy fortification. A tiny garden
terraced towards the south, offering a beau¬
tiful view of a meadow with grazing deer, is
sheltered by a wall from the open Slotstor-
vet. The mound and the ruins form a 12th

century relic, whereas the garden dates
from G.N. Brandt's early 20th century peri¬
od: a 700 year lacuna. This difference in
age is not discernible, rather, the complex is
felt as a harmonious whole.
G.N. Brandt, while acting as adviser to

Vordingborg Council after WWI, designed
and laid out a historic botanical garden; his
inspiration was obviously a mixture of heri¬
tage and history romanticism. It is worth
noting that Brandt in his proposal at no
point imagines recreating a garden having
its origins in a specific era. At best', he
writes, 'it is possible to create a certain old-
fashioned mood by, eg, using one of Hans
Rasmussen Block's patterns in boxwood, by
abiding by the classic 'quadrature', by erect¬
ing old sundials, benches, etc. The most
decisive factor of all, however, is, and
always will be, plants or combinations of
plants ...'
The garden, having been opened in

1921, will be 75 years old this year. Mr
Flemming Kruse, the town's new park
director, decided to renovate it, returning it
to its origins as far as possible. Work sped
up in 1995 so that its old/new look could
be presented in the year of its anniversary.
Originally a pastiche, it is now becoming a
historic item, which has caused its present-
day renovators some dilemmas.

Is it a Renaissance Garden or a Brandt
Garden? We decided to focus on its status

as a Brandt creation, meaning that if in
doubt, then we approached Brandt's atti¬
tudes, or imagined what an updated Brandt
would have done. The actual renovation

process in broad outline includes the fol¬
lowing tasks:

Restauration of boxwood hedges by
clearing,planting and trimming: recreation
of paved sections; recreation of borders and
border plants; replanting of cabbage roses
ringing the box parterre rather than grass,
closing of the east entrance, new planting
of all beds, restauration of crossing arches
and hedges, introduction of benches
according to G.N. Brandt's drawing, a new
hedge and a gate towards the south.

To Perceive and Understand Nature, p. 9
Ib Asger Olsen
A critic's paper read at Mr Jens Schjerup
Hansen's D. Phil defence in Social Planning
on Dec 21 1995 for the Nordplan Research
Scheme.
Dr Schjerup Hansen's premiss is concern

about the environment and the way in
which we tend to use and consume it. If

things are to change, then so must attitudes

towards nature, that is, we must change the
way we perceive and understand nature &
change the values underlying such aware¬
ness. This type of change is difficult because
attitudes to nature are part and parcel of
culture, which is only slowly changing. A
way to start is to make these underlying
values explicit; the goal of the thesis at
hand is to set up a relevant strategy.
The thesis is a so-called additional one

consisting of three independent studies.
These, entitled 'To Perceive Nature', 'Kol-
dinghus Slotshave (Palace Garden)', and
'Regulated Space' in their separate ways
treat of the overall problematic.

'Perceptions of Nature' defines four
equally valid types of perception established
in history, utilitarianism, romanticism,
functionalism, and ecologism.
'Koldinghus Slotshave' shows, through

interpretation of maps, the first formal
result of Renaissance geometrical order, a
breach with the topological mediaeval
order.

'Regulated Space' illuminates the spatial
principles of order developed through the
Linear Perspective and geometrical order of
the Renaissance, the latter in Dr Schjerup
Hansen's view having left its mark on soci¬
ety throughout the ages.

Diagonal and Circularity, p. 15
Bent Fausing
Critic's paper read on Dec 8 1995 at Ms
Jette Hansen-Møllers D Phil thesis The
Hidden DiagonahA Landscape Tale in
Words and Imagery, also presented under
the auspices of Nordplan's Research
Scheme.
The Spanish dramatist and sculptor Fer¬

nando Arrabal has written a tightly argued
article about his encounters with Don Die¬

go Velazquez's painting Las Meninas
(1656). The motive tends to impress peo¬
ple, as is obvious from Dr Hansen-Møllers
treatment of Picasso's 1957 elaborations of

Velazquez's painting.
So it does on Arrabal, who explains, 'I

would sit for hours regarding the painting
and eventually felt as if I was dissolving.' It
is not possible here further to discuss
Arrabal's article; suffice it to say that it con¬
firms, from a spectator's or interpreter's
viewpoint, what Picasso and Dr Hansen- ,

Møller do in their separate ways, which is
to penetrate the picture. Or, conversely, the
picture penetrates them. The imprinting
operates both ways.
I'm beginning with this in order to say

something central about Hansen-Møllers
work and her two main examples, a tragedy
by Sophocles and Picasso's suite, with
which she has chosen to illuminate her

problematic. They are exigent examples
demanding confident assertion by the spec¬
tator. Arrabal's report, it seems to me, rep¬
resents the ultimately intuitive, corporeal
understanding which she attempts to
define, or rather circumscribe, through her
thesis. She writes, 'The feeling evoked when
I read Sophocles's tragedy and regarded

Picasso's picture emerged in the shape of a
square with an inherent, hidden diagonal,
as if from a sixth sense'.
Her thesis, therefore, becomes not only

the treatment of a tragedy concerning
action, or of Picasso's paintings, which rep¬
resent action through a suite connected
with Velazquez's work. Her treatise in itself
becomes a demonstration of action. Or, to
put it in a different vocabulary, it becomes
a statement about re-creation, about crea¬
tive recasting.

Vejprisen (Road Award) 1995, p. 20
The Road Directorate in 1994 instigated a
yearly award. This Vejpris for 1995 was giv¬
en to architect and landscape architect lb
Møller and motivated in the following
manner:

The judges this year have been working
from the theme of'Road In A Landscape'.
In order to demonstrate the range of the
award they have been focusing on one of
the following single themes: Placement of
road in relation to landscape; fauna paths;
noise abatement, and planting.
During their search for a suitable recipi¬

ent, Ib Møllers name came up repeatedly.
Working for more than 35 years — speak¬
ing, writing, designing - he has seminally
influenced the 'Road in the Landscape'.
Ib Møller since the early 1950s has been

working as architect, town planner and
landscape arcitect, since 1960 as principal
of his own practice, today Møller & Grøn¬
borg A/S (Ltd). His range is extensive:
landscape and park analysis for several
counties, landscape adviser to large public
institutions, State Counsellor in planning
the future Christiania Free Town, and a

multitude of lectures, competitions, articles,
and books about town development and
landscape planning including environment
and traffic problems.
Ib Møllers main achievement has been

his integration of large industrial facilities
into landscapes. His one lasting imprint
seems to be his work in motorways and
main roads. As landscape counsellor and
long-standing member of the Road Rules
Committee he shares in the responsibility
for maintaining unity in Danish road
building and in single projects. He has been
a driving force behind the modernisation of
signposting, and has often spoken against
considering aesthetic and landscape-friendly
considerations as opposed to economic and
technical ones.

Ellen Miriam Pedersen
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Kay Fisker blev selv et monument i
dansk arkitektur. Hans praksis, under¬
visning, hans fintmaskede kontaktnet
til verdens førende arkitekter og håns
karismatiske personlighed gjorde ham
til den sidste store faderskikkelse i
dansk arkitektur. Selv gennemlevede
han udviklingen fra nyklassicismen
omkring 1. verdenskrig over den hvide
funktionalisme, og han introducerede
efter krigen, hvad han kaldte den
funktionelle tradition, som endnu
præger dansk arkitektur. Blandt hans

o

hovedværker kan nævnes Århus Uni¬
versitet, Hornbækhus, Vestersøhus,
Mødrehjælpen, Dronningegården, Det
Danske Institut i Rom m.m.fl.

Format: 24,5 x 30,5 cm.

Indbundet, 256 sider.
Pris: 395 kr. ekskl. porto.



Forelæsningsrække:
Mellem byen og landet
I forårssemestret 1996 afholder DL

og Sektion for Landskab en forelæs¬
ningsrække på KVL. Forelæsninger¬
ne skal belyse forstaden som stedet
mellem byen og landet. Forstaden er
dette århundredes urbaniserings-
form, hvor de fleste mennesker ef¬
terhånden bor. Hvordan lever man
her? Hvilke problemer og muligheder
er her? Kan den overordnede sam-

fundsbeslutning om at etablere sko¬
ve og marginalisere landbrugsjord
udnyttes af forstaden? Er det her de
byøkologiske bestræbelser kan finde
sted?
Emnet belyses af bl.a. forskere fra
Odense Universitet, der analyserer
livet i forstaden. Mangler og mulig¬
heder i det fysiske miljø belyses af
landskabsarkitekter.
Rækken kan ses som en optakt til
DL's konference om forstadens fria¬
realer i juni i anledning af kulturby¬
året.
21.2. (afholdt). Den tredie form? Mo¬
derne forstæder som bevidstheds-
centrum mellem land og by. Lektor
Johs. Nørregaard Frandsen, Center
for kulturstudier, Odense Universitet
28.2. (afholdt). Bylandskabet i land¬
distrikterne, en god historie. Docent
Svend Erik Larsen, Forskningscenter
Menneske og Natur, Odense Univer¬
sitet.
6.3. Landskabet i forstaden. Teknisk
direktør Dennis Lund, Albertslund
Kommune.
13.3.. Børn af forstadens natur.

Seniorforsker Kenneth Olwig, Forsk¬
ningscenter Menneske og Natur,
Odense Universitet.
20.3. Forstaden i landskabet, om
modstand og attraktion i forhold til
byudviklingen. Professor Ib Asger
Olsen, Sektion for landskab, KVL,
27.3. Om at skabe steder i forstaden.
Professor Sten Høyer, Arkitektsko¬
lens landskabsafdeling.
Forelæsningerne finder sted hver
onsdag, kl. 17-18, Rolighedsvej 23,
2.sal, aud. 4.01.

Rethinking the architecture/
landscape relationship
På School of Architecture, London
afholdes 29.-31 marts en konference
med titlen: Rethinking the architec¬
ture/landscape relationship. Fore¬
dragsholdere er prof., arkitekt Marc
Treib, Berkeley: Augustin Berque,
Paris: Mara Miller, Yeale; arkitekt og
redaktør Yorgos Simeoforidis, Athen;
filosoffen Jacques Leenhardt, Paris,
lektor Jan Birksted, London; prof.
Caroline Constant, Florida; prof.
Peter Blundell Jones, Scheffield;
landskabsarkitekt Dorothé Imbert;
arkitekt- Sir Peter Shepheard, Phila¬

delphia; arkitekt Ivor Cunningham;
landskabsarkitekt Jan Woudstra,
Sheffield; landskabsarkitekt, prof.
Sven-lngvar Andersson, Danmark;
arkitekt, prof. Peter Salter, London;
kunsthistoriker, prof. Stephen Bann,
Canterbury; prof. Robert Harbison;
London; Simon Pugh, London.
Der vil være en udstilling og bog¬
handel ved konferencen. Konferen¬

ceafgift inkl. kaffe, frokost, resumé
af foredrag 165,50 £, studerende
halv pris. Afgift for en dag 70,50 £.
Yderligere information: Jan Birksted,
School of Architecture, University of
East London, tlf. 00 44 181 590 7722
eller 3222, 00 44 181 849 3681, fax
00 44 181 849 3686.

Seminar på Finse
De privatpraktiserende landskabs¬
arkitekters gruppe i Norge afholder i
dagene 26.-28. april et seminar på
Finse, hvor der også er lejlighed til
at stå på ski.
Temaet er hverdagens uderum.
Redaktør, landskabsarkitekt Thor¬
bjørn Andersson, Sverige forelæser
om internationale tendenser. Fra

Norge forelæser landskabsarkitekt
Bjarne Aasen om universitetet i Oslo
og Tromsø, Thormod Sikkeland om
bl.a Hovinbekken skulpturpark, Terje
Kalve om Torgalmenningen i Bergen
og Tone Lindheim om Sommerfryd-
løkken legepark., Fra Danmark viser-
Jeppe Aagaard Andersen og Char¬
lotte Skibsted egne projekter.
Deltagerafgift: 1500 Nkr. Hotelop¬
hold 900 Nkr pr. døgn i enkeltværel¬
se med fuld pension; ledsager 750
Nkr; børn 0-8 år gratis; 8-15 år 50%.
Information: Bjørbekk & Lindheim,
tlf. 00 47 22 38 57 90, fax 00 47 22
37 89 44; i Danmark Charlotte Skib¬
sted; i Sverige Thorbjørn Andersson.

International konference
Art+Architecture
Fra 29.-31 maj afholdes en inter¬
national konference med titlen

Art+Architecture, sideløbende med
at bomessen Bo i By i Ballerup
pågår. Konferencen omhandler inte¬
gration af kunst og arkitektur i by¬
miljøet. Kunstnere og arkitekter vil
vise enestående eksempler herpå,
og ledere fra førende kunstmuseer
vil drøfte mulighederne for at frem¬
me samvirket mellem kunst og arki¬
tektur.

Konferencen, der åbnes af kulturmi¬
nister Jytte Hilden, omfatter fore¬
læsninger, rundvisning på Bo i By-
udstillingen, ekskursioner til Arken -
Museum for Moderne Kunst, Kunst¬
museet Køge Skitsesamling, Louisi¬
ana, Glyptoteket, Statens Museum
for Kunst, GL Dok, Arkitekternes

Hus, Arkitektskolen på Holmen og
Charlottenborg, aftenarrangement
på færgen Kronborg.
Forelæsere er landskabsarkitekt,
prof. Sven-lngvar Andersson, Køben¬
havn; arkitekt Pamille Berg, Australi¬
en; direktør Catherine David, Tysk¬
land; borgmester i Ballerup Ove E.
Dalsgaard; billedhugger, prof. Niels
Guttormsen, København; kulturmini¬
ster Jytte Hilden; kunstneren Kasper
Koenig, Frankfurt; tidl. minister Jack
Lang, Frankrig; museumsdirektør ved
Louisiana Lars Nittve; billedhugger,
prof. Bjørn Nørgaard, København;
kommunaldirektør i Ballerup, Uffe
Stormgård; museumsdirektør ved
Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Ellen Tange; kunstneren Lawrenze
Weiner, USA.
Konferencen tilrettelægges af
Alstrup & Avnby samt Kunstmuseet
Køge Skitsesamling. Konferenceaf¬
giften er 6.000 kr., frokost, middag
og kompendiemateriale inkl.
Forelæsninger afholdes på engelsk
med simultantolkning til dansk.
Yderligere information: Den inter¬
nationale Bomesse. Rådhuset.
2750 Ballerup. Tlf. 44 77 30 20,
fax 44 77 30 25.

Skov- og Naturstyrelsens
årsmøde 1996: Levende ådale
Skov- og Naturstyrelsen afholder et
1 -dags symposium lørdag d. 13.
april kl. 9-16 på H.C. Ørstedsinstitut-
tet, aud. 1, Universitetsparken 5,
København. Emnet for årsmødet i
1996 er ådalene, som vi også i frem¬
tiden skulle kunne opleve som le¬
vende natur- og kulturlandskaber,
hvor der både er plads til bæredyg¬
tig udnyttelse af ressourcerne, til fri¬
luftsliv og til beskyttelse af særlige
naturværdier.
Årsmødet skal gennem foredrag og
diskussioner opsamle ideer og resul¬
tater vedrørende sammenhængen¬
de, god forvaltning af ådalene med
hensyntagen til både landbrug,
natur og miljø i disse vigtige dele af
dansk landskab.
Naturgenopretningens rolle, tanker
om ådalsstrategier og udviklingen i
jordbruget og miljøbeskyttelsen gen¬
nem de sidste 10-15 år vil også bli¬
ve. bragt op.
Skriftlig tilmelding til Naturforvalt-
ningskontoret, Haraldsgade 53,2100
København 0. Frokost bestilles ved

indbetaling af 90 kr. til giro
5555051, mrk. NO-årsmøde. Evt.
forespørgsler til tlf. 39 47 28 05.

UIFA's XI internationale kongres
i Ungarn
Oen internationale sammenslutning
af kvindelige arkitekter UIFA - Union

internationale des femmes architectes
- afholder i efteråret 1996 sin XI
internationale kongres i Budapest,
Ungarn. Den XII kongres er allerede
nu planlagt at skulle afholdes i
Japan i 1998.
Kongressen afholdes fra mandag
den 2. september til søndag den 8.
september.
Kongressens tema er: 'Renovation
and Restoration of National Patri¬

mony' og afholdes på MTESz, House
of Techniques, Kossuth-ter 6-8,
Budapest V.
I forbindelse med kongressen afhol¬
des en udstilling. Der er simultan¬
tolkning på ungarsk, engelsk og
fransk.
Selve kongresdagene slutter 5.9. og
efterfølges af 3-dages studieture til
bl.a. Kecskemet, Kiskunsag National
Park, Tihany, Kesxthely, Holloko vil-
lage, Eger barok by. Der er planlagt
en efterkongrestur begyndende 9.9
med båd ad Donau til Wien.

Yderligere oplysninger: DL's sekreta¬
riat v. Torben Gleesborg, tlf. 39 97
01 00.

UIFA-DK, Gammel Lundtoftevej 42,
2800 Lyngby. Tlf. 45 87 59 32 og 48
47 64 11.

Paradise on Earth
33. IFLA-verdenskongres i Firenze
Det foreløbige program beskriver tre
temaer, der vil blive focuseret på i
forelæsninger, workshops og på
ekskursioner: de historiske haver,
store urban parker og naturparker.
Kongressen foregår 12.-15. oktober i
Firenze. Der vil. være arrangeret ture
efter kongressen.
Kongresgebyr for IFLA-medlemmer
indtil 1.7.96 Lit 650.000, derefter
750.000 Lit.; studerende hhv.
250.000 Lit og 300.000 Lit.
Arrangør: The Italian Association of
Landscape Architects (AIAPP).
Kongressekretariat: Enic Italia. Ms
Cristina Dalla Villa. Via Faentina,
40r. 50133 Firenze. Tlf. 00 39 55

578900, fax 00 39 55 583300.
IFLA delegat: Lidia Soprano,.
Via Guido Reni, 2. 00196 Rom.
Tlf. 00 39 6 3234965,
fax 00 39 6 3236629.

Nordisk Kongres for
landskabsarkitekter

Foreningen af norske landskabs¬
arkitekter, NLA, arrangerer 28.-30.
august 1997 en nordisk kongres med
titlen . By i 1000 år. Kongressen
afholdes i Trondheim. Det foreløbige
program omfatter forelæsninger om
den gamle by, byen udvikling, design
af byens rum, ekskursioner til VM-
anlæggene i Granåsen og Ladehalv-
øya.



Langtidsvirkende gødninger
Sikre udbytter og optimal plantevækst
med ringe belastning af naturen:
Det logisk opbyggede Plantacote-System
tilbyder en kulturrigtig gødskning,
der også er skånsom overfor omgivelserne.
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Vedligehold

Vi har været i
branchen siden 1921
- og vi dækker hele

området.

Sven Bech A/s
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Nordisk Kongres for Kirkegårds¬
kultur
Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur
afholder en kongres med emnet
'Fremtidens Grønne Kirkegård' 2.-4.
september 1997 i Falkonercenteret,
København.

Programmet omfatter foredrag om
den skandinaviske begravelsesplads
historisk set, om de fremmede kultu¬
rers påvirkning af udviklingen, om
forventningerne til den grønne kirke¬
gård og om fremtidens grønne kirke¬
gård samt ekskursioner til Assistens
Kirkegård og Mariebjerg Kirkegård.
Desuden vises en udstillinger om
kirkegårde.
Kongresafgiften forventes at blive
ca. 2.500 DKK.

Yderligere oplysninger: Kongres¬
sekretær, kirkegårdsleder Birgitte
Foghmoes, Figenvej 109,4700
Næstved.Tlf. 53 53 01 33,
53 73 67 23, fax 58 50 16 33

Skov & Landskab kurser
7. marts. Fremtidens læhegn. Viborg.
16.-17. april. Grøn Agenda 21.
Svendborg.
25.4. Gør grønne områder grønnere.
Gentofte.
26.-27.8. Blomster i offentlige anlæg.
29.10. Bytræseminar.
21.11. GIS for park og landskab.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab. Tlf. 75
88 22 11, fax 75 88 20 85.

Dansk Byplanlaboratorium
25.-27. marts. Kursus: Bedre lokal¬

planer. Nyborg.
28.-29. marts. Seminar. Stations¬
nærhed - hvordan? Glostrup.
29.-30. april. Konference. Regulering
af detailhandelen. Kolding.
22. maj. Høring. Fremtidens byforny¬
else. København.
20.-22. maj. Seminar. Borgerdelta¬
gelse og Agenda 21. Holstebro.
19.-21. juni. International konferen¬
ce 'Planning of Future Urban Areas'
som led i den internationale bomes¬
se i Egebjerggård, Ballerup og Kul¬
turby 96.
10.-11. oktober. Alle tiders by,
det 46. danske byplanmøde, Køben¬
havn.

Byøkoldgisk Netværk er et-forum for
alle, der ønsker løbende orientering
og mulighed for erfaringsudveksling
og debat om byøkologi, lokal agenda
21 og bæredygtig udvikling i øvrigt.
Deltagerne i netværket betaler en
fast årlig afgift til Dansk Byplan-
laboratium, der koordinerer og orga¬
niserer netværkets aktiviteter.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax-33 14 34 35.

Konferencer, messer mm.
29.-31 marts. Rethinking the ar¬
chitecture/landscape relationship.
Konference på School of Architec¬
ture, London. Arr. Jan Birksted,
School of Architecture,
tlf. 00 44 181 590 7722,
fax 00 44 181 849 3686.
26.-28. april. Hverdagens uderum.
Seminar på Finse. Arr. Bjørbekk &
Lindheim, tlf. 00 47 22 38 57 90,
fax 00 47 22 37 89 44.
29.-31 maj. International konference
Art+Architecture. København.
Arr. Alstrup & Avnby samt Kunst¬
museet Køge Skitsesamling.
3.-5. juni. International konference.
Storbyens kulturskabte fritidsland-
skaber. Vallensbæk. Arr. DL.
2.-8. september. 'Renovation and
Restoration of National Patrimony'.
UIFA-DK, Tlf. 45 87 59 32 og
48 47 64 11.
12.-15. oktober. Paradise on Earth.
The Gardens of The XXI Century.
33nd IFLA World Congress. Firenze,
Italien. Arr. The Italian Ass. of

Landscape Architects (AIAPP], Kon¬
gressekretariat: Enic Italia. Ms Cri¬
stina Dalla Villa. Via Faentina, 40r.
50133 Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund for

Kirkegårdskultur.

Gammel Dok
Indtil 14. april 1996: Ålvaro Siza -
Works and projects. Em omfattende
præsentation af portugiseren Ålvaro
Siza. Bandt hans kendteste værker
kan nævnes Borges & Irmåo-banken
i Vila do Conde, for hvilket han i
1988 modtog The Mies van der
Rohe Award, arkitektskolen i Porto
(1993), og Museet i Santiago de
Compostela (1993). 11992 blev Siza
hædret med den internationale
Pritzker Prize. Rundvisning ved arki¬
tekt Martin Keiding 11.3 kl. 20.00.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GI. Dok. Strandgade 27,
København. Alle dage 10-17. Tlf. 31
57 19 30.

Telefonbog Have og Landskab
1996

DL har i samarbejde med syv andre
foreninger udsendt bogen Telefon
Have og Landskab 1996, der inde¬
holder navne, adresser og telefon¬
numre for medlemmer af Praktise¬
rende Landskabsarkitekters Råd,
Foreningen af Danske Landskabsar¬
kitekter, Stads- og Kommunegartner¬

foreningen, Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre, Branchefore¬
ningen for Indendørs Beplantnings-
firmaer, Dansk Træplejeforening,
Foreningen af Danske Kirkegårds¬
ledere samt Dansk Planteskoleejer¬
forening. Desuden findes et leve¬
randørregister og en oversigt over
organisationer og myndigheder med
tilknytning til faget.
Telefonbog Have og Landskab 1996
fås gratis fra Forlaget Grønt Miljø,
tlf. 38 76 00 04, fax 38 76 00 01.

Modtagne publikationer m.m.
Birk Nielsens Tegnestue: Vindmøller
og Landskab, arkitektur og æstetik.
1995. 64 s., ill. 225 kr. ekskl. moms
Blennow, Anna-Maria: Europas tråd-
gårdar. Signum, Lund. 1995.400 s., ill.
Dirckinck-Holmfeld, Kim: Guide til
dansk arkitektur 2.1960-1995. Arkitek¬
tens Forlag. 1995. 390 s., ill. 278 kr.
Sestoft, Jørgen og Jørgen Hegner
Christiansen: Guide til dansk arkitek¬
tur 1.1000-1960. Arkitektens Forlag.
1995. 272 s., ill. 278 kr. Guide 1 og 2
samlet i kassette 495 kr.

Foreningen for Kirkegårdskultur:
Kirkegårdskultur 1995. 84 s., ill.
Kommuneatlas Skive. Skov- og Natur¬
styrelsen. 1995. 56 s., ill. 150 kr.
Kommuneatlas Vanløse, Grøndal.
Skov- og Naturstyrelsen. 1995. 56 s.,
ill. 150 kr..
Kommuneatlas Grenå. Skov- og
Naturstyrelsen. 1995. 56 s., ill. 150 kr.
Kommuneatlas Vordingborg. Skov-
og Naturstyrelsen. 1995. 64 s„ ill.
150 kr.

0'Malley, Therese og Marc Treib:
Regional Garden Design in the
United States. Dumbarton Oaks Re¬
search Library and Collection. Wash¬
ington D.C. 1995. 324 s., ill. 50$.
Piga, Christiano: Gronare tak —

extensiv vegetation på tak. Stad &
Land nr. 134.1995.72 s., ill.
Quistorff, Helge V.: Berømte danske
træer. DR. 1996.

Schibbye, Bengt: Sodra infarten til
Sundsvall. Stad & Land nr. 132.
1995. 26 s., ill.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

LDA GRØNT
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#!

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

Når du lægger
betonvarer og natursten

sammen

bliver resultatet
mange gange bedre...

Ved at kombinere materialerne
i dine anlægsopgaver, kan du
give løsningerne ekstra værdi og
bevare den gode total-økonomi.

Prøv at kombinere natursten og
betonvarer. Du kan også tilsætte
lidt træ, en smule stål eller-

Lad fantasien og glæden ved
at se og bruge noget smukt og
holdbart, råde dig i dine valg.

Og vil du høre mere om fordele
og muligheder ved at kombinere,
så ring til os. Vi er altid parate til
at give din løsning ekstra værdi.

Lillemosevej 1
2640 Hedehusene
Telefon: 4213 88 44 ISIS Vi former din idé...

:©

IMAGINE
SKOVGÅRDSVEJ 20 ■ 3460 BIRKERØD

har "programmet"
til landskabsarkitekter:

AUTOCADLANDCADD Standard:
(Kræver AutoCAD R13 til WINDOWS NT)

• Landskabsplanlægning
(Site Planning)

• Landskabsdesign og Plantedatabase
(Landscape Design)

• Terrænmodellering i fuldt 3D
(Surface Modelling) A

• Jordberegninger i fuldt 3D
(Site Design)

Ring efter brochurer eller flere oplysninger på: LANDCADD
Tel: 4582 3222'Fax: 4582 3220 INTERNATIONAL

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56
TELEFON 42 25 17 90

3400 HILLERØD
TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

By & Parkinventar

Skiltestandere

Infohuse

Pullerter

Affaldsstativer

Rækværk

Bænke m.m.

RIBE
Bjerrumvej 14 • 6760 Ribe

Tlf. 75 41 19 71 ■ Fax 75 41 19 72



ARKITEKTUR¬
KRITIK
Poul Henningsen var levende og
til tider bidende optaget af arki¬
tekturens samfundsmæssige opga¬
ver og indhold og bidrog uaflade¬
ligt med kritik og korrektioner af
bygningskunstens udvikling.
Men hvad var hans kritiske ud¬

gangspunkt?
I »PHs Arkitekturkritik« påvi¬

ser Neel Pørn, at Poul Henning¬
sens kritikbegreb ikke udgår fra
funktionalismen eller modernite¬

ten, som mange måske tror, men
fra kulturradikalismen.

Gennem hele sin karriere be¬

varer han således sit udgangs- •

punkt i kulturradikalismens fri¬
sindede program for individets ret
til selvudfoldelse.

ARKITEKTENS FORLAG

»PHs Arkitekturkritik« er illustre¬

ret med originaltegninger af de fle¬
ste af Poul Henningens arbejder
som praktiserende arkitekt.

170 x 245 mm, 128 sider i
sort/hvid, Pris: 178 kr.

C/D


