
_ i -c?* -

V

:X'I v
T*

J&2k3tv "
;xp?

■ '\

X**-'.

LANDSKAB
LANDSCAPE

08 2009 / 90. ÅRGANG / SIDE 185-212

*/vV&'V v *-*^ *H

If, g3f
-ij- -'iv .T-V .

' <L

tw

B3fc£r»MKBi

tf*

■

f?*§S *
•:." \

■

\ *
-■»

■T" " .•

•- >£ V ***-
HAVEKUNSTS ÆRINDE ØSTETIK OG HAVEKUNST EN LANDHAVE PA SAMSØ BOGOMTALE FILOSOFISKE
PERSPEKTIVER PÅ DET FORANDERLIGE LANDSKAB DANSK LAN OMSKABS PR IS 2009 BÆREDYGTIGE IN¬
FRASTRUKTURER PORTRÆT: NIELS TØRSLØV SUMMARY .v P r



LANDSKAB
LANDSCAPE

LANDSKAB Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

90. årgang
Side 1-212

Redaktør

Annemarie Lund, landskabsarkitekt M1)L (ansvarshav.)
Pasteursvej 14, 4. sal, DK-1778 Kobenhavn V
Tel. +45 39 69 06 33

landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Ulrik Kuggas (fmd.), Caroline Andersen, Charlotte Horn,
Karen Margrethe Krogh, Liv Oustrup, Lulu Salto Stephensen.
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland;
Valdimar Hardarson, Island;
Kari Laaverud Mangset, Norge;
Camilla Anderson, Sverige
Summary: Pete Avondoglio

Abonnementsændringer
Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal, DK-1778 KøbenhavnV
Tel. +45 32 83 69 70. Fax. +45 32 83 69 40

abonnement@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal, DK-1778 KøbenhavnV.
Tel. 32 83 69 69

Fax 32 83 69 41. Giro 9 00 31 34

eksp@arkfo.dk og la@arkfo.dk

Abonnementspriser for 2009
Danmark 850 kr. inkl. moms. og forsendelse.
Norden, Grønland og Europa og resten af verden 584 kr.
Priser uden for DK er eksklusive moms og porto.
Pris pr. nummer 100 kr. inkl. moms
Landskab udkommer med 8 numre om året

Landskab udgives af Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
i samarbejde med Arkitektens Forlag.
Danske Landskabsarkitekter. Strandgade 27A, 1. sal
DK-1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Landskabs artikler og illustrationer må ikke gengives helt eller delvis i andre
blade og tidsskriftet uden tilladelse.

Produktion: P.J. Schmidt,Vojens
ISSN 0023-8066

Index
The first number refers to page. The second to the issue in question

A five-year book on Danish landscape architecture 2003-08, 94/4
A country garden on Samsø, 194/8
Aesthetics and garden art, A debate from the first issue of the magazine

Hapekunst — a mosaic of quotes, 186/8
BID-projects, 108/5
Competition of Nordhavn, 1/1
Cultural landscape development in Kolindsund, 33/2
Domplatz, 106/5
Experiencing green Hamburg, 122/5
From resource excavations to attractive landscape, 36/2
Green urbanism: city trees through 100 years, 50/3
Grønnegade competition in Odense, 73/4
HafenCity - a new urban quarter, 102/5
Hamburger Stadtpark, 120/5
HaVe you been to the opera?, 78/4
Increased knowledge and a youthful disposition develop a sustainable

Malmo, 158/7

Jenischpark and Baur's Park, 116/5
Malmo Botanical Gardens, 56/3
Malmos new future viewers, 64/3
New harbor area, urban media space, in Århus 84/4
New landscape architectural challenges, 25/2
New life in Ørestaden, Copenhagen's large new activity park, 138/6
Ole Klaaborg in memoriam, May 4, 1932 - December 12, 200$, 22/1
On the edge of Kødbyen, 142/6
Park Fiction with a view to the Elben, 114/5
Philosophical approaches to the changeable landscape, 202/8
Planning of urban wooded areas, 42/2
Poetry and street life, 16/1
Portrait: Bertel Bruun, Breimann & Bruun, 124/5
Portrait: Ellen Braae, 1 82/7
Portrait: Kirsten Lund Andersen, 150/6
Portrait: Niels Tørsløv, 210/8
Spot en Tomt (Spot a lot) — The Urban Outdoor School, 30/2
Stapelbadds Park, 60/3
Sustainable infrastructures — a Synthesis of the city and nature's systems,

208/8

The Danish Landscape Prize 2009, 206/8
The Garden Culture Foundation's Award of Honor 2009,93/4
The renewal of Fælledpark, 130/6
The Vestskov forest as a water landscape, 39/2
Things are happening in Hamburg, 98/5
Town Hall Park at Kjenn in Lørenskog woods, 134/6
Aalborg Harborfront, 146/6

LANDSKAB 2009



Forfatterliste
Første tal henviser til pagina
Tallet efter skråstregen til bladets nummer

Andersen, Caroline
Park Fiction med udsigt til Elben, 114/5
Rod og regnorme på legepladsen, Den gode
legeplads - ud fra børns perspektiv, 92/4

Andersen, Kristine Holten
Fra råstofgrav til attraktivt landskab, 36/2

Anderson, Camilla
Malmo Botaniska trådgård, 56/3

Andersson, Sven-Ingvar
Breve fra min have, 180/7

Andersson, Thorbjørn
Hyllie torg, 177/7

Blomquist, Malin
Domplatz, 106/5

Boserup Quist, Anja
Hamburger Stadtpark, 120/5

Braae, Ellen
Nye landskabsarkitektoniske udfordringer,
25/2

Christensen, Lars og Jon Pape
Storbyens små oaser og gadetræer, 152/6

Dannevig.Jon Christian og Ingvild Nesse
Rådhusparken på Kjenn i Lørenskog, 134/6

Dennis, Jeremy og Kim Madsen
Nyt liv til Ørestaden, Københavns nye store

aktivitetspark, 138/6
Enemærke, Simon

Spot en tomt - Den urbane udeskole, 30/2
Ericson, Gunnar

Okad kunskap och ett ungt sinnelag
utvecklar ett uthålligt Malmo, 158/7

Fischer, Jacob
Dansk Landskabspris 2009, 206/8

Gade, Torben
In memoriam, Ole Klaaborg, 22/1

Galmar, Anne

HafenCity - en ny bydel, 102/5
Giannopoulou.Tina, Erik Sandelin og Magnus
Torstensson

Malmos nya framtidskikare - forestall dig
mojliga framtider, 64/3

Glantz, Helena og Anders Kling
Stortorget i Malmo, 174/7

Goransson, Sten, Emma Jonasson og Johan
Ferner Strom

Varldens forstå puckelbollplan i Kroksbacks-
parken, 170/7

Hardarsson,Valdimar
Jungfernstieg, 110/5

Horn, Charlotte
BID-projekter, 108/5

Jensen, Kristine •

Landskabskunst, 90/4

Nyt havneområde, Urban Mediaspace,
i Århus, 84/4

Jensen, Steen Bisgaard
Fornyelse af Fælledparken, 130/6

Jonasson, Emma, Johan Ferner Strom og Sten
Goransson

Varldens forstå puckelbollplan i Kroksbåcks-
parken, 170/7

Kling, Anders og Helena Glantz
Stortorget i Malmo, 174/7

Krogh, Karen Margrethe
Portræt: Bertel Bruun, Breimann & Bruun,
124/5

Portræt: Ellen Braae, 182/7
Portræt: Kirsten Lund Andersen, 150/6
Portræt: Niels Tørsløv, 210/8

Kuggas, Ulrik
Gerhard Hauptmann Platz og Gertruden-
kirchhof, 112/5
På kanten af Kødbyen, 142/6

Kuggas, Ulrik og Pernille Ploug
Der sker noget i Hamborg, 98/5

Larsen, Steen Nepper
Filosofiske perspektiver på det foranderlige
landskab, 202/8

Larsson, Caroline, Ewa Sundstrom og Caroline
Lundholm

Stapelbaddsparken, 60/3
Lund, Annemarie (red.)

En femårsbog om dansk landskabsarkitektur
2003-08, 94/4

Grønnegadekonkurrencen i Odense, 73/4
Konkurrence om Nordhavnen i Køben¬

havn, 1/1
Lund, Annemarie

Det lange perspektiv, 129/6
Grønt for grønt, 49/3
HAVEKUNSTS ærinde, 185/5

Højvande, 97/5
Malmø, 157/7

Lundholm, Caroline, Caroline Larsson og
Ewa Sundstrom

Stapelbaddsparken, 60/3
Lund-Sørensen, Knud

En landhave på Samsø, 194/8
Madsen, Kim og Jeremy Dennis

Nyt liv til Ørestaden, Københavns nye store

aktivitetspark, 138/6
Malmos nya framtidskikare — forestall dig
mojliga framtider, 64/3

Mangset, Kari
Underland i Oslo 13. mars 2009, 68/3

Møller Sørensen, Eva ogVibeke Rønnow
Aalborg Havnefront, 146/6

Nesse, Ingrid Jon Christian Dannevig
Rådhusparken på Kjenn i Lørenskog, 134/6

Nielsen, Marie Lyster
Kulturlandskabsudvikling Kolindsund, 33/2

Nielsen, Signe Rabølle
Bæredygtige infrastrukturer — en sammen¬

tænkning af byens og naturens systemer, 208/8
Olsen, Ib Asger

Planlægning af byskove, 42/2
Snit i storbyen, 92/4

Oustrup, Liv
At opleve det grønne Hamborg, 112/5
Byens Rum 1 — Det fremmede i det
kendte, 70/.3

Ovesen, Hans
En tandløs puddel?, Skæv og National —

Dansk byplanlægning 1830 til 1938, 153/6
Tegn til tiden, Ny Agenda/New Agenda,
Dansk landskabsarkitektur/Danish

landscape architecture 2003-08, 154/6

Pape, Jon og Lars Christensen
Storbyens små oaser og gadetræer, 152/6

Pauleit, Stephan
Landskab og bæredygtighed, Landscape and
Sustainability, 70/3

Ploug, Pernille og Ulrik Kuggas
Der sker noget i Hamborg, 98/5

Randrup, Thomas
Havekulturfondens Hæderspris 2009, 93/4

Rasmussen, Marie Leth
Poesi og street life, 15/1

Rønnow,Vibeke og Eva Møller Sørensen
Aalborg Havnefront, 146/6

Sæmundsen, Einar E.
In memoriam, Jon H. Bjornsson, 181/7

Sandelin, Erik, Magnus Torstensson og Tina
Giannopoulou

Malmos nya framtidskikare — forestall dig
mojliga framtider, 64/3

Snøhetta

Har du vært på operaen?, 78/4
Stahlschmidt, Per

Bystruktur og havekultur mellem sen
middelalder og renæssance, 46/2
Danske landsbyer, 46/2

Stange, Rainer
Grønn urbanisme: Bytrær gjennom 1000
år, 50/3

Stenholm, Solveig
'Haven er vor tids sidste luksus', 198/8

Stephensen, Lulu Salto
Havedrømme, 200/8

Jenischpark og Baurs Park, 116/5
Æstetik og havekunst, En debat fra tids¬
skriftet HAVEKUNSTS barndom, 186/8

Strom, Johan Ferner, Sten Goransson og
Emma Jonasson

Varldens forstå puckelbollplan i Kroksbåcks-
parken, 170/7

Sundstrom, Ewa, Caroline Lundholm og

Caroline Larsson

Stapelbaddsparken, 60/3
Torstensson, Magnus,Tina Giannopoulou og
Erik Sandelin

Malmos nya framtidskikare — forestall dig
mojliga framtider, 64/3

W.-Torgard, Rosalina
Vestskoven som vandlandskab, 39/2

Wiegersma, Lodewijk
Selvindlysende skønhed, Tuin- en
landschapsarchitect Hans Warnau, 20/1

LANDSKAB 2009



Emneliste

Bogomtale
Andela, Gerry og Anja Guinée:

Tuin- en landschapsarchitect HansWarnau,
20/1

Andersson, Sven-Ingvar, Lotte Moller (red.):
Breve fra min have

Benson, John F. og Maggie Roe:
Landscape and Sustainability, 70/3

Dalby, Claus: Havedrømme I og II, 200/8
Hansen, Jens Schjerup:

Bystruktur og havekultur mellem sen¬
middelalder og renæssance, 46/2

Høyer, Steen:
Landskabskunst, 90/4

JUUL | FROST Arkitekter (red.):
Byens Rum 1 - Det fremmede i det
kendte, 70/3

Lund, Annemarie (red.):
Ny Agenda/New Agenda, Dansk landskabs¬
arkitektur/Danish landscape architecture
2003-08,154/6

Madsen, Hans Helge:
Skæv og National - Dansk byplanlægning
1830 til 1938, 153/6

Nevstrup Andersen, Lise:
Den gode legeplads — ud fra børns perspek¬
tiv, 92/4

Ovesen, Hans:
Snit i storbyen, 92/4

Porsmose, Erland:
Danske landsbyer, 46/2

Radziewsky, Elke von: Moderne Garten gestal¬
tet von Landschaftsarchitekten in Deutsch-

land, Osterreich und der Schweiz, 198/8

Boligens friarealer
Breve fra min have, 180/7
En femårsbog om dansk landskabsarkitektur

2003-08, 94/4
En landhave på Samsø, 194/8
Æstetik og havekunst, En debat fra tids¬

skriftet HAVEKUNSTS barndom, 186/8

Byens friarealer
At opleve det grønne Hamborg, 112/5
BID-projekter, 108/5
Der sker noget i Hamborg, 98/5
Domplatz, 106/5
Fornyelse af Fælledparken, 130/6
En femårsbog om dansk landskabsarkitektur

2003-08, 94/4
Gerhard Hauptmann Platz og Gertrudenkirch-

hof, 112/5
Grønn urbanisme: Bytrær gjennom 1000 år,

50/3

Grønnegadekonkurrencen i Odense, 73/4
HafenCity - en ny bydel, 102/5
Hamburger Stadtpark, 120/5
Har du vært på operaen?, 78/4
Hyllie torg, 177/7
Jenischpark og Baurs Park, 116/5
Jungfernstieg, 110/5
Konkurrence om Nordhavnen i København, 1/1
Malmo Botaniska trådgård, 56/3

Malmos nya framtidskikare - forestall dig moj-
liga framtider, 64/3

Nyt havneområde, Urban Mediaspace, i Århus,
84/4

Nyt liv til Ørestaden, Københavns nye store

aktivitetspark, 138/6
Park Fiction med udsigt til Elben, 114/5
Planlægning af byskove, 42/2
Poesi og street life, 15/1
Portræt: Bertel Bruun, Breimann & Bruun,

124/5

Rådhusparken på Kjenn i Lørenskog, 134/6
Stapelbåddsparken, 60/3
Storbyens små oaser og gadetræer, 152/6
Stortorget i Malmo,174/7
Vårldens forstå puckelbollplan i Kroksbåcks-

parken, 170/7
Okad kunskap och ett ungt sinnelag utvecklar

ett uthålligt Malmo, 158/7
Aalborg Havnefront, 146/6

Debat

Det lange perspektiv, 129/6
Filosofiske perspektiver på det foranderlige

landskab, 202/8
Grønt for grønt, 49/3
HAVEKUNSTS ærinde, 185/5
Højvande, 97/5
Malmø, 157/7
Storbyens små oaser og gadetræer, 152/6
Æstetik og havekunst, En debat fra tids¬

skriftet HAVEKUNSTS barndom, 186/8

Det åbne land

Bæredygtige infrastrukturer — en sammentænk¬
ning af byens og naturens systemer, 208/8

Dansk Landskabspris 2009, 206/8
En femårsbog om dansk landskabsarkitektur

2003-08, 94/4
En landhave på Samsø, 194/8
Filosofiske perspektiver på det foranderlige

landskab, 202/8
Fra råstofgrav til attraktivt landskab, 36/2
Kulturlandskabsudvikling Kolindsund, 33/2
Planlægning af byskove, 42/2
Vestskoven som vandlandskab, 39/2

Friarealer ved uddannelse, administration etc.

BID-projekter, 108/5
Har du vært på operaen?, 78/4
På kanten af Kødbyen, 142/6
Spot en tomt — Den urbane udeskole, 30/2

Forskning og teori
Nye landskabsarkitektoniske udfordringer,

25/2 •

Planlægning af byskove, 42/2

Havekunst

Breve fra min have, 180/7
Fornyelse af Fælledparken, 130/6
Hamburger Stadtpark, 120/5
Jenischpark og Baurs Park, 116/5
Kirkegårde og kirkelige anlæg
Æstetik og havekunst, En debat fra tids¬

skriftet HAVEKUNSTS barndom, 186/8

Kirkegårde og kirkelige anlæg
Domplatz, 106/5

Kongresser, konferencer
Underland i Oslo 13. marts 2009,68/3

Konkurrencer

Grønnegadekonkurrencen i Odense, 73/4
Konkurrence orrl Nordhavnen i København, 1/1

Personalia

Dansk Landskabspris 2009, 206/8
Havekulturfondens Hæderspris 2009, 93/4
In memoriam, Jån H. Bjornsson, 181/7
In memoriam, Ole Klaaborg, 22/1
Portræt: Bertel Bruun, Breimann & Bruun,

124/5

Portræt: Ellen Braae, 182/7
Portræt: Kirsten Lund Andersen, 150/6
Portræt: Niels Tørsløv, 210/8

Tegnestueportræt
Portræt: Bertel Bruun, Breimann & Bruun,

124/5

Uddannelse

Bæredygtige infrastrukturer — en sammentænk¬
ning af byens og naturens systemer, 208/8

Fra råstofgrav til attraktivt landskab, 36/2
Kulturlandskabsudvikling Kolindsund, 33/2
Spot en Tomt - Den urbane udeskole, 30/2*
Vestskoven som vandlandskab, 39/2

LANDSKAB 2009



Emneliste på annoncesider

Bogomtaler
Council ofEurope Conference on 'the European

Landscape Convention' March 2009,A38/5
Metoder til landskabsanalyse, A64/8
Modtagne publikationer, A64/8
The Nature ofWind Power, A64/8
Tidsskriftet JoLa, A38/5, A46/6
Vejle og Grejs ådale, udstilling og bog, A64/8

Forbrugerinformation
Anmeldelse af Have & Landskab'09 i Slagelse,

A48/6

Arkitekternes Kursusportal, A5/1
Brolæggerprisen 2009,A56/7
Eksperter og lokalbefolkning forenes i kommu¬

neplanlægning, A55/7
European Landscape Architecture Students

Association, A46/6

Forpremiere på Nordvestparken i København,
A56/7

Have og Landskabsrådet, HLR lukker efter 68
år, A32/4

Havehistorisk rejse til Sydengland, A5/1
Karin og Georg Boyes Fond, A61/8
Land8Lounge,A46/6
Landscape and Driving Forces, A46/6
LANDKAB 2010.A61/8
LANDSKAB 90 år,A61/8
Landskabsarkitekten og omverdenen, A6/1
Løgumkloster Refugium,Al 4/2
Nyt væksthus i Århus Botaniske Have, A13/2
SLA i-Norge, A38/5
Sverige har fatt sin forstå grona besiktningsman,

A56/7

Foreningsnyt DL, Norden, EFLA og IFLA
Afgangs- og bachelorprojekter på DL's hjem¬

meside, A31 /4, A54/7
Council ofEurope Conference on 'the European

Landscape Convention' March 2009, A38/5
Dansk Landskabspris 2009, A22/3, A32/4,

A54/7

Decembertilbud: Ny Agenda, A61/8
DL på Facebook, A61/8
DL's bestyrelse efter generalforsamlingen i

marts 2009.A30/4
DL's generalforsamling 2009,A10/2
DL's nyhedsmail,Al0/2, A2/1, A22/3, A30/4,

A38/5

DL-novemberdebat og uddeling af Dansk
Landskabspris 2009, A46/6

DL-tur til nordisk kongres i Oslo, A2/1
IFLA World Congress 2009, A10/2, A2/1,

A32/4, A38/5, A46/6

Landscape and Driving Forces, A46/6
Medlemskontingent 2009, A10/2, A2/1
NLA's fagdag/nordisk kongress og nordisk styre-

møte, A2/1

Nyt forum på Facebook, A54/7
Reminder til DL-medlemmer, A46/6,A54/7,

A61/8

Skriveklub for medlemmer i Danske Land¬

skabsarkitekter, A54/7

Sveriges Arkitekter afholder Oyster Seminar
2009, A32/4, A38/5

Symposium: Se landskabet!, A32/4.A22/3
Uformel international mandag i Arkitekternes

Hus, A46/6

Konferencer, kongresser, kurser
Arkitekternes Kursusportal, A5/1
Call for papers, A63/8
DL-novemberdebat og uddeling af Dansk

Landskabspris 2009.A46/6
DL-tur til nordisk kongres i Oslo, A2/1
Efter- og videreuddannelse,A22/3
Forelæsningsrække: Nutidig dansk landskabs¬

arkitektur, A62/8
Fynske planlæggeres arrangementer forår 2009,

A10/2, A5/1
IFLA World Congress 2009, Al0/2, A2/1,

A32/4, A38/5, A46/6

Imperial Gardens ofRussia, A24/3
Kirkegårdskonferencen 2009: Den bæredygtige

kirkegård, A5/1
NLA's fagdag/nordisk kongress og nordisk styre-

møte, A2/1

Open Space — symposium om bæredygtighed
og værdisætning af landskabet, A10/2

Sveriges Arkitekter afholder Oyster Seminar
2009, A32/4, A38/5

Symposium: Se landskabet!, A32/4, A22/3
Temadag i Bytræaboretet,A10/2
The International Green Roof Congress, A5/1
Uformel international mandag i Arkitekternes

Hus, A46/6
Verden i Danmark 2009: Change, A8/1, Al 3/2,

A22/3

Konkurrencer

Konkurrence: Stockholm Begravningsplats vid
Jårvafåltet, Stockholm,A62/8

Konkurrence om Byens 0 i Odense, A62/8
Konkurrence om domkirkepladsen i Ribe,

A62/8

Konkurrencen om Nørreport Station, A62/8
Konkurrence om området ved Vartov i Køben¬

havn, A62/8

Moving Media City i Malmø, A56/7
Nordhavnens udvikling, A24/3
Åben idékonkurrence: Afskærmning afJellinge¬

stenene, A46/6
Åben idékonkurrence: Statens Naturhistoriske

Museum, A24/3

Personalia

Ny professor i parkforvaltning ved Skov &
Landskab, KU.A55/7

Ny professor ved Skov & Landskab, A13/2

Priser, æresbevisninger
Brolæggerprisen 2009.A56/7
Byplanprisen 2009,A24/3
Dansk Landskabspris 2009, A22/3, A32/4,

A54/7

DL-novemberdebat og uddeling af Dansk
Landskabspris 2009,A46/6

Havekulturfondens Hæderspris 2009,A13/2,
A8/1

IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Gold MedalWinner,
A63/8

Karin og Georg Boyes Fond, A61/8
Sckell-Ehrenring 2009 til Kathryn Gustafson,

A63/8

Vejprisen 2008 til Fredericia Kommune, A14/2
Vejprisen 2009.A24/3

Udstillinger
Anmeldelse af Have & Landskab'09 i Slagelse,

A48/6

BUGA 2009 i Schwerin, A40/5
DAC udstilling om ny nordisk landskabsarki¬

tektur, A6/1
Green visions for Milan 2015, AedesLand in

Berlin, A16/2
Kamel Louafi udstiller på Galleri AedesLand i

Berlin, A55/7

Imperial Gardens of Russia, A24/3
Udstilling i Berlin: Roberto Burle Marx retro¬

spective, A63/8
Udstillingerne Søen, Højen,Torvet, Havnen og

Træet, A56/7

Vejle og Grejs ådale, udstilling og bog,A64/8

LANDSKAB 2009



Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal 11(|| ^
Springvand i1 -* SCULPTURE

Østerled 28 4300 Holbæk
Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

TELEFAX 39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt

Robert Smith Sørensen
Anlægsgartnermester Entreprenør Aut. Kloakmester

Nyanlæg • Vedligeholdelse • Gårdsaneringer
Golfanlæg • TV-inspektion af skjulte ror

Tilbud gives gerne

"Bakkegård" • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenlose
Tlf. 48 18 33 18 • Fax 48 18 33 98 • Mobil 40 20 33 18

e-mail: robert@robert-smith.dk • www.robert-smith.dk

Vi bygger Grønt
John F A/S %
Nyanlæg og vedligeholdelse X

■
Rosenlundvej 13 • 3540 Lyngo

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere
Tlf. 48 18 83 74

Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf, 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:
anlaeg@kroghogmolin.clk

Alt i brolægning
ANLÆG FOR GRØNT 0

Krogh & Molin
Anlægsgartnere & Entreprenører '

Leverandør afalleplanteskokartikler
Produktion aftræer, buske og Hund-
dækkeplanter i alle sorter og størrelser.
Rekvirer vort katalog, og aflægplante
skolen et besøg.
Tid)udgivespå alle leverancer.
BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S
FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26 . FAX 48 14 09 86

E-mail: biPk-holm@internet.dk / www.birk-holm.dk

BIRK

HOLM

• vedligeholdelse
• nyanlæg,
• renovering
• plantning,
• beskæring
• totalentreprise
• snerydning
• kloak

Danske Anlægsgartnere

Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk



Landskabsarkitektfirma - overdragelse
Centralt beliggende, ca. 30 år gammelt, mindre, østjysk landskabsarkitekt¬
firma med mange gode referencer og bygherrekontakter søges afhændet.
Billet mrk. LAN 08-09-2009, Arkitektens Forlag, Pasteursvej 14, 4. (6. etage) 1778 København V

Sketches
A Tribute to Jørn Utzon

A\

. ■ fee- v

Arkitektens Forlag - The Danish Architectural Press www.arkfo.dk

Plakat
100 x 45 cm

170 grams Munken Polar papir
kr. 150,-

Arkitektens Forlag • Overgaden oven Vandet 10, 1, • 1415 København K • eksp@arkfo.dk • www.ark.fo.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

www.leif-rasmussen-aps.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

THE BIG LAB
Ny udgivelse fra Arkitektens Forlag
om BIG, Bjarke Ingels Group
Udgivelses dato: 22.12.2009

Sidste nye projekter kommenteret
af Boris Brorman Jensen og
Jens Thomas Arnfred

68 sider, 22,8 X'30,8
Hæftet, illustreret
Dansk/engelsk udgave,
ISBN 9788774073352

Vejledende pris: 200 kr.

Arkitektens Forlag
info@arkfo.dk
www.arkfo.dk



Særtilbud til Arkitektens Forlags abonnenter
Bestilling: send mail med oplysning om bogtitel, navn, adresse og abonnementsnr. til info@arkfo.dk.

Tilbudet er kun gældende til og med januar 2010. De opgivne priser er eksklusive leveringsomkostninger.

Danmarks havekunst

Bind 2
Pris: 650 kr.

Særtilbud 455 kr.
Spar 30%

Bind 2 behandler havekunstens

udvikling i Danmark fra midten
af forrige årtusind og til i dag.

Værket er skrevet af de førende

specialister inden for området.
Bøgernes store format tilla¬
der ypperlige gengivelser af
planerne og af Keld Helmer-
Petersens smukke fotografier af
haverne. Værket er tredelt.
Bind II begynder ved den
romantiske have, og diskuterer
forbindelsen fra landskabsmale¬
riet og til havekunsten. Forfat¬
teren behandler den romantiske

stemningshave, landskabs-
haven, det tredimensionale
maleri, the gardenesque, den
skøngartneriske periode, fra
den moderne haves begyndelse
og endelig under overskriften
"Grøn arkitektur" den vældige
ekspansion i havearkitektu¬
rens rolle, der fandt sted under
opbygningen af det moderne
samfund.

Lulu Salto Steffensen

432 sider, 34 X 24,5 cm

Indbundet og smudsomslag
ISBN 978 87 7407 225 6

Danmarks havekunst

Bind 3

Pris: 650 kr.

Særtilbud 455 kr.
Spar 30%

I bind 3 fortælles om land¬

skabsarkitekturens funktion

som det element, der binder

byerne sammen. I efterkrigs¬
periodens blev landskabsar¬
kitekturens opgavemængde
kolossalt udvidet til de store

landskabelige træk i det åbne
land, parker, pladser, gårdre¬
noveringer, infrastrukturanlæg
etc. Der tegner sig i den tid to
skoler, den ene som udgår fra
den gamle mester G.N. Brandt
og den anden fra en ligeså stor
mester C.Th. Sørensen.

Annemarie Lund

440 sider, 34 X 24,5 cm

Indbundet og smudsomslag
ISBN 978 87 7407 226 3

EUROPAS
STORE
HAVER

Sven-lngvar Andersson
og Margrethe Floryan
168 sider, 35 x 35 cm,

indbundet, illustreret.
ISBN: 978 87 7407 338 3

Europas Store
Haver
Atlas over historiske planer

Pris: 995 kr.

Særtilbud 696 kr.
Spar 30%

Dette pragtværk, viser de
originale, oprindelige planer
til Europas smukkeste haver.
Bogen bringer os rundt i
hele Europa, til Zarinaens
have Tsaskoe Selo ved Sankt

Petersborg, Villa Lånte nord
for Rom, Versailles, Englischer
Garten i Munchen og til danske
haveanlæg såsom Frederiks¬
berg Have, Frederiksborg og

Fredensborg.

□uide til

dansk havekunst
År1000-2000

Annemarie Lund

314 sider, 15 x 24,5 cm,

hæftet, illustreret.
ISBN: 978 87 7407 236 2

Guide til dansk
havekunst

Pris: 278 kr.

Særtilbud 195 kr.
Spar 30%

Omfattende opslagsværk over

dansk have- og landskabsar¬
kitektur. Bogen rummer mere

end 500 værker, hvoraf 200
dokumenteres omfattende med

planer og fotos. Guiden er kro¬
nologisk opbygget begyndende
med middelalderens haver.

Alle anlæg beskrives i deres
nuværende fremtoning, og med
deres historie. Guiden omfat¬
ter hele Danmark, og værket er
letlæst med få fagudtryk, der
forklares i en-ordliste.

ARKITEKTENS FORLAG, PASTEURSVEJ 14, 4.TV. 1778 KØBENHAVN V. TELEFON: (+45) 32 83 69 70 WEB: WWW.ARKFO.DK



INDHOLD

185 Havekunsts ærinde

Annemarie Lund

186 Æstetik og havekunst, En debat fra tidsskriftet HAVEKUNSTS barndom
Lulu Salto Stephensen

194 En landhave på Samsø
Knud Lund-Sørensen

198 Bogomtale
'Haven er vor tids sidste luksus'
Havedrømme

202 Filosofiske perspektiver på det foranderlige landskab
Steen Nepper Larsen

206 Dansk Landskabspris 2009
Jacob Fischer

208 Bæredygtige infrastrukturer - en sammentænkning af byens og naturens systemer
Signe Rabølle Nielsen

210 Portræt: Niels Tørsløv

212 Summary
Pete Avondoglio

Diverse A 61, A 62, A 63 A 64

Redaktør

Annemarie Lund, ansv.
landskabsarkitekt MDL

Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal
DK-1778 Kobenhavn V

Tel. +45 39 69 06 33

Tel. +45 26 1\ 06 33

landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Ulrik Kuggas (find.), Caroline
Andersen, Charlotte Horn, Karen
Margrethe Krogh, Liv Oustrup,
Lulu Salto Stephensen.
Nordisk repræsentation: Malin
Blomqvist, Finland;Valdimar Hard-
arson, Island; Nina Marie Andersen,
Norge; Camilla Anderson, Sverige

Abonnementsændringer
Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal
DK-1778 KøbenhavnV
Tel. 70 25 12 22 (10.00-12.00)
Fax 32 83 69 41

Giro 9 00 31 34

abonnement@arkfo.dk

Abonnementspriser 2009
I Danmark 850 kr. inkl. moms og
forsendelse.

Norden, Grønland og Europa og
resten af verden 584 kr.

Priser uden for DK er eksklusive
moms og porto.
Løssalg 100 kr. inklusive moms,
eksklusive porto.
Landskab udkommer 8 gange
om året

Annonceafdeling
Steffen Petersen,
Lone Andersen

Annoncebestilling:
Tel. +45 '32 83 69 69

la@arkfo.dk

Landskab udgives af:
Danske Landskabsarkitekter i

samarbejde med Arkitektens Forlag

Danske Landskabsarkitekter

Strandgade 27A, 1.
DK - 1401 Kobenhavn K

Tel. +45 33 32 23 54

www.landskabsarkitekter.dk

Landskabs artikler og illustrationer
må ikke gengives helt eller delvis
i andre blade og tidsskrifter uden
tilladelse. .

Produktion PJ. Schmidt,Vojens

Forside: Upper Dorvel House.
Foto Lulu Salto Stephensen, 2009
ISSN 0023-8066

LANDSKAB 8 2009 A59



E K

UDGIVET FOR NORDEN
AF

DANSK ANLÆGSGARTNER- OG HAVEARKITEKTFORENING

1. AARGANG

JANUAR 1920



HAVEKUNSTS ÆRINDE

Redaktører af
HAVEKUNST

HAVEKUNSTHAGEKUNSTTRADGARDSKONST
LANDSKAP

LANDSKAB

1920-21:1.P .Andersen

1922-24: E. Erstad-Jørgensen
1925-28: Georg Georgsen
1929-30:1.P. Andersen
1931-32: Anka Rasmussen

1933: Michael Gram

193-39: Michael Gram og Sven Hermelin
1940-41 :Troels Erstad og Gosta Schuwert
1942-45:Troels Erstad og Inger Wedborn
1946: Sven Hansen og Inger Wedborn
1941-49: Sven Hansen og Walter Bauer
1950-51: C. Th. Sørensen og Walter Bauer
1952-54: Georg Boye og Walter Bauer
1955-51: Ursula Hansen ogWalter Bauer
1958-61: Agnete Muusfeldt og Walter Bauer
1962-63: Arne Lindholdt and Gunnar Moos

1964-80: Karen Permin

1981-82: Preben Skaarup
1983-:Annemarie Lund

90-års fødselsdagen fejres med en reception
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Pasteursvej 14, 4. sal
1778 København V

se www.landskabsarkitekter.dk

Et fødselsdagsønske er en digitalisering
af de første mange årgange.
Det arbejder DL's styrelse på

Ved årsskiftet er dette blad udkommet i ikke mindre end 90 år, en betydelig alder for et
tidsskrift. HAVEKUNST udgivet for Norden stod der på forsiden. De første linier i 1920 lød
således: 'Et lille, næsten ubeskrevet Blad i Tidens Bog betegner Havekunstens udvikling i
Norden'; altså en havekunst, der kun afgav svage lysblink som fra mindre kometer.

Ambitionen blev at udgive et tidsskrift for de fire lande (Island blev ikke nævnt); et
tidskrift, der i skrift og billeder kunne vise de bedste eksempler på havekunst og herved
formidle og være med til at opelske ^n nordisk (regional) tone og karakter. Ikke mindst set
i lyset af en øget nyhedsstrøm fra de såkaldte 'store lande' ville man bidrage til at udvikle
faget i Norden og præge det med kunstnerisk liv og ånd. Og man ville 'samle og sætte på
plads', blive et slags arkiv over havekunstens udvikling.

Bladet skulle også være et 'Samtalemiddel for Fagets Udøvere', og man var dengang
ikke spor ræd for debatter, også selv om de kun slog i vejr og vind. Lulu Salto Stephensen
sørger på de følgende sider for at genoplive en længerevarende meningsudveksling mellem
Erstad-Jørgensen/Brandt/Sørensen/Georgsen i artiklen om bladets barndom.

Tidsskriftet blev de første tolv år udgivet af Dansk Anlægsgartner- og Havearkitekt¬
forening, idet en selvstændig forening for havearkitekter jo først blev dannet i 1932. Men
ambitionen rakte som sagt ud over det danske.

Gennem årene har udgiverkonstellationerne både været omfattende og meget skif¬
tende; startende med Dansk Anlægsgartner- og Havearkitektforening, så Dansk Anlægs¬
gartnerforening alene i 1932 og dernæst samarbejde mellem denne og Dansk Havearki¬
tektforening og Det Kgl. Danske Haveselskab i nogle år. Fra sidst i 30'erne inddrog Dansk
Havearkitektforening Foreningen Svenska Trådgårdsarkitekter og Foreningen af yngre
Havearkitekter, i 60'erne kom Stads- og Kommunegartnerforeningen til, og derefter fulg¬
te Finlands Trådgårdsarkitekter og Norsk Hagearkitektlag. Det redaktionelle samarbejde
affødte nordiske redaktionsudvalg, og i mange år var der svenske medredaktører og senere
svenske, norske og finske medredaktioner. Indtil 1963 hed det HAVEKUNST, men så rime¬
ligt nok HAVEKUNST HAGEKUNST TRÅDGÅRDSKONST - til og med 1968.

Da var tiden blevet moden til navneskift for såvel tidsskrift som foreninger. Det blev i
1969 til LANDSKAP med undertitlen 'Nordisk tidsskrift for planlægning af have og land-
skab/Scandinavian review for garden and landscape planning', og havearkitektforeninger¬
ne ændrede også navn til landskabsarkitektforeninger. I perioden 1969 til 1980 var det så
LANDSKAP, siden LANDSKAB med B og ikke P, afspejlende det nordiske tidsskriftssamar-
bejdes kedelige forlis i 1980. Nævnes skal også, at bladet de seneste halvtres år har været i
stald hos Arkitektens Forlag.

Første årgang i 1920 bragte artikler om villahaver, historiske haver, kirkegårde, konkur¬
renceprojekter, træer og hække, bogomtaler og mindeord, men tillige artikler med over¬
skrifter, der selv i dag purrer nysgerrigheden: Overgangstider, Arbejdsglæde,Æstetik og
Havekunst, Billigere Haver. Også dengang var det sløje tider. Georgsen fandt, at det var
havearkitektens opgave at formgive, så det var økonomisk overkommeligt, men samtidig i
fremtiden ville virke kunstnerisk. I motiveringen ved tildelingen af Dansk Landskabspris
til natur- og fritidslandskabet i Tarup—Davinde roser Jacob Fischer folkene bag projektet
for en lignende .udgave afbæredygtighed: De har gjort lidt, men tænkt meget, idet projek¬
tet bæres af en klar og styrende strategi, godt hjulpet af 10 enkle dogmer.

Hensigten med LANDSKAB som et historisk arkiv og forum for meningsudveksling er

stadig aktuel. Og egentlig er dette nummer af LANDSKAB emnemæssigt heller ikke meget
anderledes end i første årgang. Men et nytårsfortsæt er det dog at genopfinde sig selv; for¬
stået på den måde at der igen ønskes et intensivt og mere udbredt nordisk samarbejde. AL
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ÆSTETIK OG HAVEKUNST, EN DEBAT FRA TIDSSKRIFTET HAVEKUNSTS BARNDOM — en citatmosaik

Lulu Salto Stephensen

•mvemi« -i • nooaswrivLiAnD •

Georg Georgsens projekt til have ved Sjælsø.
l'lan og perspektiv tegnet af arkitekten Kaj Gottlob, Havekunst 192(1
• Georg Georgsen's project for a garden near Sjælsø.
Plan and perspective designed by architect Kaj Gottlob, Havekunst 1920

"Tiderne er sløje, ingen vil mere benægte det,
mange er Pessimister og mener udfra Histori¬
en, at kunne forudsige vort Fags Forfald og vor
Kunsts Dekadence". Med disse fyndige og dy¬
stre ord indledte Georg Georgsen sin artikel Bil¬
ligt? Haver i Havekunsts allerførste nummer, 1920.
Konstruktiv og fuld af visioner om havekunstens
rige potentialer foldede han havekunstens mu¬

ligheder — dens mål og midler — ud. Det er en
dejlig artikel, hvis snusfornuftige og jordsunde
tanker om havekunst stadig synes aktuel. Ud fra
et projekt i Nordsjælland, vidunderligt illustre¬

ret med en række tegninger udført af arkitekten
Kay Gottlob, får vi et inspirerende studie i nogle
grundlæggende værdier i havekunsten.

Georgsen konstaterer, at man ned gennem
historien har haft dekadencen som de sløje ti¬
ders følgesvegd "men hvem tør paastaa, at dette
er en uafvendelig Naturlov?", spurgte han. Den¬
gang mente han nok, at faget stod ved skilleve¬
jen, at udviklingen enten kunne fortsætte "ud i
Forfaldets Haabløshed, hvis Pessimismen bund¬
fælder sig i almindelig given op" eller også ville
"Mismodet over Tidernes Skiften" virke som

"en Appel til ny Handling under nye Forudsæt¬
ninger, og da er det min Overbevisning, at vi ved
maalbevidst Arbejde ikke alene kan føre Have¬
kunsten gennem den Tid, som kommer, men at
vi ogsaa ved de mere karrigt tilmaalteVirkemid-
ler og ved en mere sparsom Detaillering kan op-
naa en Renhed i Linierne og en Ro over Bille¬
det, der kun kan betegnes som et Fremskridt...
Vi maa 'ændre Signalerne', ikke længere dvæle
ved den Tid, som var, men møde den Tid, som
kommer. Samfundet kalder til Sparsommelig¬
hed, og hvad ligger da nærmere, end at ogsaa vi
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Ernest Barnsley, Upper Dorvel House,
Gloucestershire, 1901. En Arts & Crafts-
have i England. Den engelske privatha¬
ve er mere end noget andet præget af
hjemmet. Det er havebilleder, man ville
forme. LSS foto 2009
• Ernest Barnsley, Upper Dorvel House,
Gloucestershire, 1901. An Arts & Crafts
garden in England. The English private
gardens are more than anything charac¬
terized by the home. One endeavors to
create garden imagery. LSS photo 2009

stiller vor Teknik og kunstneriske Erfaringer til
Tjeneste under de nye Forhold...Det er jo ik¬
ke alene en Havearkitekts Opgave at danne det
bedst mulige Haveanlæg, men ogsaa det billigst
mulige. Det bliver derfor vor Opgave at finde
en ny Norm, der former det, der i Øjeblikket er
økonomisk overkommeligt, med det, der ogsaa
i Fremtiden kan virke kunstnerisk berettiget...
Vi maa ikke slaa afpaa de kunstneriske Fordrin¬
ger for at opnaa en øjeblikkelig Fordel i Pris¬
billighed, derved vil let Anlæget's Fremtidsmu¬
ligheder fortabes - der kommer atter en Gang
bedre Dage, og da vil det være heldigt, om man
kunne bygge videre paa de sløje Tiders Anlæg...
Der maa arbejdes med langt Sigt, og det er sik¬
kert den successive Gennemførelse af Haverne, der
skal bane Vejen fremad." Artiklen afrundedes med
ordene: "Jeg har ikke stræbt efter nye Idealer,
men kun [gennem det illustrerede projekt som
eksempel] søgt at virkeliggøre saa meget som

muligt af det, vi alle anerkender paa en saadan

Maade, at Ideen er frigjort for Pengespørgsmaal...
Kan det naaes i dette Tilfælde, kan det sikkert

ogsaa i andre, og i saa Fald er vi atter i Kontakt
med vor Tid og dens Krav."

Georgsen var absolut runden af den tids nye
arkitektoniske havestil, som bl.a. arkitekten Re¬

ginald Blomfield og havekunstneren Gertrude
Jekyll i samarbejde med arkitekten Edwin Luty¬
ens var eksponenter for, og som Georgsen aldeles
glimrende forelæste om jvf. hans bevarede fore-
læsningsmanuskripter. Jekyll og Blomfield og
til en vis grad også landskabsgartneren William
Robinson, der dog var dybt uenig med Blom¬
field, var alle knyttet til Arts & Crafts-bevægel-
sen, der havde sit højdepunkt i årtierne omkring
1900-tallet.

Arts & Crafts er uløseligt knyttet til William
Morris, men den virkelige tænker af bevægelsen
var den højt begavede kunsthistoriker John Ru¬
skin, der under påvirkning af industrialismens
umenneskelighed i datidens England formulere¬

de rammerne om en fremtid for menneskeheden

baseret på det enkelte menneskes individualitet
og skaberglæde.

Det var således ikke tale om en ny æstetik,
selv om Morris satte en markant norm, der sta¬
dig lever i dag. Der var tale om en holdning og

en politik, der gav det enkelte menneske fri ud¬
foldelsesmulighed for intellektets og kunstens
overlevelse.

Det var helt klart kampen mod de elendige
boligforhold, der var en følge af industrisamfun¬
det, der dannede Arts & Crafts-bevægelsens so¬
ciale program, og målet blev - måske lidt naivt
- det sunde liv i en cottage i en landsby, hvor ha¬
vedyrkning og håndværk kunne gå hånd i hånd.
Nu gik bevægelsen lidt skævt i England; idet den
blev ret populær blandt de mere velhavende. Je¬
kyll, Lutyens og Blomfield samt Robinson havde
kunder i de absolut veletablerede kredse, selv om
Jekyll i det mindste også planlagde en altankasse
for en lille pige af arbejderklassen.
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Det synes klart, at den æstetik, der blev en følge
af Arts & Crafts-bevægelsen, også kom til Dan¬
mark, men det var som en søgende æstetik, der
dels tog afsæt i Rural Old England, dels i en ny

og mere følsom æstetik med udgangspunkt i fro¬
dighed og respekt for plantematerialets frie fyl¬
de (Robinson). Bagved det hele lå det sociale
aspekt - det skulle være overkommeligt både
økonomisk og driftsmæssigt. Ellers ville det so¬
ciale program mislykkes.

I Samlingen af Arkitekturtegningers arkiv
findes nogle optegnelser af Gottlob fra en Eng-
landsrejse, der er illustreret med nogle blå pen¬

netegninger af formklippede fugle. De er helt i
tidens ånd og viser, hvor selvfølgeligt, han — også
som arkitekt — interesserede sig for havekunsten,

der på den tid på flere måder tog afsæt i gotik¬
kens og den tidlige renæssances form- og stil¬
udtryk.

Og de, der ikke besøgte England, kunne lade
sig inspirere af tidsskriftet The Studio, der lå til
gennemsyn på Kunstakademiets Bibliotek og var

yderst populært. Og at Arts & Crafts-holdnin-
gen var ved at slå igennem herhjemme, ses sene¬

re, da Georgsen i det vægtige kapitel Den moder¬
ne Have i den af havearkitekten Anka Rasmussen

redigerede bog Moderne Haver. Et illustreret Værk
for alle Haveejere fra 1929 kunne påvise, at det
nu ikke mere var det skønne, men det formåls¬

tjenlige, der var hovedbestræbelsen, og at eje¬
ren måtte tvinges til selv at erkende og udtrykke
formålet med sin have. Det gjaldt ikke om at nå

'det Skønne', men derimod 'det Rette'. Georg¬
sen konstaterede, at den nye haveæstetik nu lige¬
frem kunne kaldes stil og det på trods af, at hele
æstetikbegrebet i en årrække havde skrottet stil¬
begrebet for at tilgodese en mere søgende og de-
batorienteret æstetik.

Han skriver her: "Tidligere Tiders Have¬
moder karakteriseres nu som 'Stilarter' inden¬

for Havekunsten. Moderne Haveanlæggere kan
ikke lide Ordet 'Stil': men vi er dog ved at faa
dette Ord hæftet ogsaa paa vort Arbejde, idet vor
Tids Haver siges at danne den 'funktionelle Stil'.
Lad gaa! Den Tanke, som dette Navn giver Ud¬
tryk for: at Havens 'Funktion' skal være i Orden,
d.v.s. at den er anlagt med velafvejet Hensynta¬
gen, først og fremmest, til Huset, Arealet, Om-

Topiarier i et andet Georgsen-projekt, vist
i artiklen Den moderne have som typehave, hvor
de er med til at perspektivere den markante
aksevirkning, der er dannet af en midtergræs¬
gang kantet af stauderabatter og indrammet af
høje hække.
Georg Georgsen, have til Skovgaarden i Farum.
Plan og perspektiv i Havekunst 1922
• Opposite page:Topiaries in another Georg¬
sen project shown in the article Den moderne
have som typehave, where they were employed to
place in perspective the distinctive axial effects
that are formed by a central grass path edged by
herbaceous borders and framed by high hedges.
The garden at the Skovgaarden in Farum.
Flan and perspective in Havekunst 1922
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Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945)

>*> 1 1 i 1 ;

Denne side. G.N. Brandt, Kroghboe-Petersens
villahave i Ryvangen, 1922-23. Plan, snit og
fotografier vist i Havekunst 1927.
I haven optræder en forsænket have med et

frodigt, nylandskabeligt vegetationssceneri
i form af en kulturlandskabelig grøft.
LSS foto 1989

•This page: G.N. Brandt, Kroghboe-Petersens
villa garden in Ryvangen, 1922-23. Plan, sec¬
tion and photographs from Havekunst 1927.
In the garden there is a recessed garden with a
lush, scenic vegetation setting in the form of a
cultural landscapelike ditch. LSS photo 1989

t
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Georg Georgsen (1893-1976)

Georg Georgsen, grosserer Laage-Petersens villa¬
have i Ryvangen, projekteret 1918.
Plan, perspektiv samt fotografi af græshaven vist i
Havekunst 1925
• Georg Georgsen, merchant Laage-Petersen's villa
garden in Ryvangen, designed in 1918.
Plan, perspective and photo of the grass garden as
shown in Havekunst 1925

1 " I 'i -il H

givelserne og endelig til Ejerens særlige Ønsker,
turde vel nok være mere rigtig end den Mo¬
de, der beherskede tidligere Tiders mere æste¬
tisk betonede Stilarter... Havens Væsen og Mo¬
dens Væsen er...to modgaaende Bevægelser, som
aldrig kan blive hinanden til Gavn... Det, der er
særegent for den moderne Have, er ikke Lnogen
væsentlig Grad Materialet, men den Tankegang,
der er den ledende for hele Arbejdets Planlæg¬
gelse og Udførelse." Og videre: "Det er ikke

' hvad, der plantes, og anvendes, men hvorledes dis¬
se Havelementer benyttes, der udgørVæsensfor¬
skellen mellem den moderne Have og Fortidens
'Stilhaver' og ogsaa mellem vor Tids daarlige og

gode Haver. Det er ikke de nye Planter, men nye

Tanker, der præger den moderne Have."

I de år var der fremstået en bevidst bestræbelse
for at anlægge og forme haven — ikke efter et be¬
stemt mønster, der lige på det tidspunkt var på
mode - men derimod efter de foreliggende for¬
hold og vilkår og navnlig i nøje tilknytning til
og i harmoni med det hus, det hjem, ved hvil¬
ken haven skulle ligge. "Det er Opfattelsen af,
hvad der er det væsentlige i Opgaven, der har for¬
andret sig." ...Mens det tidligere var "det Skøn¬
ne", man tilstræbte, var det nu "det rette", d.v.s.
"at skabe Anlæg, der ganske svarer til Hensigten,
Formaalet. Dette er Grundlaget for den moder¬
ne Have".

Herefter opregnede Georgsen hovedformå¬
let for privathaven, hvilket var hensynet til huset,
hensynet til arealet, hensynet til omgivelserne og

hensynet til ejerens særlige krav om havens ind¬
hold og anlæggelsesudgifter. Havens udseende
og havens brug samlede sig om to ønsker: kra¬
vet om hvile og fred (det grønne, det rolige ha¬
vebillede, hvilerummet, der må være græsklædt)
og kravet om adspredelse og oplevelse — overra¬
skelserne (oplevelserne er mere blomsterarran¬
gementerne; blomsterhaverne er helt anderledes:
"De er æstetisk bestemte og helt underkastede
Modens Luner").

Programmet minder nok så meget om G.N.
Brandts 5-punkts program fremsat et par år tid¬
ligere i artiklen Den kommende Have, som Have¬
kunst mærkeligt nok kun bragte i uddrag, i 1927.
På en måde kan man sige, at Georgsen forklarer
Brandts knapt formulerede program.
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Anka Rasmussen Anka Rasmussen, vekselerer H.G. Raaschous have, Rosenvænget i København,
(ca. 1895-) Fotografiet fra Moderne Haver, 1929 viser en græsflade lukket inde af grønne vægge.

Det gjaldt om at holde græsbilledet lukket og lede eventuelle, nødvendige gang¬
forbindelser bag om billedet, så græsfladen blev holdt udelt.

Og man lod, som noget nyt, græsset gå helt op til huset
• Anka Rasmussen, stockbroker H.G. Raaschous garden, Rosenvænget in Copenhagen.

The photograph is from Moderne Haver, 1929 and shows a grass plane closed in by green walls.
The goal was to keep the grass image closed and lead any necessary paths

behind the imagery, to avoid interrupting the grass surface.
And as a new feature, the lawn was allowed to run all the way up to the house
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Emnet, Den kommende Have, vakte stor interesse i
tiden og også diskussion, ikke mindst i Tyskland.
Det tydede på, at nyorientering var påkrævet in¬
den for flere af havekunstens områder. Diskussi¬

onen kom til at omhandle en æstetisk fagindstil¬
ling, fantasier og ønsker.

Brandts udgangspunkt var ikke haverne,
men haveejerne, hvor hensynet til deres øn¬
sker burde have overvægt ved udformningen af
haveprojektet. Han opstillede klart og usmin¬
ket publikums inderste og egentlige haveønsker,
hvilket ikke før var forsøgt. Med denne nyori¬
entering spåedes det, at havebilledet ville skifte
karakter.

Det var den private have, der blev taget un¬
der behandling, mest fordi, det var en haveform,

der var under hastig udvikling med villabegre¬
bets markante vækst. I Havekunst vistes de føl¬

gende år da også et væld af villahaver, men også
mindre byhaver som for eksempel Biblioteksha¬
ven ved Rigsarkivet af 1.1'. Andersen (fra 1914)
og det lille anlæg bag Ny Carlsberg Glyptotek
(1906-08) afV. Fabricius Hansen. De er fine ek¬
sempler på tidens havekunst — og lige til at gå
hen og sé i dag. Af andre offentlige anlæg kan
nævnes Hellerup Strandpark af G.N. Brandt
(1912-18) og Historisk Botanisk Have i Vor¬
dingborg (1919-21) af samme.

Den moderne haves mange forskellige rum
skulle opfattes som stuer under åben himmel.
Selv om en have ikke er bygningsarkitektur,
måtte den ikke bryde med arkitekturens love.

Den tids moderne have tilhører ikke omver¬

denen, men hjemmet og er skjult bag levende
hegn eller bag mur. Der findes stadig et par del¬
vis bevarede eksempler på sådanne villahaver i
Ryvangskvarteret i København.

Det kan ikke undre, at der med al denne re¬

gelrethed, hvor også skulpturer og bænke ind¬
gik, blev bragt artikler om de forskellige ele¬
menter, hvoraf man opbyggede anlæggene. Det
blev til en lang række småartikler om fliser, bas¬
siner, stauder, roser, pudeplanter, trædesten, hæk¬
ke, løvgange, stammehække, beskæring af buske
og træer.

Hertil kommer artikler om ældre havekunst

(Rosenborg var populær), herunder sågar en ar¬

tikel om Versailles som forbillede for anlæggelse
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Georgsen fremhævede i en fin analyse C.Th. Sørensens egen have for den radikale
modstilling af arkitekturens og havekunstens elementer og for den radikale måde,
den opdeler haven på. C.Th. Sørensen, egen have, 1925, vist i Havekunst 1925
• In a fine analysis, Georgsen draws attention to C.Th. Sorensen's own garden for its
radical contrast between architecture and garden art's elements and for the radical way
it subdivides the garden. C.Th. Sørensen, own garden, 1925, reviewed in Havekunst 1925

af en dansk kolonihave. Artiklen er Georgsens
og afspejler endnu et Arts & Crafts-motiv - her
formuleret af den norske kunsthistoriker Carl W.

Schnitler i Tradgårdskonstens historia i Europa, ud¬
givet i Stockholm 1917: "det er de gamles me-
tod icke deras form, vi i frihet må soka tillagna
oss for att sjålvståndigt skapa enligt vår egen tids
forudsåttningar."

Omkring 1929-30 var man åbenbart hel¬
ler ikke rigtigt enige om havekunstens fremtid.
I Havekunst 1930 gik E. Erstad-Jørgensen i rette
med G.N. Brandt om et fotografi afbildet i Mo¬
derne Haver visende en have, baseret på helt an¬
dre virkemidler end den gængse.Afbogens man¬

ge billeder var det det fotografi, som Brandt i sin
anmeldelse af bogen året før havde peget på ville
komme det fremtidige havebégreb nærmest.

"Mon dog!", skrev Erstad-Jørgensen. Han
var fortaler for den Blomfieldske skole i Arts &

Crafts-bevægelsen, der sværmede for gamle ar¬
kitektoniske dyder, klippede hække og fast, ger¬
ne aksial opbygning af haverummet.

Ilet omtalte fotografi viser, roligt og uanstrengt,
en have kun med græs og træer - en ubrudt
græsplæne, hvor skyggerne fra de gamle træer

giver liv og afveksling i plænerummet dagen
igennem. En hvilende gravhund i et træs skyg¬
ge understreger haven som rofyldt hvilerum, det
samme gør en liggestol, der var tidens nye opfin¬
delse, afspejlende ikke blot en ny måde at ophol¬
de sig i haven på, men også en ny holdning til
det nydende friluftsmenneske. Græsfladen blev
holdt udelt; man lod, som noget nyt, græsset gå
helt op til huset. Det gav kontinuitet og sam¬

menhæng. Hus og have hørte sammen.
Brandt skulle siden, i 1930, yderligere argu¬

mentere for 'haven som det helt grønne rum'
som fremtidens have.Til trods for at Moderne Ha¬

ver kun omhandlede private haver, så gav bogen
et godt indtryk af 10-årets havekunst, selv om

bogen, hvad billedstoffet angik, ikke repræsente¬
rede det nye haveideal omkring 1920.

Forenklet sagt, var den ideale have, som
C.Th. Sørensen udtrykte det i Havekunst 1932:

"en rektangulær, hækindrammet Græsflade for¬
an Huset, som var Havens Hovedrum, måske var

der Blomster langs Hækkene, men det var ikke
fint, de skulde helst være udenfor, som lange Ra¬
batter eller i særlige Blomsterhaver." Georgsen
illustrerede det glimrende (i bl.a. Gottlobs streg)
i Havekunst 1922 i artiklen Den moderne have som

Typehave.
' Æstetik har altid været en funktion af sin tid

- æstetikbegrebet har altid flyttet sig, og det vil
det blive ved med at gøre. Hvis en ting eller et
æstetikbegreb har været populært i en periode,
bliver det ringeagtet i den næste, som f.eks. når
karrygule margretheskåle og køleskabe afløses af
det hvide look.

Eller som da C.Th. Sørensen tog begrebet
æstetik og havekunst op i en nytårsartikel i Have¬
kunst 1932, hvor han dels formulerede en art sta¬

tus for faget, dels trak nogle retningslinjer op for
fremtiden. Han var i lighed med Georgsen i Mo¬
derne Haver begejstret for den nye hensigtsmæs¬
sighed i haven, der var påvirket af den da frem-
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herskende arkitekturopfattelse. Han erklærede,
at vi nu "er sluppet ud af enTaage afÆstetik".

"Man slipper ikke ud afÆstetik i vort Fag,
hvis overhovedet i noget", svarede Brandt i Have¬
kunst 1932 og fortsatte "Men man kan slippe ud
af en taagetÆstetik og ind i en klarere. Man kan
lære at arbejde mindre fornemmelsesmæssigt,
mere forstandsmæssigt med de æstetiske Virke¬
midler." Brandt og Sørensen havde et eller andet
sted dyb respekt for hinandens faglighed, men
de lå i livslang afprøvning af hinandens-tanker -
en diskussion, der har været nok så nyttig for at
klargøre hele fagets indhold.

"Hvordan staar vi herhjemme rent kunst¬
nerisk nu ved Begyndelsen til 1932?", spurgte
C.Th. Sørensen dengang i Havekunst, og fortsat¬
te, at det er "afgørende, at Faget er rigtigt ori¬
enteret i Dagéns og Fremtidens alment betyde¬
lige Gerning. Problemerne hedder Legepladser,
Sportspladser, Kolonihaver, rekreative Plantnin¬
ger af enhver Art, Kirkegaarde og sidst og ikke
mindst, den jævne Bolighave."

Her ser vi for alvor Arts & Crafts-tankens so¬

ciale aspekt slå igennem, især når man tænker på
Sørensens skrammellegeplads, der for alvor tog
hånd om personlighedens frie udvikling.

"Glæden over en Have bliver først fuld¬

kommen, når Haveinteressen suppleres med
Haveforstaaelse", skrev Georgsen i en artikel i
Havekunst 1925 om dobbeltopfattelse af havebe¬
grebet. Han hævdede også, at amatøren føler, og
fagmanden mere tænker end føler. Det må være
vores opgave at støtte interessen fra bunden —

med udgangspunkt i det enkelte menneske. Den
fornuftsbetonede æstetik er stadig lige aktuel og
sikkert også den eneste vej frem. Den vil aldrig
blive tiL en stil, men en faglig bestræbelse, der
konstant udvikler sig og tilpasser sig nye rammer,
men aldrig svigter målet af medmenneskelighed
og kunstnerisk substans.
Lulu Salto Stephensen
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EN LANDHAVE PÅ SAMSØ

Knud Lund-Sørensen

Udsigt til havet og der omgivende landskab med kuperede marker
•View to the sea and the surrounding landscape with rolling fields

Foran huset er grupper af den frodige og smukke efterårsanemone, Anemone jap. 'Honorine Jobert', der står i en bund afvedvend
In front of the house there are groups of lush and beautiful autumn anemones, Anemone jap.'Honorine Jobert,' that lie on a floor of ivy

I 1987 købte vi et nedlagt husmandssted på Samsø.
Huset er fra 1770 og staldbygningen fra 1900.
Huset var forsømt og havde i årenes løb været
udsat for uheldige ændringer i facaderne bl.a.
med forskellige vinduesstørrelser samt en ud¬
bygning, en havestue, i den ene facade.

Disse ting gjorde, at vi var lige ved at opgive
købet, men beliggenheden i det åbne landskab,
tæt ved hav, Samsø Bælt, og den store Stavns
Fjord, overbeviste os om; at her var stedet.

Vi lagde en plan for en renovering af huset, der
blev udført i etaper over en 10-års periode.

Haven indeholdt en blanding af forskellige
træer og buske, og en kraftig rydning var nød¬
vendig. Men der var også ting, der var værd at
bevare, og som kunne indgå i en ny udformning.
To ting stod os klart — det var vigtigt at skabe læ,
men det var også vigtigt at bevare forbindelsen
til det omgivende landskab med kuperede mar¬
ker og ikke mindst udsigten til havet.

Udformningen blev i og for sig ret simpel. Der
blev plantet dobbeltrækker af tjørn, Crataegus
monogyna. De er benyttet som lægivende og
rumskabende elementer. De holdes klippet i va¬
rierende højder og afbrydes jævnligt, så der bli¬
ver udsigt til landskabet. Endvidere er disse tjør¬
nehegn trukket et stykke ind på grunden, og de
giver dermed mulighed for ophold direkte i for¬
bindelse med landskabet, mens hegnene indad
giver den nødvendige læ i haven.
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Th. Af havens eksisterende
træer kom især naur, Acer

cainpestre, til at indgå i
planen
• Right: Of the gardens
existing trees, it was
especially the maple,
Acer campestre that was
used in the plan
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Mod vest afgrænses
grunden af en bred
bøgehæk med knækket
forløb
• Toward west, the
property is bordered
by a wide, varied
beech hedge

Bente og Knud Lund-
Sørenséns have,
Sildeballe 30, Samsø.
Nord th.
• Bente and Knud

Lund-Sørensen's

garden, Sildeballe 30,
Samsø. North to right



Kokkenhaven er anlagt på et åbent areal nord for grunden
• The vegetable garden lies in an open area north of the property

Klippede dobbeltrækker af tjørn er lægivende og rumskabende elementer
•Trimmed double rows of hawthorn offer shelter and serve as space-defining elements
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Af havens eksisterende træer kom især naur.Acer

campestre, til at indgå i planen. Naur er et for¬
trinligt træ med en smuk krone, og så kan det
modstå vindpres. Også nogle rækker seljerøn,
Sorbus intermedia, er bevaret og giver karak¬
ter. Mod vest danner en ny bøgehæk afgræns¬
ning mod en skråning med en eksisterende blan¬
det beplantning af hyld, blommer, syren, seljerøn
m.fl. Også enkelte gamle frugttræer er bevaret.

' Inde i haven, tæt ved huset står en valnød,
der er ca. 60 år. Det er et smukt træ, der giver
bunker af valnødder hvert år.

En del af havens græsareal er udlagt som

uklippet græs/blomstereng, bestående af den
flora, der naturligt findes på stedet. Tidsler og

brændenælder holdes i skak her. Den domine¬

rende plante er vild kørvel. Alle vore naboer gør,
hvad de kan for at udrydde den. Vi og fuglene
har stor glæde af en imponerende blomstring i
næsten to måneder.

Da der er en del skygge i haven, er der på
er areal nord for grunden anlagt en køkkenhave,
som vi har stor glæde af.

Havens blomster indskrænker sig til Aga-
panthus og Montbretia sammen med køkkenha¬
vens artiskokker. Og i ellipsen foran huset er der
grupper af den frodige og smukke efterårsane-
mone, Anemone jap. 'Honorine Jobert', plantet i
en bund af vedvend.

Knud Lund-Sørensen, landskabsarkitekt mdl
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Herunder. Inde i haven står en stor smuk valnød tæt

ved huset. Her er desuden klippede buksbomflader,
espalieret vin og Agapanthus
• Below. In the garden there is a large beautiful walnut
tree close to the house. Here there are also trimmed

boxwood surfaces, espaliered vines and Agapanthus

r' •>?

LANDSKAB 8 2009 197



BOGOMTALE

Have i Anker bei Molln, Tyskland, fra sidt i 1980'erne.
10 hektar, bl.a. æblelund med klippede buksbomkugler og æbletræ med
skørt/støttekæppe. Landskabsarkitekt prof. Gustav Lange.
Illustrationer fra bogen
• Garden in Anker bei Molln, Germany from the end of the 1980s.
10 hectares, with mixed apple groves, trimmed boxwoods with rounded
shapes and apple trees with skirting/support sticks. Landscape architect,
professor Gustav Lange. Illustrations from the book

de sidste 100 år. Efterfølgende beskrives den en¬
kelte have — dokumenteret med fotos, plan og

faktaboks. 1 faktaboksen er der redegjort for ha¬
vetype, lokalitet, årstal for udførelse, størrelse,
materialevalg og formgiver, og alle planer er for¬
synet med oversigtlige henvisninger.

Bagest i bogen er de omkring tyve medvir¬
kende landskabsarkitekter oplistet med kort CV,
referenceliste, adresse, e-mail og www-adresse.
Alt udført med tysk omhu, så det er en fornø¬
jelse.

Endelig og for én gangs skyld en havebog
med planer, hvilket gør den særlig interessant.
Beskrivelserne er omhyggelige og giver en godt
indblik i hver enkelt haves tilblivelse, belæg-
ningstyper og plantninger. Alt flot understøttet
af fine fotos.

Udvalget af haver spænder stilmæssigt og

størrelsesmæssigt bredt — fra fa hundrede kva-

Moderne Garten er en luksusbog, hvor landskabs¬
arkitekter udfolder sig i samspil med havens ejere.
Ifølge forlaget gives et overblik over privatha¬
vens arkitektur, dels som bestillingsarbejder og

dels som refugium for opdragsgiveren. Herigen¬
nem viser det sig, at den gamle have stadig har
stor betydning i landskabsarkitekturen — som
stedet for eksperimenter og stedet, hvor de nye
tendenser vises.

Bogen er inddelt i tre dele med introdukti¬
on, gennemgang af 33 haveanlæg og kort omtale
af hver enkel formgiver. Introduktionen er en
kort beskrivelse af havens udviklingen gennem

'Haven er vor tids sidste luksus'

Elke von Radziewsky: Moderne Garten gestaltet von
Landschaftsarchitekten in Deutschland, Osterreich
und der Schweiz. Fotografier afAngela Franke. Call-
wey, 2009. 208 s. 59,95 €

»
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Have i Aristau, kanton Aargau, Schweiz, 2001.
600 kvm, bl.a. klippede avnbøgehække i forskellige
former og belægning med kalveskank.
Landskabsarkitekt Jane 13ihr-de Salis
• Garden in Aristau, Aargau Canton, Switzerland,
2001. 600 sqm, with trimmed hornbeam hedges in
various forms and paving with veal knuckle.
Landscape architect Jane Bihr-de Salis

Ossi buchi milanese (kalveskank skåret i skiver)
1 kg kalveskank savet i skiver på cirka 5 cm, 1 1 /4 dl
hvidvin og lige så meget bouillon, il5g tomater,
60 g smør, gremolata afpersille, citron, hvidløg.
Brun kødskiverne i smørret. Når alle er brune,
anbringes de fladt i gryden for at marven ikke skal
falde ud af benene, mens retten koger færdig.
Hæld hvidvinen over, lad koge i 10 minutter, tilsæt
de flåede og hakkede tomater, lad dem koge noget ind,
tilsæt bouillon, salt og peber. Lad snurre i 1 'A til 2
timer alt efter kødets kvalitet. Den første time skal
det foregå under låg.
Lav imens en blanding af lige dele hakket persille,
revet citronskal og knust hvidløg. Blandingen serveres
som tilbehør sammen med risotto eller bare alminde¬

lige basmatiris. (Italiensk mad af Elizabeth David,
Hans Reitzels Forlag 1966)

dratmeter til flere hektar. Her er en samling pri-
vat.e haver af høj kvalitet og med stor sammen¬

hængskraft.
Der vises stramme linier fyldt med frydefuld

frodighed i fritvoksende og klippe.de former og
sjove indfald. Specielt to haver skal nævnes, fordi
de skiller sig ud ved at bestå afmeget fa og virk¬
ningsfulde elementer.

Den ene er er landskabsarkitekt Gustav Lan¬

ges egen have, og den anden præsten Bettina
Dinters lille have med udsigt til heste og mar¬
ker af landskabsarkitekt Jane Bihr-de Salis fra
Schweiz.

Gustav Langes store have indeholder driv¬
hus med middelhavsplanter, æblehave og hønse¬
hus indrammet af syrenhegn. I æblehaven er et
stort antal klippede, halvkugleformede buksbom
placeret som hvilende far. Et enkelt æbletræ er

klædt på som en danserinde med skørt af kæppe

placeret i træets drypkant, meget kraftfuldt og
enkelt tænkt.

Den lille have er ikke afgrænset mod det om¬
givende landskab og består af klippede avnbø-
geplantninger i forskellige former og græs, som

klippet og som blomstereng. Et enkelt lysthus af
avnbøg indgår i klippérierne og har en belægning
af kalveskank skåret i skiver - på italiensk ossi
buchi milanese, der tilberedes med hvidvin og to¬
mater. Når retten er fortæret ligger en del ben
med huller tilbage. Sidenhen har præsten fundet
ud af, at man i Skotland i middelalderen også la¬
vede belægninger med sådanne ben. Og sådan
bliver det ved.

Bogen kan på det varmeste anbefales og stu¬
deres af dem, der måtte være enige i, at 'Haven
er vor tids sidste luksus' - afdøde Dieter Kie-
nast's bonmot.

Solveig Stenholm, landskabsarkitekt mdl
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Havedrømme

Claus Dalby: Havedrømme I og 11. Forlaget Klema¬
lis, 2009. I alt 464 s. 498 kr.

Claus Dalby, både forfatter, fotograf, tilrettelæg¬
ger samt forlægger, fortæller indledningsvis i Ha¬
vedrømme om sit møde med nyligt afdøde maler
Anne Just, som gennem sin smittende haveglæde
vakte hans haveinteresse. Det var et krav fra hen¬

de, da hun blev opfordret til at fortælle om sin
egen have i Hune i TV, at han også deltog. Det
gjorde han så. Og så var han jo pludselig en me¬

diebegivenhed og har været det lige siden. Med
egne haveudsendelser, der ligesom Anne Justs
blev til en række bøger. Nogle af hans bøger bli¬
ver forhandlet gennem Netto, hvilket antyder, at
der er tale om kært folkeeje.

Han rammer et blødt punkt i manges bevidst¬
hed, og Havedrømme er da også lige så smittende
og begejstrende som hans udsendelser. Det er så¬
dan set velgørende, at det er en haveamatør, der
med sin optik søger at formidle havesagen (lige¬
som Anne Just, der var maler). Ikke fordi de ser

noget andet, end det fagfolk sej-, men det giver
ligesom den der Obama-stemning af yes, we can:

at begejstring er fælleseje, og at det står enhver
frit at formidle den.

Det er amatørgartneren, den almindelige ha¬
veejer, Dalby vil have fat i, ligesom Søren Ryge
Petersen også har villet det i årevis i TV. Det er
helt i tråd med de bestræbelser, der fandt sted for
omkring hundrede år siden, hvor G.N.Brandt ud¬
gav en række populære havebøger, såsom Vejled¬
ningfor Havevenner.

For Brandt gjaldt det om at fa engageret ha¬
veamatørerne, hvis havesagen skulle få sin ud¬
bredelse. Og det fik den. Godt hjulpet på vej af
Haven og Havekunst, der også begyndte at ud¬
komme de år. Man ville virkelig havesagen.

Det er spændende at følge, hvordan Dahly
blev vakt for haver, hvordan hans begejstring for
haver formedes og steg og endelig, hvordan hans
egen have blev til (med Jane Schul som land¬
skabsarkitekt bag den endelige plan). Det er helt
Georg Georgsensk! (jvf. dennes artikel Billige
Haver i allerførste nummer af Havekunst 1920):
at haven må have struktur, at hele haven ikke må
overskues på én gang, at hækken ikke kun er et

strukturgivende element, men også er god at ha¬
ve blomster op ad.

Hverken Anne Just ville eller Dalby vil ha¬
ve bar jord, det ville Brandt for resten heller
ikke, men frodighed. Kodeordene er hækrum,
rumoplevelser og plantefryd. Der er altså ikke så
meget, der har forandret sig, siden dengang. Hel¬
ler ikke glæden over havens vekslende blomster¬
billeder eller det frodige vækstbillede til at bryde
alt det strukturerede stive.

Claus Dalby viser 45 haver spredt over hele
landet (heraf er der er en række landskabsarki¬
tekter, gartnere og planteskoleejere, hvis haver
portrætteres). Det er rigtig mange, og de er vidt
forskellige, men det var også hensigten. Man for¬
står, at det har været nødvendigt at tage to bind i
brug for at få det hele med. Qua sit daglige virke
som forlægger og ejer af forlaget færdes han me¬

get i kreative kredse - blandt skabende menne¬

sker — der i mange tilfælde har fantastiske haver.
Det er mange af dem, han her skriver om.

Det er bemærkelsesværdigt, at ejerne selv sjæl¬
dent opfatter sig selv som egentlige havemenne¬
sker, men mere at det er endnu en facet af de¬
res virke.

Hvilke af de viste haver lever mest op til
Georg Georgsens artikel Billige Haver (jvf. min
artikel om Havekunsts tidligste barndom her i
nummeret)? Kan der drages en parallel over tid?
Hvor meget har vi egentlig flyttet os? Har de
gode og sunde Arts and Crafts-værdier overle¬
vet? Trods golde stenørkener, der er fulgt i køl¬
vandet på minimalismen?

Tv. Manden med vandkanderne, Ebbe An¬
dersen, samler på vandkander. Dalby skriver,
at det er lidt skørt med et lysthus helt fyldt
med haverariteter. Overhovedet ikke! Hånd¬

værket er selve essensen i havekunsten, og
vand selve forudsætningen.Vandkanden med
sit vand symboliserer forudsætningen
Nederst. Anne Rolsted tager i sin have ud¬
gangspunkt farver, strukturer og former i
blade og løv. Ilustrationer fra bogen
• Left: The man with the watering cans.
Ebbe Andersen, collects watering cans.

Dalby writes, that it is a bit odd having a

gazebo filled with garden curios. Not at all!
The craft is the essence of garden art, and
water is a prerequisite. The watering can
with its water symbolizes this prerequisite.
Below: Anne Rolsted bases her garden on
leaves and foliage, their colors, structure and
form Illustrations from the book
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Havedrømme er forskellige.
Syrener hos Ole Heide,
Heides Planteskole i Thisted
• Garden dreams are different.

Lilacs at Ole Heide's place,
Heide's Plant school in Thisted

Hvor mange af haverne i bogen har været billige
i anlæg? Kan det overhovedet gøres op i økono¬
mi — hvis man eksempelvis kan se skønheden i
et stykke rustent jern og ikke behøver købe nyt
for at være kreativ? Hvor mange er fantastiske?

Der er flere, der ser gode muligheder i ha¬
vepotentialet. Blandt andet hos Grete Kreis og

Finn Brygballe med haven som atelier og bibli¬
otek i lysthuset, hos Ebbe Andersen med vand¬
kanderne, i Niels-Holger Larsen og Ann Vibe¬
ke Knudsens have, hvor det virker selvfølgeligt
og enkelt, men er nøje planlagt samt hos Anne
Rolsted, der bruger farver, strukturer og former
i blade og løv. Hele det der selvgroede univers
af ubændig naturglæde.

Der er ikke nogen af haveejerne, der laver
show pieces, men de former deres egen natur om¬

kring sig. Det er noget privat og meget person¬

ligt - ikke noget, der udadtil skal se ud. Det er
en dialog med dem selv og deres natur. De laver
et privat vegetationssceneri, der passer til deres
eget behov. Det er interessant. Det er også in¬
teressant, hvorfor der er så fa, der gør det i den
egentlige villahave.

De profetier, man havde i forrige århundre¬
des begyndelse, er lykkedes. De haver, der er vist
i Havedrømme udviser både struktur og blomster¬
glæde og lever op til G.N. Brandts fempunkts-
program fremsat 1927: en have skal være billig i
anlæg, den skal være let at vedligeholde, den skal
være brugbar, den skal være legetøj (man skal
kunne gå rundt og lave om, uden at det ødelæg¬
ger helhedsvirkningen) og endelig skal den til¬
fredsstille blomsterglæden. Det må siges at være
et program, der er gået i opfyldelse.

Bogens haver er tilsyneladende udtryk for en
folkelig bevægelse, ,der kører sideløbende med
en elitær tendens, hvor havekunst bliver mindre
natur og mere struktur.

Bogen er en inspiration for havevenner og en

pejling af, hvad der sker ude i havelandet. Om¬
vendt tegner der sig et billede af, at haverne stort
set alle sammen er specielle og ikke nødven¬
digvis udtryk for en almindelig dansk villaha¬
ve. C.Th. Sørensens bog 39 haveplaner (fra 1966)
mangler stadig sin opfølgning med gode inspire¬
rende eksempler ført ud i virkeligheden.

Havedrømme er efterfølgeren til Drivhusdrømme,
der i år lagde navn til en række udsendelser på
DR2 med forfatteren som vært. Næste år er det

Havedrømme, der går i æteren som seks udsendel¬
ser kaldet Drømmehaver.

Lulu Salto Stephensen

Ann Vibeke og Niels-Holger Larsens fine have på
Bornholm. Hvilken ydmyg sammenhæng er der.
ikke mellem hus og planter
•.AnnVibeke and Niels-Holger Larsen's fine gar¬
den on Bornholm. Quite a humble coherence
here between house and garden
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FILOSOFISKE PERSPEKTIVER PA DET FORANDERLIGE LANDSKAB

Steen Nepper Larsen

Danske Landskabsarkitekter havde i samarbejde med Akademisk Arkitektforening sat
det åbne landskab til diskussion ved en debateftermiddag i november i Arkitekternes Hus.
Steen Nepper Larsens indlæg bringes her i let revideret form

At søge ekstremerne
Samtidens landskabsarkitekter tvinges til at ma¬
nøvrere inden for en vildt trafikeret og ofte lo¬
kalpolitisk ladet mellemzone, hvori der tales
højlydt om så eksotiske, anmassende og retori¬
ske effektive størrelser som: stakeholder-interes¬

ser, brugerdreven innovation, borgerinddragel¬
se, kreative vækstmiljøer, forbrugerpræferencer,
komparativt natursyn, optioner og landskabska-
raktermodeller. De faglige visioner og projekter,
1 måtte ønske at udfolde i den danske virkelighed
anno Domini 2009-10, må således som en 'na¬
turnødvendighed' iscenesættes via nøje afstemte,
legitimitetsselvforsikrende og strategiske kom¬
munikative udspil til landskabsformende ydel¬
ser, så samfundets interessenter samtidig føler,
de bliver taget med på råd og er 'reelt' medbe¬
stemmende.Vi lever jo i et evindeligt selvfejren-
de demokrati, hvori borgerne er blevet gjort til
brugere og kortsynede forbrugere af landskaber,
og de gider normalt kun at høre på eksperter¬
ne ('smagsdommerne'), hvis disse fagfolk formår
at honorere lige netop det, de fleste tror, de kan
lide. Det hedder 'frit valg' og 'noget for noget'
på nudansk.

Men jeg så nu hellere, at landskabsarkitek¬
terne søgte ud mod ekstremerne, at der kom
luft under vingerne og mere jord under neg¬
lene. På den ene side savnes der nogle nye fag-
ligt-autonome abstraktioner, nogle uventede og

spændstige begreber og nogle fremsynede spe¬
kulationer - og på den anden side ml de taktilt¬
sanselige og æstetisk-tankemæssige dimensio¬
ner af landskabet kreeres, tegnes, tales og skrives
frem.

Foran min næse byder et ordningsredskab
og en planlægningsmodel sig til. Jeg kigger nær¬
mere på den treenige landskabskaraktermodel,
der skelner skarpt mellem kategorierne Huma¬
nity, Landscape og Nature Hermed opstår der
en række deskriptive felter, hvor indenfor bl.a.
de subjektive udsagn kan objektiveres. Men pro¬
blemet er, at konflikterne og spændingerne mel¬
lem eksempelvis 'det menneskelige' felt (hvori
der florerer alt fra utilitaristiske og instrumentel¬
le interesser til barndomserindringer, frednings-
velvillighed, æstetisk-normative koder og sociale

håb) og 'landskabet' risikerer at blive tryllet bort
i evidensens, planlægningsspillets og objektivi-
tetsforhippethedens navn.

Udfordringen kunne ellers bestå i at lade
førstepersonsfænomenologiske tydninger af og
drømme om hidtil usete landskaber få en stem¬

me. Jo mere bureaukratisk, der tales og ageres,

jo mindre vilje, lidenskab, vovemod og udsyn.
At tænke sig, hvis landskabsarkitekturen kunne
blive overraskende, ikke blot for borgerne, men
også for landskabsarkiterne selv.

Nach 485 Kurven: Urlaub

Mange fladlandske danskere drømmer om at be¬
stige alpetoppe på racercykel eller til fods og el¬
sker at nyde de svimlende udsigter. Men tæt ved
Julierpasset og Lentzerheide i Oberengadin i det
sydøstlige Schweiz så jeg et lille ydmygt hjem¬
melavet skilt, der kundgjorde, at der 'kun' var
485 elendige kurver til ferieland. 'Landskab'dre¬
jer sig også om at længes efter alt det, man ikke
har. I Schweiz drømmer de sikkert om havets su¬

sen, blikkets fortabelse horisontens uendelighed
i kølvandet på det frie udsyn. I en bjergdal kan
man som bekendt ikke se ret langt.

Cykelsportens sveddryppende vertikaler i de
mange schweiziske hårnålesving udskiftes med
forblæste, horisontaliserende livtag med de nær¬
mest mennesketomme snorlige veje på en alt for
forfrossen tidlig forårsdag langs klitterne ved Ve¬
sterhavet i sydgående retning: Fjaltring, Thors-
minde, Fjand, Husby, Søndervig.

Landskabet har ikke altid været landskab

"Landskab er natur, der for en følsom og sansen¬
de betragters syn er æstetisk nærværende."

Således skriver filosoffen Joachim Ritter2 og
fortsætter: Landskabet bliver først til landskab,
"når mennesket uden praktiske formål for øje
retter sig mod dem i 'fri' nydende betragtning
for at være i naturen som menneske. Naturen

kommer til at se anderledes ud, når mennesket

bevæger sig ud i den."
Ritter udformer en langtidsholdbar ligning

for et af menneskets dynamiske naturforhold:
Landskab = subjektiv anskuelse + natur. Helt vid¬
underligt er det, at den subjektive anskuelse ik-

Landskabsarkitekerne må S mere jord under neglene
og luft under vingerne
• Landscape architects should take more chances
and not be afraid of getting their hands dirty
ke kan fikseres eller foruddiskonteres; hvorved
de objektivitetssøgende forvaltnings- og plan-
lægningsviljer far et gedigent problem på halsen;
thi hvorledes kan der argumenteres for, at netop
dette landskab har netop disse kvaliteter? Den¬
ne forlegenhed bør ikke blot fylde vore land¬
skabsarkitekter med ydmyghed; de kunne f.eks.
forsøge at transformere sig til radikale moderni¬
ster ved smide pænhedens femine rygmærker på
møddingen og bryde igennem lovgivningsmyl-
deret og fredningsbestemmelserne med en pa¬
let af kunstige øer og nye høje bjerge (in casu:

bakker), der kunne bygges af andet og mere end
hhv. den sønderskudte nationalflådes efterladen¬

skaber og gammelt affald fra Albertslund.
Men nu tilbage til landskabsmatematikken.

Der fordres således en særlig følsomhed, et uud¬
grundeligt temperament og en konkret kontekst
for, at den frie nydelse af landskabet kan blive til
virkelighed. 1 1926 skrev maleren Paul Cezan¬
ne: "Jeg har undertiden været i tvivl om, hvor¬
vidt bønderne véd, hvad et landskab, hvad et træ

egentlig er... Bonden, der vil sælge sine kartof¬
ler på markedet, har aldrig set bjerget Saint Vic-
toire." Hermed markeres et væsentligt historisk
vingeslag, en eksplicit kobling af den frisættende
civiliseringsproces og det æstetiske bliks fødsel.
Umiddelbart lyder det jo en kende elitært, for
vi kan jo ret beset ikke vide, om bønderne alli¬
gevel ikke kunne se skoven for bare træer. Men
den selvopjiidse(n)de og æstetisk besættende
landskabstilbedelse og den 'unyttige' jagt på så
æteriske, filosofisk-deliriske størrelser som den
kontemplative helhed, den oprindelige natur,
menneskeåndens vugge og den guddommelige
skaberkraft kræver nok, at 'man' har mad nok på
lageret til at mætte de mange munde, før vinte¬
ren sætter ind. Engang var naturen et forråds¬
kammer, og landskabet endnu ikke blevet født
som en æsteticeret ramme, forlenet med skøn-
hedskvaliteter, der stemmer sindet, og sublimt-
svimlende perspektiver, der gør os så små midt
i det slet og ret ubegribeligt store (såsom bru¬
sende vandfald, voldsomme laviner, vilde stor¬

me på havet).
Engang var Alperne blot en irriterende sam¬

ling alt for store sten og truende klippeblokke,
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der hindrede passagen af Hannibals elefanter og
umuliggjorde rentabel landbrugsdrift; så blev de
til en kulisse for digterisk, malerisk og filosofisk
fortabelse, og i dag er de blevet gennemboret af
elegante og særdeles fremkommelige biltunneler
og plastret til med brede slalombakker og dertil
hørende komfortgivende lifter og andet metali¬
senkram, der virker ekstra skæmmende at skue
på en ellers såre vederkvægende og nysgerrig
sommerdag i bjergene.

Lad os donere Ritter de sidste ord i form af

to tankevækkende citater, udformet som guir¬
lander, der besynger den moderne æstetiske be¬
tragtning af det frisatte landskab. Engang var det
kun overklassen forundt at nyde landskabet; i
dag er retten til 'landskabsmassage' af folkesjæ¬
len blevet en allemandsret. Overklassens nor¬

mer er sivet ned gennem klasser og lag. Selv i en
bedaget Fiat Uno eller i en. lillebitte splinterny
Suzuki sidder de æstetiske blikke på stilke, om
end Ritter helst så, at disses motoriserede bærere
med jævne mellemrum bevægede sig ud af me¬
talkasserne: "Naturen bliver først landskab for

den, der 'går ud' (transcensus) i den for 'derude'
i naturen selv, ved fri nydende betragtning at få
del i den 'helhed', som er nærværende i den,
og som den repræsenterer." "Frihed udfolder sig
i en tilværelse, hvor naturen er tæmmet. Natur
som landskab findes kun på baggrund af den fri¬
hed, der voksede frem i, det moderne samfund."

Man kan ikke slå søm i en solopgang
Hvad angår dragetheden af landskab, må vi san¬
de, at det skønne, skrøbelige og forbigående for¬
svinder, når det søges fikseret. Således ønsker jeg
at fastholde morgenbadets solopgang over Øre¬
sund, når den er allermest varmt orangerødligt
koloreret. Men ak, forgæves! Når den skrider
over .i lysegul, og solen står helt op af havet, er
magien forsvundet. " , -

Al lyst vil dyb, dyb evighed. Det vidste både
Goethe og Nietzsche. Begæret ønsker, at tiden
falder af sine hængsler. Det søger at standse ti¬
den, en kairologisk værensfylde.

At nyde landskabet på lånt tid er at hengive
sig til det gådefulde i naturens usproglige 'sprog',
at møde dens tavse henvendelse med en uud¬

grundelig fryd, mens man af- og ifører sig sin
badekåbe på en mennesketom strand. Filosof¬
fen Theodor W. Adorno skriver: "Som i musik¬

ken viser det skønne sig i naturen som et glimt,
der er forsvundet, så snart det udsættes for forsø¬

get på at gøre det nagelfast..."Adorno taler også
om "kunstens centrale motiv; at den griber ef¬
ter sin sandhed i det, der ikke kan fastholdes, det
skrøbelige..."3 Kunsten og landskabet ligner hér
hinanden. De er begge rigere end det, som vore

begreber forsøger at indfange og italesætte. Men
både kunst og landskab tvinges til at skulle væ¬
re til for noget andet end sig selv. Pludselig skal
de træde i sundhedens (biopolitikkens), fritidens,
økonomiens, reklamens, nationens eller brandin¬
gens tjeneste. Landskabet bliver til udflugtsmål og
terapihave, kunsten til vare og konkurrencepa¬
rameter. Intet må være, hvad det er. Gertrude
Steins uforglemmelige strofe A rose is a rose is a

rose står ikke i høj kurs i dag.

Landskabet er politisk sprængfarligt
"Naturen, det billige skidt, kan sammenlignes med
en gammel cirkushest, som villigt lader sig træk¬
ke i manegen, hver gang en ny idé eller et nyt
produkt skal markedsføres. Nationalparkerne
bruges til at brande Danmark og sælge regerin¬
gens grønne profil, og mælkekartoner dekoreres
med glade køer og markblomster."4

Når naturen gøres til landskab, skal der træ¬
des varsomt. Det gælder om ikke blot at hælde
glasur ud over landet på udvalgte, indhegnede
eller musealiserede steder. Der skal ikke kun re¬

klameres for storladne landskaber og sikres ro og
fred til at nyde dem i nationalparkerne. Når vis¬
se landskaber kanoniseres som særligt danske, må
det undersøges, hvorfor der så samtidig kan være
så grimt og klaustrofobisk ganske mange andre
steder i Danmark.

Når økomælken ikke bare hedder mælk, vil¬
le det jo som bekendt være konsekvent at kal¬
de den almindelige mælk for pesticidemælk. Der
hvor der ikke er wdsigt til et vederkvægende og
sanseberusende landskab, må der fremkaldes kri¬
tiske indsigter, der kan berede nogle virkelige
forandringer af ganske meget af det, der slet in¬
gen landskabelige kvaliteter besidder.

Engang var naturen et forrådskammer, og
landskabet endnu ikke blevet født som en

æsteticeret ramme, forlenet med skønheds-
kvaliteter, der stemmer sindet
• At one time, nature was a storeroom,

and the landscape was yet to be born as an
aesthetic framework endowed with qualities
of beauty that set the mood

1. Jette Hansen-Møller: "Natursyns model:
A conceptual framework and method for
analysing and comparing views of nature",
i Landscape and Urban Planning, 2008

2. Joachim Ritter: "Landskab. Om det æste¬
tiskes funktion i det moderne samfund",
i Jørgen Dehs (red.): Æstetiske teorier, Odense
1995. Ritters originaltekst er fra 1974

3. TheodorWiesengrund Adorno: "Det
naturskønne" i Dehs (op.cit.). Adornos tekst
indgår i Asthetische Theorie, der blev udgivet
posthumt i 1970

4. Rasmus Ejrnæs, seniorforsker i Afd. for
Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Citatet er sakset fra: "Økologi kan ikke red¬
de naturen", Politiken, 10.2.2009
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Landskabet som andethed

"Den frie natur. Vi kan så godt
Ude at være i den frie natur, fordi
den ikke mener noget om os."
Friedrich Nietzsche, i 878

Landskabet mener ikke noget om os; men vi
mener noget om det. Det er tavst, men vi er ta¬
lende. Landskabet siger os noget uden ord, og vi
vil noget med det inkl. en skrækkelig masse ord.
Kaskader af åbne spørgsmål byder sig til: Hvilke
landskaber holder vi af, og hvilke er vi på vej til
at miste det? Hvilket landskab ønsker vi at ska¬

be, og hvilket har bedst af, at vi holder os væk?
. Landskaber gøres til velvillige bagtæpper og

projektionsflader for det moderne liv; de fun¬
gerer på én gang som mod- og spejlbilleder. En
hær af tankefigurer passerer revy: landskabets
dragende fylde; en helle midt i civilisationen;
drømmen om andethed; jagten på egentlig- og

oprindelighed:
Landskaber trækker også på noget, vi ikke

selv har villet eller skabt.Vi har selv ikke anlagt
Hallandsåsen, endsige formet de bløde, smuk¬
ke, småbakkede, kurvede marker ved Krogerup
Højskole i Humlebæk, kærtegnet som de er ble¬
vet formet af istidens kraft; men nu er 'vi' ved
at bortsprænge Virginias bjerge (surface mining
i jagten på kulreserverne) over there og ved at
transformere store dele af byernes havnefronter
til glas- og stålpaladser med retten til at beskue
skønne land- og byskaber, så langt øjet og pen¬

gepungen rækker.
Landskabet er naturkulturrum, hvori vi pa¬

radoksalt nok både kan glemme og virkeliggø¬
re os selv.Vi søger det kontemplative, men også
det frie liv langt fra byerne og arbejds- og fa¬
milielivets forpligtelser. Arbejdsgivere, børn og

ægtefæller kræver og mener en masse. Beruset
af landskab søges ensomheden, eftertænksomhe¬
den og lærkesangen 5, men også selskab i land¬
skabet. Det hænder også, at landskabet (forstået
som naturens uomgængelige 'love') bruges i so¬
cialpædagogisk øjemed til at skabe forpligtende
sociale bånd (f.eks. til genopdragelse af adfærds¬
vanskelige unge, der ikke i længden far meget
ud af at argumentere imod en rejsning af et telt i

regnvejr eller for at undlade at lave mad, når sul¬
ten melder sig 'derude'). I fællesskabets og virk-
somhedscoachingens tjeneste kan det også gøres
til forhindringsbane for tilskyndelser til en lind.
blanding af individuelle præstationer og dermed
mere eller mindre eksplicitte/gedulgte forsøg på
kollektiv sammensvejsning.

Landskaber kan også tydes som en delikat
ressource, vi må værne om, når vi bygger midt
på og langt fra alfarvej, og når vi søger at til¬
trække turister til landet. Landskabsarkitekter

har ikke bare landskaber som arbejdssted og som

uforanderlige størrelser; de skaber dem også.
Det samme gør trafikplanlæggere og ingeniører,
når de konstruerer broer, motorveje og udsøgte
marguerite-veje.

Landskaber kan være ladet med en særlig
ånd; men de er også genstande for formgivning.
Landskaber bliver der planlagt, bygget, produ¬
ceret og svinet i; men de giver også rammer for
gåture, bær- og svampeplukning, måltider i det
fri og for anskuelighedsundervisning i økosyste¬
mer og konkrete studier af ejendomsrettens og

dyrkningens historie. De danner scener for alt
fra skovbørnehaver og vanvidsidræt til nationa¬
listiske visioner, æstetiske gennembrud, sublime
oplevelser og erindringsrejser tilbage til barn¬
dommen, det altid tabte og det altid levende.

Landskabet, det komplekse naturbegreb og
de skiftende produktions- og livsformer tager

mange begrebslige og særdeles reelle livtag med
hinanden igennem historien.

Landskabsarkitektens 'sprog' er en gøren; en

praksis, der forløser stedets potentialer og træk¬
ker naturens kraftlinjer frem i lyset. Havet,, so¬
lens stråler, regnen, blæsten, jorden og ikke at

forglemme alle lugtene må trækkes med op i
fjæset på os, ægge vore sanser til vågenhed. Som
d'/sÆtning er landskabsarkitektur en konkret
håndtering af de stridende rationaler, der er i
spil i en lokal kontekst, en materiel og æste¬
tisk omsætning af de dramatikker, ethvert site
rummer.

At vride sig fri af gamle dualismer
En sand hær af to-polede elendigheder har det
med at klistre sig fast i sproget og at befolke tan¬

ken, når vi taler om landskab. I århundreder har
naturen i sig selv (an sich) versus naturen for os

(fiir uns) stået frem som de to fundamentale og

uomgængelige positioner på lystavlen. På den
ene side sættes essens og oprindelighed — på den
anden konstruktivisme og civilisation. På den
ene side parkeres materie og krop — på den an¬

den ånd og tanke.
Det er en vedvarende udfordring at søge at

komme fri af disse uproduktive enten-eller-re-
volverpolitiske, absolutiske positioner. Der må
afsøges nye mellemværender i et eksistentielt-
engageret perspektiv.Vi må erkende, at landska¬
bet altid er skabt og skabende på samme tid. Det
er ikke reducérbart til de viljer, bygherrer og

penge, der har skabt det; men der eksisterer hel¬
ler ikke et landskab uden menneskets gnostisk¬
taktile, kropstænkende mellemkomst.

Men vi er nok dømt til både at være in¬

den for og uden for på samme tid, til både at
være første natur med fødder og anden natur
med angst for ulækre krybdyr og orme. Udtrykt
med Gittes vise ord, som Per Højholt videre¬
giver: "Naturen, ikk' oss', der findes ikk' noget
lignend' som den... men det er al'så ikk' nok å
sidde her å' tal' om den; nu går jeg u'i'en...men
a' være ét mæ' den, ka' man ikk', Susanne, regn¬
orme, håg'orme, å' myrer...jeg har prøvet, oss'
u 'en sko..." 6 Det er følsk ideologi at tro, at man
kan blive ét med alt. Det véd Gitte i hvert fald

af bitter erfaring.
Vi er indfældet i verden, men også tænken¬

de og vurderende dyr. At være menneske er at
måtte leve med en ikke-idenitet mellem væren

og tænken. Livet kan aldrig helt sættes på be¬
greb, heldigvis.

Intet entydigt perspektiv på landskab
Der kommunikeres på livet løs, og samfundets
indvånere må lære at kunne håndtere perspek¬
tivforskydninger, at cope med et virvar af uddif¬
ferentierede subsystemer.

Et landskab kan være en mergelgrav, en na¬

turgenoprettet å med snoninger, en rekonstrue¬
ret oldtidsmark, en fredet biotop, et kontrastrigt
møde mellem en masse vindmøller og det frå¬
dende hav langt ude over klitrækken eller byens
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Landskabet gøres til velvillige bagtæpper og projek-
tionsflader for det moderne liv. Landskabet danner

scene for alt fra skovbørnehaver og vanvidsidræt til
sublime oplevelser og erindringsrejser tilbage til
barndommen
• The landscape forms a sympathetic backdrop and
projection surface for modern life. The landscape
forms settings for everything from nature kinder¬
gartens and extreme sports to sublime experiences
and reminiscent journeys back to childhood days

tage. Der hersker en mangfoldighed af koder,
når landskaber skal tydes og bedømmes. Fred¬
ning, penge, lovgivning, skønhed, turisme, magt,
erindringer og viden blandes på uoverskuelige
måder. Der udøves smag, der strides, og det er
ikke muligt at etablere et entydigt og forplig¬
tende centralperspektiv. Det kunne ellers være

herligt og praktisk, hvis man kunne anlægge et
stedsevarende, udeltagende, ophøjet guddom¬
meligt iagttagermonopol. Engang for ca. 13.000
år siden var der istid over det hele; så kom nogle
'tyske' rensdyrjægere ud af kurs og blev de før¬
ste 'danskere'; så dækkedes landet af tæt skov;
så blev træerne ryddet væk (Hillerød, Birke¬
rød, Allerød), og markerne bredte sig; så kørte
vi på motorveje og puttede dyrene i Dyreha¬
ven med hegn uden om; så plantede vi en mas¬
se skov igen. Der er intet ahistorisk oprindeligt
landskab.

Løbende på den smalle Knudshovedtange i
udkanten afNyborg før broens tid ser jeg på den
ene side solen gå ned og den anden side fuldmå¬
nens skær; et fængslende syn. At leve er at være

udspændt midt i en oscillerende proces mellem
frivillig (villet, intenderet) og ufrivillig (uvillet,
overvældende, uventet, ubevidst) erindring (jf.
begreberne memoire voluntaire et memoire involun-
taire i Marcel Prousts store roman På sporet af
den tabte tid). Man kan ville særlige landskaber,
uden at de af den grund bliver til virkelighed,
og man kan blive ramt af fortidens hammer, når
man mindst venter det.

Landskaber kan være minder på vågeblus.
Min mormoder Sigrid forsøgte engang i 80-års-
alderen at genfinde den stikkelsbærbusk i Ged¬
ved, hun havde gemt sig under som 8-årig, da
første verdenskrig brød ud. Desværre var den i
mellemtiden blevet ædt af en parkeringsplads;
men gad vide, om hun ikke ville have kunnet
nikke genkendense til forfatteren Rainer Maria
Rilkes ord fra 1925, hvis hun havde faet mu¬

lighed for at læse dem: "De ting, som er besjæ¬
lede, oplevede og vores medvidende, er ved at
slippe op og kan ikke mere erstattes. Vi er må¬
ske de sidste, der endnu har kendt sådanne ting.
Der påhviler os det ansvar...at bevare erindrin¬
gen om dem."

"Naturen er dum"

Det har den underfundige Per Højholt fra Fun¬
der Hakker engang sagt. Tænke sig at den gider
spire frem eller vokse op, for blot at møde en ef¬
fektiv græsslåmaskine eller at blive slagtet iVejle.
Mennesket tror, det er så klogt; "mens det for¬
rykker og i værste fald ødelægger økosystemer¬
nes fine balancer. Hverdagssproget flyder over af
paradoksale formuleringer. I en radioudsendelse
fra 1994 fyldtes æteren afklare og ærlige bør¬
nestemmer: "Natur, det er der, vi går tur" og

"Natur, det er der, man må køre mere end 50
km/t." 7

At nyde et landskab indbyder til hastigheds¬
nedsættelse og perceptionsgenvinding, selv om

jeg udmærket er klar over, at motorveje også
anlægges med idel respekt for scenisk-æstetiske
dagsordener. Tænk bare på strækningen i nærhe¬
den af Jyllands højeste bakker syd for Skander¬
borg. Det skal helst være smukt at køre hen over
en ådal eller over en bro. Det må helst ikke ligne
de begivenhedsløse passager af Hedensted, Køge
Nord eller Fløng overalt i landet.

En 1-O-digitaliseret sekvens er ligeglad med,
i hvilken computer, den befinder sig, og hvem
der læser den. En BMW X3 skænker det ikke en

tanke, hvor den kører. En 100$-seddel har ingen
fine fornemmelser: den ligger lige godt i lom¬
men på en luder og en venture capitalist. Kapitalen
har intet fædreland, men flyder rundt overalt på
kloden for at vokse sig større. Tegnene, varerne,
pengene og kapitalen er indifferente, for de er
ikke situerede og inkarnerede. Men mennesker
har skrøbelige og dødelige kroppe, og de kan
kun befinde sig på ét sted ad gangen. Mennesker
er ikke indifferente 8. At kere sig om landskaber
handler om at gentilegne sig en verden (forstået
som et kvalificeret rum) midt i en accelerations-
og hastighedskultur, i en stadig mere synkronise¬
ret og klaustrofobisk, anmassende og teknologisk
gearet verden, der bliver stadig mere ubegribelig,
selv om vi synes at blive klogere og klogere. At
ville noget med landskaberne - dvs. at værne om

dem, at skabe dem, at diskutere dem i en offent¬
lighed med højt til loftet... - det er ikke mindst
at genbesinde sig på kroppens perceptive mulig¬
heder og langsomheder og at vinke farvel til de

nivellerende tegn, varer, penge og troløst-profit-
maksimerende kapitaler for en stund.

Hverken hjorte, katte eller krager holder, så
vidt vides, stormøder om de landskaber, de fre¬
kventerer eller kunne ønske sig; men de upas¬
sende og ufærdige mennesker kan heldigvis al¬
drig blive færdige med højlydt og endda ofte i
fællesskab at forholde sig til landskabernes kvali¬
teter eller mangel på samme.
Steen Nepper Larsen, lektor ved GNOSIS,
Aarhus Universitets forskningsenhed til studiet
af sind og tænkning
Medlem af bestyrelsen for SOPHIA - tænketank for
pædagogik og dannelse
stla@dpu.dk
www.sophia-tt.org
www.gnosis.au.dk

5. Som hver dansker i øvrigt er rede til at
betale 260 kr. for at bibeholde, jf. Steen
Nepper Larsen: "Prisen på lærkesang er 260
kr.", Frederiksborg Amts Afis, 15.11. 2007

6. Per Højholt: Gittes monologer, Kbh. 1982.
Citerer efter hukommelsen

7. Jf. Svend Erik Larsen: Naturen er ligeglad:
naturopfattelser i kulturel sammenhæng, Kbh.
1996.

8. Jf. Riidiger Safranski: Hvor meget globali¬
sering kan mennesket tåle?, Kbh. 2004.
Den tyske udgave kom i 2003
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DANSK LANDSKABSPRIS 2009

Jacob Fischer

Den Danske Landskabspris 2009 blev uddelt 13. november - årets tema var bæredygtighed. Den nystiftede pris
blev uddelt i Arkitekternes Hus iforbindelse med Danske Landskabsarkitekters debatarrangement om det åbne land.
Prisen blev overrakt af vicedirektørfra By- og Landskabsstyrelsen Sven Kofoed

Den store Danske Landskabspris 2009 er tildelt be¬
styrelsen forTarup-Davinde I/S. Landskabsarkitekt og
sekretariatsleder 1998-2008 var Lise Bendix Madsen
• The large Danske Landskabspris 2009 was awarded
to the management ofTarup-Davinde I/S.The land¬
scape architect and secretariat director in 1998-2008
was Lise Bendix Madsen

For 70 år siden gik C.Th. Sørensen rundt i det,
der skulle blive Aarhus Universitetspark, med en

pose agern i den ene hånd og sin lille datter i
den anden. Istiden havde for længe siden formet
landskabet til en slugt med en rislende bæk, og
ude langs kanterne var de første universitetsbyg¬
ninger begyndt at rejse sig fra slugtens skrænter.
Nu manglede blot træerne. Sørensen, der ikke
var bange for det helt enkle og brugen afmono¬
kulturer, kastede agern på jorden og trådte defn
ned med hælen. "Inden du er fyldt 18 år", sag¬
de han til Sonja, "kan du vandre under træernes

grene, det kræver blot tålmodighed". Sonja be-
høve'de nu ikke så meget tålmodighed, for allere¬
de da hun var 14, kunne hun med sin far gå under
egetræerne og opleve, hvordan de i deres ud¬
vikling fra agern til fuldkronede træer, formåe¬
de at binde anlægget sammen til en helhed. En
egeskov med lysninger og bygninger.

En smuk historie. Ganske vist ikke helt sand,
men pointen er, at træerne blev sået, ikke for
at projektet skulle være bæredygtigt, et begreb
der næppe fandtes på det tidspunkt, men for¬
di det var det billigste. På det tidspunkt var der
også krise.

Bæredygtighed går hånd i hånd med prisen,
den billige løsning er ofte den mest bæredygtige.
Det mest bæredygtige er slet ikke at gøre noget
- lad naturen gro og lad den være. Det er også
bæredygtigt at gøre så lidt som muligt, men tæn¬
ke sig godt om. Og være tålmodig.

I sommer udkom bogen Ny Agenda, der be¬
skriver det ypperste, som dansk landskabsarki¬
tektur har skabt i de seneste fem år. Her forsø¬

ger man ikke at gøre så lidt som muligt, snarere
så meget som muligt, for det skal jo helst kunne
ses, at man som landskabsarkitekt har været der
— og gerne hvem landskabsarkitekten er. Der er

ikke sparet på den spektakulære hittepåsomhed,
og der er da også kun to af bogens 40 projek¬
ter, der har ansøgt om at blive tildelt årets Dan¬
ske Landskabspris 2009. Det er tankevækkende,
at begrebet bæredygtighed ikke er et emne, der
vægtes seriøst, når der skabes nye landskaber.
Måske netop fordi det ligger så lige for, prøver
man faktisk at sprænge disse rammer frem for at
følge dem. De tider er forbi, hvor man kunne
forestille sig, at træerne bliver plantet ved agern.

På side 38 i bogen er der et projekt, der ad¬
skiller sig fra mængden. Projektet har været lang
tid undervejs, og på forbilledlig vis formår det at
fa en hel masse ud af næsten ingenting. Det kræ¬
ver tålmodighed at være bæredygtig. Det er det¬
te projekt, vi har tildelt årets store landskabspris.

Dansk Landskabspris er en ny pris. i Dan¬
mark, der har til hensigt at sætte fokus på land¬
skabsarkitekturen og forvaltningen af landska-
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Den lille Danske Landskabspris 2009 er tildelt landskabsarkitekt mdl Signe Rabolle Nielsen for
afgangsprojektet Bæredygtige infrastrukturer - en sammentænkning af byens og naturens systemer
Th. Byudviklingen har skabt globale økologiske og sociale problemer, sammenflettet i et kompliceret
netværk, der fir den globale krise til at accelerere dag for dag. Illustrationer Signe Rabølle Nielsen
Herunder. Byens systemer er i projektet kortlagt i form af trafikale infrastrukturer og tekniske infra¬
strukturer. Disse fungerer som selvstændige og stort set uafhængige systemer. Naturens systemer er
derimod langt mere indbyrdes afhængige, og de er kortlagt og repræsenteret i form af gron og blå in¬
frastruktur
• The small Danske Landskabspris 2009 was awarded to landscape architect mdl Signe Rabolle Nielsen
for her degree project, Sustainable infrastructures — a synthesizing of the city and nature's systems.
Left: Urban development has created global ecological and social problems, interwoven in a complex
network that causes the global crisis to accelerate day by day. Illustrations Signe Rabølle Nielsen
Below: The city's systems are in this project mapped as a traffic and technical infrastructures. These
function primarily as independent systems. On the other hand, Nature s systems are far more mutual¬
ly dependent and they are mapped and represented as green and blue infrastructures

bet både i by og på land. Dansk Landskabspris
2009 er blevet til i et samarbejde mellem Danske
Landskabsarkitekter (DL), Kommunale Park- og
Naturforvaltere (KPN) samt Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd (PLR). Juryen har i år be¬
stået af landskabsarkitekterne Lars Poulsen (DL),
Charlotte Horn (KPN) og Jacob Fischer (PLR).
Juryen blev bistået af arkitekt Signe Cold og

journalist Poul Henrik Harritz.
Dansk Landskabspris skal hvert år sætte fo¬

kus på et nyt tema, og i 2009 er temaet bæredyg¬
tighed. Det er et meget bredt emne, hvilket også
har givet sig udslag i de indkomne projekter. Der
er regulære forskningsprojekter, der er byudvik-
lingsprojekter, naturgenopretning, idékataloger,
konkrete byrumsprojekter og meget mere. Pro¬
jekterne er delt imellem teoretiske projekter og
udførte projekter. Indgangsvinklen til begrebet
bæredygtighed er meget forskellig, men det viser
samtidig den store bredde, der er inden for faget
landskabsarkitektur og forvaltning.

Tilbage til side 38 i Ny Agenda hvor vi fin¬
der projektet, der er blevet tildelt årets store pris.
Natur- og fritidslandskabet "Over Sø og Land" i
Tarup-Davinde på Fyn.

Det er et projekt, hvor man har gjort lidt,
men tænkt meget. Projektet bæres af en klar og
styrende strategi hjulpet af 10 dogmer. Opgaven
har været at omdanne et råstofområde, der lig¬
nede en tæppebombet slagmark, til et rekreativt
landskab. Med dogmer som; tilstræb enkelthed,
brug lokale materialer, flyt kun jorden én gang,

brug egnens træarter og lad køer stå for plejen,
er der med fa midler opstået en særegen kollage
af 60 jadeblå grundvandssøer. Det er ydmygt i
sit udtryk og med stor bredde i sin brugsværdi.

Juryen vægter resultatet af bestyrelsens sto¬
re og vedvarende arbejde for at styre omskabei¬
sen af et stort landskabsområde højt. Området
kunne uden indgriben henligge som en land¬
skabelig ruin efter endt udvinding af råstoffer.
Ved samarbejde på tværs af kommunegrænser
har der i stedet forløbet en lang frugtbar pro¬
ces og med et visionært sigte er det lykkedes at
styre en vanskelig proces med iboende interes¬
sekonflikter mellem erhverv, ejerforhold og na¬

tur og rekreation.

Omskabeisen er sket efter en række klare prin¬
cipper, der fremmer det lokale, bruger design
til at fremme smukke, holdbare løsninger og

en egen identitet i kontrast til det rå, udgrave¬
de landskab. Projektet virker folkeligt forankret,
hvilket må skyldes den store indsats, der er gjort
med at formidle de mange interesser og værdier,
der gør området værd at gæste. Det handler om
natur, sten og geologi, fortidsminder samt om de
tiltag, der åbner for bred rekreativ anvendelse af
det store og afvekslende landskab, der er belig¬
gende 10-12 km fra Odenses centrum.

Juryen påskønner, at området har udviklet
sig ud fra principper om bæredygtighed i plan¬
lægning, ved design af anlæg og ved naturpleje
af området. Den samlede naturforvaltning bærer
præg af enkelhed, godt design og en dygtig for¬
midling af områdets varierede naturforhold og

oplevelse af tidsfylde, i forhold til geologi, for¬
tidsminder, landskabets udvikling og den rigere
natur i nutidslandskabet.

Juryen finder, at der er skabt et landskab, der
i bogstaveligste forstand kan 'bære sig selv'. Den
mest simple forklaring på at noget er bæredyg¬
tigt.

En yderligere motivation i forhold til bæ¬
redygtighed er forankringen i det lokale, samt
genbrug af materialer og valg af kvalitetsdesign,
der sikrer holdbarhed, og at der tilføres ny værdi
og funktion til et område, der ikke længere tje¬
ner et landbrugsformål.

Juryen mener, at bestyrelsen på ansvarsfuld
måde har løst de udfordringer, der ligger i at ud¬
vikle et udgravet, tømt landskab til et velbesøgt
udflugtsmål med sociale og miljømæssige gevin¬
ster for et stort opland både nutidigt og forstær¬
ket i fremtiden, hvor naturen vil have genvundet
sin egen balance.

Juryen tildeler Bestyrelsen for Tarup-Davin-
de I/S den store Danske Landskabspris 2009 på
40.000 kr. Og som en bonus far den en pose

agern fra Aarhus Universitetspark. C.Th. Søren¬
sen har næsten rørt ved dem. Brug dem, der skal
kun lidt tålmodighed til...!

Foruden den store pris er der i år også til¬
delt en lille pris. Den lille Danske Landskabs¬
pris tildeles et projekt, der prøver at skabe en

sammentænkning af byens og naturens systemer.

Projektets målsætning er at kortlægge de pro¬
blematikker, den eksisterende praksis ved infra¬
strukturplanlægning og samtidig give et bud på,
hvordan man kan etablere nye infrastruktursy¬
stemer, der indgår i symbiose med naturen. Pro¬
jektet peget i retning afmere lavteknologiske og
selvkørende løsninger frem for meget teknisk
tunge løsninger, som har meget store konse¬
kvenser, når systemet bryder sammen. Projektet
peger ligeledes på nødvendigheden af en tvær¬
faglig kommunikation på tværs af de kommu¬
nale instanser.

Det er et projekt, der indeholder et forfri¬
skende alternativ vedrørende vedvarende energi
samt ressource- og energioptimering. Det er et
projekt, der er fornyende og inspirerende'både
fagligt og politisk. Det er et projekt, der fortje¬
ner bredere kendskab for derved at kunne inspi¬
rerer for en bedre fremtid.

Den lille Danske Landskabspris 2009 på
10.000 kr. tildeles Signe Rabølle for hendes af¬
gangsprojekt på Aarhus Arkitektskole med titlen
'Bæredygtige infrastrukturer - en sammentænk¬
ning af byens og naturens systemer'.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt maa, mdl

URBANE INFRASTRUKTURER

INTENSIV DVRKNJ
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BÆREDYGTIGE INFRASTRUKTURER
- en sammentænkning af byens og naturens systemer

Signe Rabølle Nielsen

KONTEKSTANALYSE
TRAFIKALE SYSTEMER VANDSYSTEMER AREALANVENDELSE

Kortlægningen af systemer i det åbne land viser i dette tilfælde, at de trafikale
systemer er til stor belastning for det økologiske netværk, at store dele af vand¬
løbene er rørlagt, og at nærliggende vådområder er drænet. Dette kan forringe
grundvandsmagasinernes kvalitet, da stort set hele områdets arealanvendelse er

dyrkede marker. Illustrationer Signe Rabølle Nielsen
• The mapping of the systems in the open landscape shows in this case that the
traffic systems place a great load on the ecological network, which large sections of
the streams are piped through conduits and that the nearby wetlands are drained.
This can impair the quality of the watertable resources as almost the entire area's
usage is for cultivated fields. Illustrations Signe Rabølle Nielsen
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DE NATURLIGE SYSTEMER DE NUVÆRENDE SYSTEMER

I tidens løb har vi oversat og udnyttet de naturlige systemer til vores nuværende systemer. Projektet antyder, hvordan fremtidens landskaber
kan udformes, så der etableres nye systemmæssige situationer, der særligt styrker det grønne og blå netværk.

Verdenssamfundet konfronteres i dag med en
række sociale og økologiske problemer. Mange
er i høj grad skabt, fordi man i samfundet har
udviklet et landskabssyn, der primært betragter
naturen som en ressource — en slags ensrettet le¬
verance, der tilgodeser udvikling og forbedring
af samfundets systemer, men samtidig undergra¬
ver de selv samme eksistensvilkår, som samfun¬
det er baseret på.

Vi kan iagttage faresignaler, der indikerer, at
den nuværende udvikling indebærer trusler mod
fremtidige generationers levevilkår. Disse fare¬
signaler har bl.a. form af klimaforandringer, ud¬
tømmelse af naturressourcer, forurening og for¬
armelse af natur og biodiversitet.

'Bæredygtige infrastrukturer' er et projekt,
der beskriver mulighederne for at vende den¬
ne udvikling ved transformation og nydannel¬
se af urbane landskaber, hvor udgangspunktet er
at sammentænke de naturlige systemer med de
urbane systemer. Herved opnås situationer, hvor
systemerne ikke modarbejder hinanden, men

indgår i symbioser, der gavner begge parter — og
ikke mindst en bæredygtig udvikling for natur,
miljø og klima.

Formålet med projektet har været at skabe
opmærksomhed omkring de potentialer, der lig¬
ger i gentænkningen af vores nuværende syste¬

mer. Og visuelt at synliggøre konkrete eksem¬
pler for, hvordan bæredygtig byudvikling kan
tage form i vores fremtidige by- og landskabs-
rum. Projektet skal på den måde lægge op til de¬
bat og diskussionen om planlægning af bebyg¬
gelse såvel som landskab i det fremtidige urbane
landskab.

Projektet tager udgangspunkt i Århus Kom¬
mune; en kommune i vækst, hvilket har stor ind¬
flydelse på naturens tilstand. Og som mange an¬
dre kommuner ønsker Århus at kunne brande

sig som en grøn, bæredygtig kommune.
Fire forskellige urbane områder belyses.

Hvert område repræsenterer en situation, der er
typisk for det urbane landskab.

Det første område er et eksempel på det åb¬
ne land, der på grund af landbrugets domineren¬
de karakter kan betegnes som et urbant landskab.
Dette område indeholder de kendte problem¬
stillinger mellem landbruget og miljøet. Hvor
naturens flora og fauna har trange kår, og vand¬
miljøets kvalitet bliver påvirket af forurening fra
næringsstoffer, udrettede vandløb og dræning af
vådområder.

Det andet område er et nyt byudviklings¬
område, som indeholder de problematikker, der
er tilknyttet byernes vækst. Og der skal her ta¬

ges stilling til, hvordan den nye bydel skal udfor¬

mes, så man undgår de problematiske situatio¬
ner, vi i dag kender fra byernes miljøpåvirkning.
Området skal samtidig formidle overgangen fra
by til det åbne land. Det tredje område er et

forstadsområde, der med sine almene boliger og
parcelhusudstykninger repræsenterer en typisk
boligby, hvor bebyggelsesprocenten er lav, og
arealerne mellem bygningerne er dækket af im-
permable villaveje og monokulturelle græsplæ¬
ner, der sjældent fungerer som habitat for såvel
dyr som mennesker.

Det fjerdte området er midtbyen, som repræ¬
senterer den tætte urbane situation, hvor byens
mange grå flader har taget kontrollen over de
naturlige systemer, der stort set er ikke-eksiste-
rende på overfladen. Og det er et område, hvor
mange af byens grundlæggende problematikker
udspiller sig i form af forskellige miljøbelastnin¬
ger.

Ud fra kendskabet til problematikkerne i de
fire områder og på baggrund af kortlægninger
og analyser er områdernes infrastruktur bear¬
bejdet i forhold til de udfordringer, vore urbane
landskaber står overfor i de kommende år.

Bearbejdningen af områderne skal ses som

eksemplificeringer af, hvordan man kan begynde
at arbejde med den infrastrukturelle planlægning
og udformning på en mere integrerende og in-
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• In the years that have passed, we have translated and used the natural systems to our present systems.The project suggests how future landscapes can be formed
so that new systematic situations can be established that will especially strengthen the green and blue networks

novativ måde, der er til gavn for både naturen,

miljøet, klimaet og samfundet.
Projektet anviser nye visuelle karakterer i de

fire urbane landskaber, skabt ud fra devisen om

integration af naturlige systemer som performa¬
tive elementer i fremtidens infrastruktur.

Udgangspunktet for bearbejdningen af det
åbne land er en intention om at genskabe og

styrke de oprindelige vandsystemer, hvor land¬
brugsdrift fortsat udgør en aktiv del af områ¬
det, samtidig med at man gør området attraktivt
for borgerne ved at opgradere den offentlige til¬
gængelighed.

I det nye byudviklingsområde skabes en by¬
struktur, der udformes efter naturens økologi¬
ske principper, for på den måde fra starten at
kunne skabe et samarbejde mellem de naturlige
systemer og de urbane systemer. Det er derud¬
over også målet at etablere en økologisk bymæs¬
sig overgang fra dét åbne land til den eksiste¬
rende by. Udgangspunktet for bearbejdningen
af forstadsområdet, tager afsæt i at skabe nær¬

kontakt mellem borgerne og naturens ressourcer
ved bl.a. at aktivere de ubenyttede monokultu¬
relle arealer mellem bygningerne,med grøn spil¬
devandsrensning og attraktive habitatområder.
Herved aktiveres de naturlige systemer i nær¬

området og skaber miljømæssige balance.

I midtbyen skabes der nye sammenhænge mel¬
lem de naturlige grønne og blå systemer og by¬
ens fortættede og kontrollerende systemer, så
forureningsniveauet sænkes, og de rekreative by¬
rum øges.

Projektet synliggør en bred vifte af poten¬
tialer for både miljøet, samfundet, mennesket
og klimaet, for at understrege vigtigheden af, at
hvert enkelt element, som implementeres, søger
at løse flere problematikker end de rent umid¬
delbare. Designelementernes potentialer, set
ud fra det miljømæssige perspektiv, omhandler
vandkvalitet og biodiversitet, og ud fra det sam¬
fundsmæssige perspektiv vægtes tekniske, øko¬
nomiske og sundhedsmæssige potentialer. Det
menneskelige omhandler sociale og rekreative
potentialer. Og i forhold til de globale klimati¬
ske forandringer er der fokus på potentialer, der
er med til at mindske CO,-udledningen, hånd¬
tere temperaturstigninger og de øgede regn-

Vandsmængder.
Sammentænkning af systemer kan åbne op

for nye muligheder, der løsriver vores sam¬
fundsstruktur fra de traditionsbundne teknik¬

ker og ikke mindst vores traditionelle opfattelse
af, hvordan ting hænger sammen. Projektet har
overordnet set handlet om at fa systemerne til
at samarbejde i stedet for at modarbejde hin¬

anden. Det visualiseres i projektet, hvordan in¬
frastrukturer af trafikal, teknisk, grøn og blå ka¬
rakter kobler sig på hinanden og på den måde
styrker netværkene indbyrdes. Sammenkoblin¬
gerne af infrastrukturerne ændrer sig gennem de
fire forskellige urbane situationer og synliggør,
hvor afgørende kontekstens karakter er for ud¬
formningen og planlægningen af infrastrukturer.

Det handler altså om at tænke tingene ind
i en sammenhæng, så systemerne arbejder sam¬
men - i modsætning til den funktionsopdeling
og parallelitet, der ofte gør sig gældende i dag.

Projektet har til hensigt at vise, hvordan man
kan ændre systemernes små tandhjul, der i sig
selv ikke har stor effekt i forhold til de store

globale klimatiske udfordringer, men i sammen¬
hæng med andre tandhjul kan skabe store æn¬

dringer.
Effekten af lokale ændringer kan forhåbent¬

lig forgrene sig ud i det store netværk og på den
måde så småt medvirke til at skabe holdnings¬
ændringer og styrke en global bevidsthed og an¬

svarlighed og herved bane vejen for mere bære¬
dygtige relationer mellem de naturlige systemer

og de urbane landskaber.
Signe Rabølle Nielsen, landskabsarkitekt mdl
www.signeraboelle.blogspot.coin

Th. I forstæderne skabes sammenspil mellem
natur og boligområder. Grøn spildevandsrens¬
ning, styrkelse af flora-/faunapassager og spred¬
ningskorridorer samt fokus på beboernes in¬
teraktion med de bæredygtige grønne struk¬
turer kan skabe et sundt økologisk miljø og et
attraktivt beboelseskvarter
• In the suburbs, an interplay is created between
nature and housing areas. Green waste water

purification, development of flora/fauna pas¬

sageways and diffusion corridors as well as focus
on the inhabitants' interaction with sustainable

green structures can create a healthy ecological
environment and an attractive housing area

Tv. I projektet synliggøres vigtigheden af, at hvert implementeret designelement rummer
mere end dets umiddelbare potentiale. Eksemplet viser, at der er flere end blot de miljø¬
mæssige gevinster ved at etablere naturlige vandsystemer i en fremtidig bydel
• Left: The project visualizes the importance that every implemented design element
contains more than its immediate potential. The example shows that there are more
than just environmental gains to be had by establishing natural water systems in the fu¬
ture city quarter
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Fortæl lidt om, hvad du laver i dag?
Jobbet som chef for Center forTrafik indeholder
et bredt spænd af ledelsesdiscipliner — fra per¬
sonaleledelse, faglig strategisk ledelse og drifts¬
ledelse til politisk rådgivning. En af centrets
vigtigste opgaver er at yde faglig rådgivning til
teknik- og miljøborgmesteren og at producere
beslutningsoplæg til politikerne. Center for Tra¬
fik er landets største trafikkontor, og byens borg¬
mestre, politikere og forvaltninger har alle store
ambitioner om at gøre Kobenhavn til en end¬
nu mere fantastisk by med bedre trafiksikkerhed,
større tryghed og et attraktivt byliv.

Trafik og mobilitet berører alle sider af hver¬
dagslivet - derfor har alle en mening 0111 det.
I København er der fokus på, at cykler, gående
og den kollektive trafik skal have flere fordele —

uden at bilerne bliver bandlyst. De, der virkelig

Trafikforsøget på Nørrebrogade
•Traffic experiment on Nørrebrogade

har brug for en bil, skal selvfølgelig stadig have
mulighed for det, også i byen. F.eks. har trafik¬
forsøget på Nørrebrogade vist, hvad der kan ske,
når byens strøggader omformes til gavn for by¬
liv, cykler, fodgængere og busser, uden at lukke
helt af for biltrafik. Og det går ikke altid stille
for sig - en del afmit job er derfor også at tage

dialogen med borgerne og medier, når søgely¬
set rettes mod projekterne. Men også når løsnin¬
gerne formes.

Københavns enestående cykelkultur tiltræk¬
ker sig opmærksomhed langt ud over landets
grænser og er ved at blive ét af byens stærkeste
brands. Vi har et højt internationalt omdømme,
får ugentlige besøg fra udlandet og mange invi¬
tationer til at optræde ved arrangementer ude i
verden. Så markedsføring af Kobenhavn og Dan¬
mark er også blevet en del afmit job!

Hvordan har din uddannelse 0$ dit arbejdsliv fort dig
derhen, hvor du er i dag?
Det kan jo ligne et ganske markant kursskifte at

gå fra at være landskabsarkitekt til at blive chef
for Center for Trafik. Men for mig er den røde
tråd gennem det hele min grundlæggende in¬
teresse for de fysiske rammer omkring menne¬
skers udfoldelse. Trafik er tilbud om mobilitet —

og mobilitet er en grundlæggende forudsætning
for borgernes og erhvervslivets hverdag. Gade¬
rum i byen har en trafikal funktion, men er også
en scene, hvor byliv udspiller sig. I praksis hand¬
ler det om at omsætte hastighed, trafikmønstre
og areal, så det fungerer, også i en menneske¬
lig skala. Det skal være fedt at være cyklist el¬
ler fodgænger, og vi skal trygt kunne sende vo¬
res børn i skole. Strøggaderne skal underbygge
et godt handelsmiljø og bidrage med en 'urban
puls', som banker for byens mangfoldighed.

Samtidig skal vi f.eks. finde bedre løsninger
for den tunge trafik. Det skal være muligt at fa
varer ind og affald ud af byen på en effektiv og

miljøvenlig måde. Den nød knækker vi før andre
storbyer, ligesom vi er på forkant med at skabe
gunstige rammer for el- og brintbiler i fremti¬
den.Trængselsafgifter,miljøzoner og parkerings¬
politikken er også elementer, som indgår i Cen¬
terets arbejde.

De komplekse sager kræver dygtige medarbej¬
dere med en solid faglig indsigt. Kreative ar¬

bejdsprocesser skaber de rigtige løsninger — re¬
sten er fagligt mod og en hel del vedholdenhed.
Og det skader ikke, at chefen har en baggrund
som landskabsarkitekt — jeg vil faktisk påstå, at
uddannelsens sammensætning og tværfaglighed
har været en stor fordel for mig. På mit eksa¬
mensbevis står der både økonomi, planlovs- og

vejlovsjura, matematik og statistik sammen med
de mere traditionelle æstetiske og naturfagli¬
ge landskabsdiscipliner. Og set i bakspejlet har
det været en utrolig stærk og meget anvendelig
kombination!

Lysten til at påtage sig en lederrolle er kom¬
met fra et mere personligt motiv, men det har
været godt at komme fra et fag, som tager ud¬
gangspunkt i nysgerrighed over for menneskers
adfærd og den måde, relationer og de fysiske
rammer præger os på.

Hvordan ser du landskabsarkitektfagets udforåringer
og muligheder — hvor er vi på vej hen?
Vi har meget at byde på, og jeg er sikker på, at vi
vil se en større mangfoldighed af professionelle
med landskabsfaget som udgangspunkt. Der er

brug for stærke og visionære formgivere og for¬
valtere af uderummet. Jeg tror, at mennesker, der
tiltrækkes af landskabsarkitektfaget, grundlæg¬
gende er i besiddelse af både en stærk skaber¬
trang og en arkitektonisk, kulturel, humanistisk
og naturfaglig nysgerrighed. Dette kan omsættes



Niels Tørsløv, landskabsarkitekt mdl, centerchef i Centerfor Trafik,
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Kandidat fra KVL 198 7, studiejob hos Edith og Ole Nørgård.
Stadsgartnerens kontor, Københavns Kommune 1987, Roskilde Kom¬
munes Parkkontor, 1988-95. Ansat i Vejdirektoratet 1995-2003 -
først som vejæstetik rådgiver, senere som afdelingsleder for Trafiksikker¬
hed og Miljø. Desuden kursusleder hos Vejsektorens Efteruddannelse i
Vejæstetik og Beplantning samt formand for Vejregelgrupper vedr. vej-
beplantning og faunapassager. Fra 2003 ansat i Københavns Kommu¬
ne som cheffor Vej og Parks plankontor — senere centerchef i Centerfor
Trafik. Faglig rådgiver i flere konkurrencer. Formandfor Eurocities Mo¬
bility Forum sammen med teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam
2006-08. Portrætfoto Troels Hein, øvrige fotos Københavns Kommune

i en lang række professionelle fagligheder, som
ikke ret mange andre uddannelser kan præstere.
Indimellem overraskes jeg af, hvor mange utro¬

ligt dygtige mennesker med baggrund i land¬
skabsarkitektfaget, der optræder i samfundslivet

- også lidt uden "for de klassiske rammer. Det
brede spekter af talenter og kompetencer er ret
fornemt karakteristika, som vi godt kan klappe
os på skulderen af.
Karen Margrethe Krogh, landskabsarkitekt mdl

Gang- og cykelsti i den gamle del af Nørrebroparken
• Pedestrian and bicycle path in the old part of Nørre¬
broparken
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SUMMARY

Aesthetics and garden art,
A debate from the first issue

of the magazine Havekunst
- a mosaic of quotes, p. 186
Lulu Salto Stephensen

Georg Georgsen wrote in Have¬
kunst'* very first issue in 1920, a
constructive article Billige Haver (In¬
expensive gardens), that was full of
visions of garden art's rich poten¬
tial and opportunities, its goals and
means. It is a wonderful article, with
matter-of-fact and down-to-earth

thoughts on garden art that still
seem to be topical. The aesthetics,
which followed the Arts & Crafts

movement, also came to Denmark,
but it was as an enquiring aesthet¬
ics, based on Rural Old England,
both in lushness and the respect for
the exuberance of plant growth. The
subject, Den kommende Have, (the
coming gardens) arose great inter¬
est at the time as well as a debate.

It suggested that a new orienta¬
tion was needed within several areas

of garden art.The debate came to
deal with an aesthetical profession¬
al position, imagination and wishes.
G.N. Brandt s starting point was not
the gardens, but the garden own¬

ers, where respect for their wishes
should be given higher priority in
the design of the garden project. It
was the private garden that he treat¬
ed, mostly because it was a garden
type that was undergoing a rapid
development in keeping with the
villa concept's significant growth. In
Havekunst, in the years that followed,
a great number ofvilla gardens were
reviewed, as well as small city parks
such as the Library Gardens and the
little scheme behind the Ny Carls-
berg Glyptotek. These are fine ex¬

amples of the garden art of the time.
Other public schemes worth men¬

tioning are Hellerup Strandpark by
G.N. Brandt, 1912-18 and the His¬
torical Botanical Gardens inVord¬

ingborg, 1921 by the same architect.
Brandt argued in 1930 for'the

garden as a totally green space' as the
garden of the future. In short, the
ideal garden as C.Th. Sørensen de¬
scribed in Havekunst 1932 was "a

rectangular, hedge bordered lawn in
front of a house as the garden's main
space." Aesthetics have always been a
function of their time — the concept
of aesthetics has always been dynam¬
ic and will continue to be.

A country garden on Samsø,
p. 194
Knud Lund-Sørensen

In 1987 we bought an aban¬
doned farm on the island of Sam¬

sø, which lay in the open land¬
scape near the sea and the large
fjord. The design of the garden
was quite simple. Double rows of
hawthorn were planted as shelter¬
ing and space-defining elements.
They were pruned to maintain
varying heights and were frequent¬
ly interrupted to ensure a view
over the landscape. Furthermore,
these hawthorn windbreaks were

pulled a bit onto the site to of¬
fer the possibility of a seating ar¬
ea with a direct connection to the

surrounding landscape, while the
windbreaks inwardly ensured the
necessary shelter for the garden.

Philosophical approaches to the
changeable landscape, p. 202
Steen Nepper Larsen

Today's landscape architects are
forced to manoeuver within a

heavy trafficked and often local-
politically charged interzone in
which loud spoken remarks fall
concerning: stakeholder interests,
user motivated innovation, partici¬
patory democracy, creative growth
environments, consumer prefer¬
ences, comparative attitudes about
nature, options and landscape char¬
acter models. Thus the professional
visions and projects, by necessity
must be orchestrated via carefully
tuned, legitimacy self-ensuring and
strategical communicative propos¬
als for landscape creative efforts,
so that society's interested partners
still feel that they have been con¬
sulted and 'genuinely' have a voice
in the undertaking.

I would rather see that land¬

scape architects sought more toward
the extremes, that they took more
chances and got their hands dirty.
On one hand, there seems to be a

lack of new professional autono¬
mous abstractions, some unexpect¬
ed and flexible, supple concepts and
some farsighted speculations — and
on the other hand the tactile-sensual

and aesthetic intellectual dimensions
of the landscape should be advanced
through creation, design, discussion
and writing.

An organizational tool and plan¬
ning model; I take a closer look at
a landscape character model trinity,
which clearly differentiates between
the categories Humanity, Landscape
and Nature.The challenge could be
to let the first-person phenomeno-
logical interpretations and dreams
of hitherto unseen landscapes have a
voice.The more bureaucratically one

speaks and acts, the less will, passion,
daring and visions. Just think if land¬
scape architecture could be surpris¬
ing, not only for the users, but also
for landscape architects.

The Danish Landscape Prize
2009, p. 206
Jacob Fischer
The newly established prize was
awarded on Friday, November 13th
— this year's theme was sustainability.
The prize is meant to emphasize
landscape architecture and the ad¬
ministration of landscapes both in
town and country.The Council of
Practising Landscape Architects ,The
Municipal Park and Nature Admin¬
istration and the Danish Association

of Landscape Architects are respon¬
sible for the prize.

The large Danish Landscape
Prize 2009 of 40,000 1)KK was

awarded to the management ofTa-
rup-Davinde I/S for their major ef¬
fort in developing a nature and rec¬
reational landscape on Funen.The
jury emphasized the result of the
management's extensive and con¬
stant efforts to control the design of
a large landscape area, which with¬
out intervention could have re¬

mained as a landscape ruin after
the extraction of raw materials had

ceased. Instead, through a collabora¬
tion across municipal borders there
has been a long process and with
a visionary goal it was possible to
control a difficult process with in¬
herent conflicting interests between
the business community, ownership
and nature and recreation.The trans¬

formation has taken place according
to a number of clear principles that
promote the local, user design to en¬

courage beautiful, sustainable solu¬
tions and an identity in contrast to
the raw, excavated landscape.

The small Danish Landscape
Prize 2009 of 10,000 DKK was

awarded to landscape architect Signe
Rabølle Nielsen for her degree
project from the Aarhus School of

Architecture entitled "Sustainable

infrastructures - a synthesis of the
city and nature's systems."The de¬
gree project's goal was to map the
problems that the existing practice
has today in planning infrastructures.

Sustainable infrastructures
— a synthesis of the city and
nature's systems, p. 208
Signe Rabolle Nielsen

The project describes the possibili¬
ties of reversing the present develop¬
ment by the transformation and new
formation of urban landscapes, based
on synthesizing the natural systems
with the urban systems. In this way
situations can be achieved in which

the systems do not counteract each
other, but form symbioses that ben¬
efit both parties - and not the least
a sustainable development for na¬
ture, environment and climate. Four
different urban areas were studied.
Each area represents a situation that
is typical for the urban landscape.

Portrait: Niels Tørsløv, p. 210
Karen Margrethe Krogh

The job as head of the Center for
Traffic implies a wide range of dis¬
ciplines. One of the center's most
important jobs is to provide profes¬
sional counseling to the Mayor for
Technology and the Environment
and to produce decision-making
proposals for the politicians.The
Center for Traffic is the country's
largest traffic office, and the city's
mayors, politicians and government
services all have major ambitions to
make Copenhagen an even more
fantastic city with increased traffic
safety, a greater sense of security and
an attractive city life. In Copenha¬
gen emphasis is placed on ensuring
that bicycle, pedestrian and public
transportation traffic should be fa¬
vored — without prohibiting auto¬
mobiles.The traffic experiment on
Nørrebro proves what can happen
when the city's high streets are trans¬
formed for the benefit of city life, bi¬
cycles, pedestrians and buses, without
completely eliminating automobile
traffic. Copenhagen's exceptional bi¬
cycle culture attracts attention far
beyond the national borders and is
becoming one of the city's strongest
brands.

Pete Avondoglio
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DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1.
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation of

■ Landscape Architects, IFLA,
www. ijiaonline. org

Reminder til DL-medlemmer

Husk at ændre medlemsoplysninger,
hvis du er flyttet, har faet nyt job el¬
ler din medlemsstatus er ændret.

Husk også at meddele sekretariatet,
hvis du har faet ny mail-adresse, så
DL-Nyt også når frem til dig.

DL på Facebook
Du kan nu blive fan af Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter på
Facebook og på den måde tage del
i et virtuelt mødested for DL-med-

lemmer samt andre med interesse

for landskabsarkitektur. Log in på
facebook og søg efter 'Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter'.

DL ønsker at skabe et forum for

diskussion om landskabsarkitektur,
erfaringsudveksling, vidensdeling
og netværk. I løbet af de første par

dage var 100 personer tilmeldt, og
DL håber, endnu flere vil være med
til at gøre siden til et aktivt sted.
www.facebook.com

Decembertilbud: Ny Agenda
Er du medlem af DL, og har du ik¬
ke allerede købt bogen Ny Agenda,
har du nu mulighed for at købe
den til fordelagtig pris. Bogen ko¬
ster normalt 298 kr., men kan til

og med december 2009 købes for
kun 238 kr.

Bogen kan købes gennem forlaget
Bogværket eller i Arkitekternes Hus.
Husk at oplyse om DL -medlemskab.
www. bogvaerket. dk

LANDSKAB 90 år

Fredag den 15. januar afholder
DL en reception i anledning af, at
LANDSKAB er udkommet i 90 år.

www. landskabsarkitekter, dk

LANDKAB 2010

Abonnementsprisen for LAND¬
KAB 2010 er i Danmark 925 kr.

inkl. moms og forsendelse. Abon¬
nementsprisen for LANDKAB 2010
i Norden, Grønland og Europa og
resten af verden er 584 kr. Priser

uden for DK er ekskl. moms og

porto. Løssalgspris er 100 kr. inkl,
moms, ekskl. porto.

Karin og Georg Boyes Fond
Det er tid at søge legat fra Karin
og Georg Boye's Fond. Fonden
støtter landskabsarkitektstuderen¬

des grupperejser i studieøjemed,
yngre landskabsarkitekters studie¬
rejser og publikationsvirksomhed
inden for fagområdet.
Ved sidste uddeling fik tre grupper
af landskabsarkitektstuderende støt¬

te til grupperejser inden for fagom¬
rådet, en gruppe yngre landskabsar¬
kitekter fik støtte til en studierejse
til Paris og omegn, og der blev
„givet støtte til to bogudgivelser:
Hånd- og lærebog om buske og træer
og Metoder til landskabsanalyse.
Ansøgninger sendes til
advokat Kim Rosenthai Hansen,

Halle, Berg & Rosenthai
Rødovre Centrum 205

2610 Rødovre.

Ansøgningsfrist er 1. februar 2010.
Inf. om fonden og ansøgningsvilkår
på www.boyesfond.dk

www.urban-reflection.com FT-*
www.cykelstativer.com

tel:+45 35352100



Konkurrence om begravelsesplads ved Jarvafaltet, Stockholm Vinderforslag Nørreport Station: Public Arkitekter + COBE

Forelæsningsrække: Nutidig
dansk landskabsarkitektur

Skov & Landskab, KU inviterer
til en række offentlige forelæs¬
ninger med temaet nutidig dansk
landskabsarkitektur. Gennem ti

forelæsninger afdækkes de nyeste
tendenser inden for landskabsarki¬

tektur og -urbanisme. Nyere såvel
som mere veletablerede tegnestuer
præsenterer egne arbejder både fra
Danmark og udlandet.

Allerede afholdt:
18. november,Torben Schønherr,
Schønherr Landskab (dansk)
2. december, Morten Gregersen,
NORD Arkitekter (engelsk)
16. december, Marianne Levin¬
sen, Marianne Levinsen Landskab

(dansk)

Kommende

13. januar, Erik brandt Dam,
EBDNBA (dansk)
27. januar, Kristine Jensen, AKJT
(engelsk)
10. februar, Jakob Kamp og Trine
Trydeman, 1:1 Landskab (engelsk)
24. februar, Jacob Fischer, GHB
Landskabsarkitekter (dansk)
10. marts, Hanne Bat Finke, Land+
(engelsk)
24. marts, Stine Poulsen, Malene
Kriiger, PK3 (dansk)
7. april, Stig L. Andersson, SLA
(dansk)
Tid og sted: kl. 16.15 i
Festauditoriet, KU-LIFE
Biilowsvej 17, Frederiksberg C

Konkurrence:

Stockholm Begravningsplats
vid Jarvafaltet, Stockholm
Kyrkogårdsforvaltningen i Stock¬
holms stad bjuder in till en aliman
tåvling om utformningen av en ny
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begravningsplats inklusive ceremo¬

nilokal vid Jårva friområde i Stock¬
holm. Ambitionen år att vinnande

forslag ska tillfora området hoga ar-
kitektoniska och konstnårliga vår¬
den och att begravningsplatsen dår-
med också kan bidra till identitet

och samhorighet for de boende vid
Jårvafåltet. Platsen ska ge utrymme
for en mångfald av gravskick, va¬
ra en stamningsfull och rofylld plats
for besokaren samt också svara mot

lokala behov av en vacker, attraktiv,
trygg och tillgånglig miljo. Platsen
har idag stora kultur- och naturvår-
den och ambitionen år att begrav¬
ningsplatsen ska forstårka och utve-
ckla dessa vården.Tåvlingsområdet
utgor 42 ha och ingår som en del
av et kulturreservat med nårhet till

bostadsområden.

Att bygga en begravningsplats år en
lång process som loper over flera
decennier och syftet med tåvlingen
år bland annat att fånga in ett eller
kanske flera forslag som kan utgora

grund for vidare bearbetningar un¬
der en mycket lång tid.
Sista dag for inlåmning: 15 februari.
http://www.arkilekt.se/jarva09

Konkurrence om

domkirkepladsen i Ribe
39 tegnestuer fra bl.a. Danmark,
Norge,Tyskland og Holland deltog
prækvalifikationen. Seks grupper
er blevet udvalgt: Spektrum Arki¬
tekterne med Krag & Berglund;
Arkitekterne Lundgaard & Tran¬
berg med landskabsarkitekt prof.
Steen Hoyer, landskabsarkitekter
Schul med Okra, Utrecht; GHB
Landskabsarkitekter; Arkitekt Kri¬
stine Jensens Tegnestue; Schønherr
Landskab KS. Konkurrencen gen¬
nemføres i to faser, før en endelig
vinder vælges. Projektet gennem¬

føres i et partnerskab mellem Es¬
bjerg Kommune og Realdania, og.
den økonomiske ramme er 40 mio.

kr. ekskl. moms. Realdania bidra¬

ger med ca. 29 mio. kr. og Esbjerg
Kommune med ca. 11 mio. kr.

Konkurrencen om

Nørreport Station
Vinderne af den internationale ar¬

kitektkonkurrence om fornyelsen
af Nørreport Station i København
blev et arkitektteam med Public

Arkitekter og COBE i spidsen.
Herudover består teamet af ingeniør¬
firmaet Grontmij | Carl Bro og
det østrigske belysningsfirma Bar-
tenbach LichtLabor.

Lys, gennemsigtighed og tilgænge¬
lighed er kodeord i vinderforslaget.
Arkitekterne har valgt at samle alle
stationsfunktioner under en ræk¬

ke elegante, lyse og næsten svæ¬

vende tage i et organisk formsprog.
Alle cykler placeres i let forsæn¬
kede områder. Det bliver muligt at
krydse pladsen på kryds og tværs,

og alle faciliteter, som trapper og
elevatorer, er synlige og let tilgæn¬
gelige. De få egentlige bygninger
fremstår som transparente pavillo-
nerhelt i glas. På den måde skabes
et overskueligt byrum uden bag¬
sider, og bygningernes afrundede
former giver plads til menneske¬
strømmen. ■

Konkurrence om området

ved Vartov i København

Vinderen af konkurrencen er den

unge arkitekttegnestue Hackett
Hall McKnight, Belfast, Irland.
Vinderforslaget skaber et nyt grønt
rum omkring Lurblæserne. På
pladsen mellem Lavendelstræde og

Farvergade dannes en lille åben
plads.Vartovbygningen, der også

indeholderVartov Kirke, er tegnet
afJ.C. Krieger oprindelig et hospi¬
tal. Pladsen foran bygningen, hvor
der i dag er parkeringsplads har
tidligere været kirkegård.Vartov¬
bygningen er pladsens ældste byg¬
ning, og vinderforslagets belæg¬
ning vil i materialevalg og mønster
referere til Vartovbygningens hi¬
storie og arkitektur. Pladsen an¬

lægges i granit, mens feltet under
træplantningen foreslås grusbelagt.
Pladsen projekteres i 2010 og an¬

lægges i løbet af 2011. Der er afsat
18 millioner kr. til anlæg.
www.kk.dk/Vartov

Konkurrence om Byens 0 ,

i Odense

Tre danske tegnestuer er valgt til
at fortsætte i konkurrencen om

Byens 0 i Odense. De tre forslag,
der er udvalgt blandt 31 projekter,
er udarbejdet af: MASU Planning
med Cornelius + Voge, Polyform
samt Entasis.Visionen er, at Byens
O skal være hele Odenses 'kultur-

og oplevelsesø' og et sted, der er
værd at besøge. Der lægges op til,
at'Byens 0 skal markere sig i både
byens og regionens oplevelsesmæs¬
sige landskab. Byens 0 skal være et

levende, bæredygtigt sted med bo¬
liger, erhverv og kultur samt plads
til mange forskellige aktiviteter.
Konkurrencen omfatter udform¬

ningen af en udviklingsplan for
Byens 0 bestående af et bylivs-
koncept og en fremtidig struktur
for øens 'indretning' samt en stra¬

tegi for planens realisering her¬
under forslag til dens økonomiske
bærekraft.

Odense Kommune går nu i for¬
handling med de tre vindere om

kvalificering af deres forslag med
henblik på, at én af dem kan udpe-



1. præmie (I af 3) Byens 0 i Odense:
MASU Planning med
Cornelius +Voge

Professor Bernard Lassus

1

Kathryn GustafsonVinderforslagVartov:
arkitekttegnestuen
Hackett Hall McKnight, Belfast

ges som rådgiver for byudviklin¬
gen af området. Den endelige vin¬
der/ rådgiver bekendtgøres i marts
2010.

Call for papers
Call for papers: Managing the Ur¬
ban Rural Interface, Strategies and
Tools for Urban Development and
Sustainable Peri-urban Land Use

Relationships. Abstract for oral
and/or poster presentation shall
be submitted online to one of the
12 session topics. March 1, 2010 is
deadline for abstract submission

The conference is organized joint¬
ly by the Plurel project; ASEM 4th
Symposium on Urban Forestry;
Landscape Tomorrow; Danish As¬
sociation of Landscape Ecologists
and Danish Architecture Centre.

Date: 18-21 October, 2010. Place:

Faculty of Life Sciences, Universi¬
ty of Copenhagen
www.plurel.net/conference will be up¬
dated with details on the programme

Udstilling i Berlin: Roberto
Burle Marx retrospective
A retrospective on the work of
Roberto Burle Marx (1909-1994)
has opened in Berlin to mark the
100th anniversary of the birth of
the Brazilian artist and landscape
architect. Titled Art and Landscapes
the exhibition, which has already
been shown in Rio de Janeiro and
Sao Paulo, will provide an over¬
view of the complex artistic work
of Burle Marx, who is regarded as
one of the greatest landscape ar¬
chitects of the 20th century.
Exhibits include drawings and
gouaches on his landscape architec¬
ture projects, sketches for set designs
and costumes, paintings on canvas
and fabric and numerous pieces of

jewellery.A total of 123 private gar¬
dens and 117 public space projects
can be seen on three screens.

The exhibition ends on 6 February
Brazilian embassy
Wallstrafie 57, Berlin

IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Gold
Medal Winner

The International Federation of

Landscape Architects has announced
the winner of the IFLA Sir Geof¬

frey Jellicoe Gold Medal 2009.
The winner is Professor Bernard

Lassus of France. Professor Lassus

was nominated by UNESCO under
whose auspices the award is pre¬
sented. The recipient is a practitio¬
ner whose merit, talent and actions
are respected internationally. The
Medal is presented once every four
years and this is the second time of
its presentation.
Professor Bernard Lassus gained
a reputation as an artist in France
from the late 1950s and then ex¬

plored social uses of paintings and
sculptures in industrial environ¬
ments.At that time he was also

Professor of Drawing at the School
ofArchitecture at the Beaux-Arts

in Paris and from there helped to
found the Landscape School at
Versailles. In 1982 he won a sig¬
nificant public project for the
'Gardens of Return'in Rochefort

which has continued into 2000.

He helped to develop a national
Landscape Policy for Motorways
in France and since then his influ¬

ence in landscape design through
his work and teaching at various
universities in Europe and the USA
has grown. He has also written 15
books.He is said to have a narra¬

tive approach to landscape design,
derived from the site and his brief.

Professor Bernard Lassus was se¬

lected as the prize winner from an
international jury of three — from
Sweden, the UK, and Canada. The
IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Gold
Medal is the highest honour that
the IFLA may bestow upon a land¬
scape architect. The medal recog¬
nises a living landscape architect
whose lifetime achievements and

contributions have had a unique
and lasting impact on the welfare
of society and the environment,
and the promotion of the profes¬
sion of landscape architecture.
The award was presented at a cere¬

mony in the MEC Building, in Rio
de Janeiro, Brazil onWednesday
October 21, by a historic garden
designed by the renown landscape
architect Burle Marx.

The Medal is a tribute to the

memory of IFLA's first Presi¬
dent, Sir Geoffrey Jellicoe. Born in
1900, Founding President of IFLA
in 1948. Founder member in 1929

and later president of the British
Landscape Institute (LI). Knighted
for services to landscape archi¬
tecture in 1979. In 1994 he was

awarded the Royal Horticultural
Society's highest honour; the Victo¬
ria Medal ofHonour.

Sir Geoffrey Jellicoe was a lead¬
ing landscape architect with a ca¬
reer extending to almost seventy
years. He was a trained architect,
town planner, landscape architect
and garden designer but his prime
interest was in landscape and gar¬
den design.
Jellicoe's rich career enabled the
creation ofmany inspiring projects,
from Cheddar Gorge to the Ken¬
nedy Memorial at Runneymede,
thought to be one of his greatest
works.

Sckell-Ehrenring 2009
til Kathryn Gustafson
I September blev Sckell-Ehrenring
tildelt Kathryn Gustafson. Ringen
har sit navn fra Friedrich-Ludwig
von Sckell (1750-1823), der skab¬
te Englischer Garten i Miinchen.
Guldringen prydes af et stiliseret
træ, Sckell-slægtens våbentegn.
Ringen gives som udmærkelse til
fremragende landskabsarkitekter,
havehistorikere, m.fl. Siden 1967
er ringen tildelt 22 personer fra,
bl.a. Sven-Ingvar Andersson.
Kathryn Gustafson er uddannet
i kunsthåndværk ved University
ofWashington, Seattle og i mode
ved Fashion Institute ofTechno-

logy, NewYork. Efter en årrække
som modedesigner afsluttede hun
i 1979 uddannelsen til landskabs¬

arkitekt ved Ecole Nationale Su-

périeure du Paysage i Versailles.
Kathryn Gustafson regnes højt
blandt internationalt forende land¬

skabsarkitekter. Hendes indlevel-

sesfulde formgivning vækker op¬
sigt.
Blandt de kendteste projekter er
mindested for Diana, Princess of
Wales, i Hyde Park, Lurie Park i
Chicago og CultuurparkWester-
gasfabriek i Amsterdam. Fra teg¬
nestuerne Gustafson Porter i Lon¬

don og Gustafson Guthrie Nicol
i Seattle skabtes de projekter, som
har vundet anerkendelse via talrige
priser og hædersbevisninger.
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Modtagne publikationer
Gert Hougaard Rasmussen m.fl.
(red.):Vejle og Grejs ådale. Foto¬
grafisk portræt i fugleperspektiv af
dalene mellem fjord og hede. En
billedcollage luftfotografJan Ko¬
fodWinther og tekster afjournalist
Leif Uaun.Forlaget Jelling, 2009.
112 s.dk. 180 kr.

Per Stahlschmidt ogVibeke Nel¬
lemann: Metoder til landskabets

analyse. Kortlægning af stedets
karakter og potentiale. Forlaget
Grønt Miljø, 2009. 2. opl., rev. udg.
119 s. 390 kr.

Frode Birk Nielsen:The Nature of

Wind Power. Landart, 2009. 184
s.425 kr.

Alexandre Chemetoff:Visits.Town

and Territory — Architecture in
Dialogue. Med DVD. Birkhauser,
2009, 469 s., 54,90 €
Intermediate Natures. The

Landscapes of Michel Desvigne
Med forord afJames Corner og bi¬
drag af Gilles A.Tiberghien. Birk-
haiiser, 2009. 200 s. 59,90 €. Kan
købes som online version

Alessandro Rocca (red.): Planetary
Gardens. The Landscape Architec¬
ture of Gilles Clément. Birkhauser,
2008. 263 s. 59,90 €
Oliver Kipp: Die schonsten priva¬
ten Garten. Personliche Gartenpa-
radiese — fur Sie entdeckt. Callwey,'
2009. 160 s. 29,95 €

Stephanie Donaldson: Der Shaker-
Garten.Von der Schonheit des

Nutzlichen. Callwey, 2009. 168 s.

19,95 €
Bund Deutscher Landschaft-
architekten bdla (red.): System
Landschaft/Landscape as a System.
Zeitgenossische deutsche Land-
schaftsarchitektur/Contemporary
German Landscape Architecture.
Birkhauser, 2009. 176 s. 46,64 €

Elke Mertens:Visualizing Land¬
scape Architecture. Functions,
Concepts, Strategies. Birkhauser,
2009. 192 s. 59,90 €
Elke von Radziewsky: Moderne
Garten gestaltet von Landschaftsar-
chitekten in Deutschland, Oster-
reich und der Schweiz. Callwey,
2009. 208 s. 59,95 €
Claus Dalby: Havedrømme 1 og II.
Klematis, 2009. I alt 464 s. 499 kr.
Har du lyst at anmelde bøger,
kontakt landskab@arkfo.dk

Vejle og Grejs adalc,
udstilling og bog
Udstillingen kan ses frem til 31. de¬
cember i kommunens åbningstid:
Vejle kommunes administrations¬
bygning, Skolegade 1.
Udstillingen består af fotos afVejle
Ådal, Grejs Ådal samt et tema om
Randbøl Hede. Billederne er op¬

taget i løbet af 2008 og 2009 af fo¬
tografen Jan KofodWinther.
Jan Kofod Winther siger, at han
gennem sine billeder søger at af¬
spejle symbiosen mellem natur¬
kræfterne og menneskets virke —

krydret med geologien, tiden, livet,
vejret, årstidernes toning og lyset.
Plakater med 7 udvalgte motiver
kan købes på udstillingen eller via
Skov- og Naturstyrelsen, Trekants¬
området, tlf. 75 88 31 99. Pris 25
kr. pr. stk. /3 stk. 50 kr.
Udstillingen er udarbejdet i samar¬
bejde mellem Vejle Kommune og
Skov- og Naturstyrelsen.
Se www.skovognatur.dk/lokalt/tre-
kantsomraadet

Bogen Vejle og Grejs ådale. Fotogra¬
fisk portræt i fugleperspektiv af dalene
mellem fjord og hede er en billedcol¬
lage med Jan Kofod Winthers bed¬
ste luftfotos fra ådalene og heden
med tekster afjournalist Leif Baun.

Projektet indgår i et større natur-

forvaltningsprojekt,Vejle Ådal-pro¬
jektet, hvor Skov- og Natursty¬
relsen ogVejle Kommune over en
årrække arbejder for forbedringer
i naturforhold, rekreative mulighe¬
der og information.
Projektet løber frem til 2011 og
har en samlet budgetramme på
27,8 mio. kr.
www.vejle.dk/page354i0.aspx

Metoder til landskabsanalyse
Per Stahlschmidt og Vibeke Nelle¬
mann: Metoder til landskabets analyse.
Kortlægning af stedets karakter og po¬
tentiale. Forlaget Grønt Miljø, 2009.
119 s. 390 kr. fra www. danskeanla-
egsgartnere.dk
Når man planlægger, forvalter eller
forsker i det fysiske miljø — byen
eller det åbne land - har man brug
for systematiske undersøgelser af
stedet, kort sagt landskabsanalyse.
Derfor findes i litteratur, i for¬
valtning og i praktisk planlægning
mange forskellige typer af land¬
skabsanalyse.
Per Stahlschmidt ogVibeke Nel¬
lemanns bog Metoder til tandskabs-
analyse giver et overblik over dette
frodige felt af fremgangsmåder ved
at præsentere principielt forskel¬
lige grundtyper, karakterisere ty¬

perne og gruppere dem i forhold
til hinanden.

Ambitionen er at skabe systematisk
opbygget lærebog, samtidig med at
den kan bruges som et idékatalog
med eksempler.
Både i udvælgelsen og behandlin¬
gen af typerne er vægten lagt på
analysernes formål og idé, slidstyr¬
ke og praktiske brugbarhed.
Bogen indeholder anvisninger på,
hvordan analysearbejdet kan tilret¬
telægges, udføres og anvendes. Som

PEB UAMlicHMIDt f VlsUr NIlLIMANN

METODER TIL

LANDSKABSANALYSE

KOHTtÆGNING Af
JtfUlTI KARAK Tf A

OG fOriNTIAlI

kogebogsopskrifter kan de følges
nøje af begyndere og være til in¬
spiration for de mere erfarne —

uden at knæsætte metoderne som

'korrekte' eller autoriserede.

Udgangspunktet for bogen har væ¬

ret landskabsarkitektfagets brug af
landskabsanalyser. Men der er hen¬
tet eksempler og inspiration fra til¬
grænsende fag som geografi, arki¬
tektur, historie, biologi og økologi,
da landskabet er arena for mange

faglige indfaldsvinkler.
Bogen er anden og reviderede ud¬
gave af samme titel. I første udgave
fra 2001 var Per Stahlschmidt ene¬

forfatter. Den rolle deler han nu ♦

medVibeke Nellemann, der har
overtaget Stahlschmidts undervis¬
ning i landskabsanalyse på land¬
skabsarkitektstudiet.

I forhold til første udgave er den
nye udgave udvidet med analyse¬
systemet 'Landskabskaraktermeto-
den', med brugen af GIS i analy¬
searbejdet og med naturgeografisk
analyse. Derudover er teorikapit¬
let omskrevet og forenklet, der er
komihet flere og nyere analyseek¬
sempler, og illustrationerne er for¬
nyet.

The Nature ofWind Power

Frode Birk Nielsen:The Nature of
Wind Power. Landart, 2009. 184
s. 425 kr.

Frode Birk Nielsen, der er part¬
ner og leder af landskabsafdelingen
i Sweco Architects, har skrevet en
omfattende bog, der skaber forstå¬
else for og giver indsigt i vindkraf¬
tens potentiale.
Bogen er rigt illustreret og vi¬
ser eksempler på karakterfulde og

prægnante vindmølleanlæg i ind-
og udland, skabt i positivt samspil
med det omgivende landskab.
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MØBLER MED MENING

*

MØBLER
MED
MENING
Dnn.sk mubclkunst
1H40-1920

Dansk møbelkunst 1840-1920

Et tobindsværk på 808 sider om fremragende
møbelkunst fra en glemt periode

Forfatter: Mirjam Gelfer-Jørgensen

Udgivelsesdato: 15. dec. 2009

Mirjam Gelfer-Jørgensens bogværk erfortællingen om '
en hidtil upåagtet del afvoresfælles kulturhistorie. Om
møbelsnedkeriets udvikling og betydningfor dansk møbelkunst
og om det internationale ogmoderne syn, som prægedeperioden
frem til 1920ernesfunktionalisme og merepuritanske livssyn.
Periodens møbelkunst varafhøj international kvalitet, og
bogens titel sigermeget klart, at bag enhver udskæring og
dekoration, bag alleprofileringer afled og elementer lå der
omhyggelige overvejelser og kreative ambitioner - en mening
medformen. Her var et intenst samarbejdemellemformidable
snedkere og talentfulde møbelarkitekter, hvorafmange tillige
var bygningsarkitekter: Nebelong, Dahlerup, Kampmann,
P.V. Jensen-Klint, Borch. Men også designere og
kunsthåndværkere som Thorvald Bindesbøll og Johan Rohde
skabte smukke og særegnemøbler til det voksende borgerskab.
Et kunsthåndværk og en hel kultur blomstrede.

2 bind i alt 808 sider, 24 x 31 cm
Rigt illustreret
Dansk udgave:
ISBN: 978 87 7407 3864
Engelsk udgave:
ISBN: 978 87 7407 4007

Vejl. udsalgspris: kr. 945

Bogen kan købes hos din lokale
boghandler eller gennem
info@arkfo.dk

Se mere påwww.arkfo.dk

Arkitektens Forlag

MØBLER MED MENING

Dansk møbelkunst 1840-1920



+46 560 688877
vestre.com

mmPi?

M

mm.

vestre

Photo:
Jonni
Art Direction:
Dinamo Design
Vestre Presence

© 2009

Design:
Espen Voll
Tore Borgersen
Michael Olofsson


