TfK 2014.1-2-ombr3_TfK materie 19.06.14 12:48 Side 65

Bokmeldinger
Einar Sørensen (red.) 2013. Norsk havekunst under europeisk himmel. Oslo,
Spartacus. 480 s.
Anmeldt av Nina Hovda Johannesen
Kunsthistoriker og sjefskonservator ved
Drammen Museum, Einar Sørensen er
redaktør og hovedforfatter for dette store
verket. Sørensen har med seg 15 kapittelforfattere og står selv som forfatter av 12
kapitler. Boka har et stort format (21,5 x
25,5 cm), er på 480 sider og teksten er satt
med ganske små typer i tospaltet satsspeil.
Det er viktig å si dette om formatet med en
gang, da en av de få innvendinger jeg måtte
ha gjelder omfang og prioriteringer.
Det nydelige omslaget har et utfallende
foto fra parken i Stonehead i Wiltshire i
England. Utsnittet viser en gammel steinbro,
en innsjø, et lite palladiansk tempel, store
flater åpen plen, og vakre grupper løvtrær. En
kan jo spørre hvorfor en engelsk park skal
pryde en bok om norske haver. Men det blir
fort klart at det er arven fra de store havebrukstradisjonene på kontinentet og særlig
England som kommer til uttrykk her. Omslaget gir store forventninger om bokas
innhold – forventninger jeg mener innfris.
Boka har fire hovedbolker: En om
hagekunstens historie, dens teori og historieskrivning; én med en mengde konkrete
eksempler på hagekunst rundt Oslofjorden
og en avstikker til Ulefoss; en kortere om
hagekunst i ’den nye verden’ og en om
funkishagene ved Moss.
De innledende kapitlene er skrevet av
Einar Sørensen. Hagene er blitt anlagt etter

ulike teorier og prinsipper, og Sørensen gir
en fyldig oversikt over bevarte skrifter om
disse. Han beskriver ulike typer hager som
har sitt utspring i ulike stiluttrykk, men
mener at de i Norge, litt unna hovednedslagsfeltene, er mer å tolke som typer og
ikke som uttrykk for stilperioder.
Boka tar for seg hager i nyere tid – det
vil si etter middelalderen, og starter på øya
Ven i hagen til astronomen Tycho Brahe.
Den er fra 1580 årene, altså et renessanseanlegg. Hagen er et stykke natur som er
’disiplinert’ slik det best passer oss – og
Brahes slott og hage er en del av et hele.
Observatoriet, slott og hage utgjør et idealbilde av geometriske former – det fullkomne universet, skaperverket.
Ideer til slike anlegg fikk også vi, langt
mot nord, fra mønsterbøker. Italia var et
viktig senter for spredning av teori som ble
virkeliggjort i beskrevne anlegg. Sørensen
påpeker at beskrivelsene av hageanleggene
har en terminologi som er hentet fra arkitekturen, her finner vi gallerier, rom, kabinetter etc.
Et viktig tema er hortikultur, det vil si
kunnskap om kultivering av planter, hvordan jorden skal dyrkes. Dette varierer selvfølgelig fra sted til sted. Hvor gjerne en
enn har ønsket det, kan klimaet i Toscana
ikke sammenlignes med virkeligheten på
Ulefoss. Det har vært helt nødvendig med
egen kompetanse og lokalkunnskap. Lys
og skygge, dufter og farger, rennende
vann, stille vann og variasjon var viktig.
Disse idealene spres over hele Europa,
men blir, som arkitekturen, tilpasset lokale
forhold.
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De generelle teoretiske innledningskapitlene er på 165 sider. Teksten er grundig
men likevel lettlest. Denne delen av boka
vil jeg si er en grunnleggende framstilling
av europeisk hageanlegg, både i sin internasjonale bredde og i hvordan de har påvirket
Norge.
Kapitlet ”Haveteorier på norsk” tar for
seg hvordan de europeiske teoriene manifesters i Norge. Som med alt annet er det et
skille før og etter at boktrykking og utbredelse av bøker ble vanlig.
Etter dette omfattende kapitlet følger
kapitlet ” Det er et yndig Land”, om de
danske landskapshager. Vi var lenge både
politisk og kulturelt en del av DanmarkNorge, og den danske ’gullalderen’ har
influert både livet og hagebruken i Norge. I
den senere del av perioden er det den ’engelske’ hagen, stemningshagen, formidlet
gjennom tyske eksempler, som slår igjennom i Danmark. Barokkens større anlegg
blir ’løsere’ og hagene skal være til oppbyggelse og ettertanke. Nå kommer de små
fornminnene, templer, eller tempelruiner,
kopier av antikk skulptur eller en liten
gotisk ruin. Det er romantikkens bredspektrede melankoli som slår gjennom, med en
erkjennelse av forgjengeligheten og det
vakre i den. Det eldste eksempelet på en
slik hage er Fredensborgs ”Nordmandsdalen”, der 70 sandsteinsfigurer av norske
og færøyske folk av allmuen er utstilt. De
danske hagene har dessuten både antikke
og middelalderske ’ruiner’.
Bokas andre halvdel er viet konkrete
eksempler på norsk havekunst. Det er 21
ulike anlegg som beskrives, pluss et kapittel
om ”Kommandanthaver, belyst med
eksempler fra Fredrikstad” og ett om
”Andreas Usgaard Hersleb: Den første
kjente hage- og landskapsmaler ved
Skiensfjorden”. Denne delen av boka gir
mange ideer til lange, fine utflukter til
våren.
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Det er ulike typer embedsmannsgårder det
er snakk om. Det er lensherrer, kapellaner
og amtmenn, det er parker, nyttehager og
kombinasjonsbruk. Det er vanskelig å gi et
generelt overblikk, men hvert kapittel
beskriver konkrete anlegg og gir rikholdig
informasjon – om det enkelte anleggs
historie og endring, om hvilken funksjon
hagen har hatt, om stiluttrykk og innflytelse og om hvem som har bodd her og
bidratt til anlegg, vedlikehold og endringer.
Det er mye informasjon her, tekstene er
godt skrevet. Jeg vil framheve som en helt
spesiell kvalitet ved boka det fantastiske
bildematerialet. Gamle og nye tegninger,
planer og prospekter, malerier og fotografier. Det er en stor og kronglete jobb som er
gjort for å framskaffe dette materialet, og
bildetekstene gir ekstra informasjon.
De to siste kapitlene – om funkishager
i Moss og om hagekunst i USA – er både
interessante og morsomme. Men de blir
hengende litt som en hale, etter all denne
gamle prakten fra sen renessanse, gjennom
barokk og romantikk, der vi ser alt i vår
historiske og politiske og kulturhistoriske
sammenheng.
Dette siste var altså etter min mening
det største aberet ved boka. En annen liten
innvending er at typene er litt små, men jeg
ser at det er et spørsmål om plass. Papiret er
litt blankt til å lese i vinterkvelder, selv om
papirkvaliteten er bra for bildegjengivelsen.
Samtlige kapitler har et godt noteapparat, i
tillegg kommer fyldig litteraturliste og alfabetisk stikkordregister. Men alt i alt har
boka lagt et teoretisk og historisk fundament, og den burde være første bind i en
lang rekke utgivelser.
Med en hage så stor som et picnickpledd drømmer denne anmelderen om
alleer og labyrinter, små vann og dueslag
etter å ha lest denne boka.

