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

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

Strategi for det åbne land
Akademiet for de Skønne Kun-
ster/Akademiraadet har ud¬
skrevet »Prisopgaven i arkitek¬
tur 1989« under overskriften

»Strategi for det åbne land«.
Præmiesum: 50.000 kr.

Forslag skal være indsendt
den 15. februar 1990.

Program med de almindelige
betingelser fås på Akademi-
raadets kontor, Kongens Ny¬
torv 1, 1050 København K, tlf.
33 12 68 60 fra kl. 10-12 og
13-15.

Gravmonumenter
Foreningen for Kirkegårdskul¬
tur har udskrevet en offentlig
konkurrence om nye monu¬

menttyper, der kan indgå i kir-
kegårdsanlæg, hvor den enkelte
grav er indordnet i et fælles an¬

læg uden afgrænsninger.
Samlet præmiesum 70.000

kr. Indlevering af forslag senest
den 1. februar 1990.

Program rekvireres fra:
Kirkegårdsleder Birgitte
Foghmoes, Figenvej 109,
4700 Næstved.

Antwerp Waterfront
Revitalisation
At the end of this year the City
of Antwerp council wil be
launching a major internatio¬
nal urbanisation competition,
under the title »Antwerp
Waterfront Revitalisation«.
The aim is to develop a

strong concept for revitalising
the former docks area, with the
emphasis on the close relation¬
ship between the city and its
river. The winning project will
form the basis for a long-term
redevelopment programme.

The competition is open to
designers with experience in
urbanisation projects, with pre¬
ference being given to teams of
town planning experts, archi¬
tects, landscape architects and
traffic experts.
The remit is to draw up a

concept plan for the revital¬
izing of the nineteenth-century
docks area along the river. The
main starting points are the
functioning, structure and ar¬

chitecture of this area. Partici¬

pants will also have to draw up
a detailed plan for one of three
sub-areas: »Het Eilandje«, be¬
tween the city and the modern
docks area: »De Kaaien«the

strip between the city and the
river: and »het Zuid«, teh area
between city and suburb.
For each sub-project there

will be a first prize of 21,00
Ecu and several honourable
mention. The design period
runs from 1 January to 3 June
1990. The competition will be
judged by an international
jury, and the results announced
on June 1, 1990.
The compettion is being

organized by the City of
Antwerp.

Project secretariat: Stad aan
de Stroom, Dienst voor
Werken, Desguinlei 33,
2018 Antwerpen, Belgium.
Tel 03/238 78 60.

»Collaboration and Context«
International Public Art

Symposium, Birmingham
1990
The International Public Art

Symposium will take place in

Birmingham on 27 and 28
April 1990. This important
conference will take as its
theme »Collaboration and

Context«, with the intention
of making a rigorous and
meaningful contribution to the
current debate surrounding the
role of art in public places.
The Symposium programme

aims to examine recent exam¬

ples of good practice and pro¬
duct through the presentating
of case studies from the United
States and Europe. Programme
timing is structured to include
frequent feedback sessions
throughout the Symposium to
offer genuine, active participa¬
tion in a provocative and prac¬
tical public art debate.
The emphasis of this Sym¬

posium is on collaboration. It
is about how to collaborate
rather than why collaborate.
Further information from:
Jane Kelly. PublicArt Com¬

missions Agency. Suite 22
Guildhall Buildings. Naviga¬
tion Street. Birmingham B2
4BtT. Great Britain.

Høstkonference 90 og DL-TUR
i foråret 90 vil blive erstattet af
en massiv invasion af DL-med-
lemmer på IFLA's Verdens¬
kongres i Bergen 1990, i dagene
30. aug.-l. sep. 1990.
Verdenskongressens hoved¬

tema vil være »Kyst- og fjord¬
landskabet«. De første 2 dage
af kongressen er afsat til semi¬
narer og workshops indendørs,
på kongressens sidste dag er
der derimod lagt op til såkaldte
»mobile workshops«. Delta¬
gerne kan der vælge imellem 5
parallelle dagture med forskel¬
ligt fagligt indhold.
Alle DL-medlemmer har fået

tilsendt program, pris m.v.
De DL-medlemmer, der er

interesserede, og som endnu
ikke har henvendt sig til kon¬

gressekretariatet, kan henvende
sig til DL's debatudvalg: Sol¬
veig Stenholm, Quistgårdsvej
4, 4600 Køge. Tlf. dag 53 65 03
55 aften 53 65 65 35. Debatud¬
valget vil så stå for en kollektiv
henvendelse.
DL's debatudvalg vil i for¬

bindelse med IFLA's verdens¬

kongres arrangere fællesrejse
og prøve at finde overnatnings¬
muligheder, der er til at betale.
Vores plan er derudover at

arrangere et par ekstra dage
med ture i Bergen og omegn.
Alt dette vil I høre nærmere

om.

Debatudvalget kan varmt
anbefale at bakke op omkring
vores norske kolleger og arran¬
gementet. Dette er en eneståen¬
de mulighed for at møde kol¬
leger fra hele verden.
Mange er meget entusiatiske

omkring NORDEN, og fagligt
har danskerne i hvert fald en

høj stjerne.
Lad os høre fra interesserede.

Att marknadsfora stadens
uterum

Seminarium i Sigtuna 23-24
januari 1990:

Som ansvarig for stadens
uterum funderar du såkert en
hel del på parkers och gronom-
rådens betydelse for stadens
miljo.
Ibland leker du såkert med

tankar på hur just din forvalt¬
ning ska kunna gora något
nytt, nå ett steg långre, få mera

.uppmårksamhet - kort sagt bli
de som forvaltar och utvecklar
stadens identitet.
Ett viktigt steg på vågen mot

detts år att du nappar på Vår
inbjudan om att marknadsfora
parkverksamheten.
Då får du uppleva vå inten-

siva dagar, då pressen avslojar
hur de jobbar. Dår vi slipar
argumenten infor en presskon-
ferens. Dår vi funderar over

»verktyget media« och dår vi
planerar hur vi kan utnyttja
det.

Information
Upplysningar om seminariet
lamnas av Lars Fladvad, tele¬
fon 08 - 772 41 63 eller Ole An¬
dersson, telefon 040 - 41 50 00.
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BYMÆSSIGT
GÅRDANLÆG
1 KØBENHAVN

Bo i by
Jens Clemmensen og Knud
Haastrup har samlet 35 eksem¬
pler på byfornyelse og bybyg-
ning - fra »infill« på Christi¬
anshavn til nye bykvarterer i
Frederikshavn.
Bogen giver et billede af de

bestræbelser, der i dag gøres
for at genskabe byen som bo¬
sted.
Bestræbelserne er på mange

måder et opgør. Kommercielle
interesser har fortrængt både
boligerne og de mange små¬
erhverv, som boligerne har
brug for.
Den økonomiske afmatning

har skabt en stigende interesse
for igen at bo i byen - og en
større interesse for at bevare

og bygge videre på kendte pro¬

portioner.
Ud over den geografiske

spredning spænder eksempler¬
ne emnemæssigt vidt. Samlin¬
gen er systematiseret sådan:

Ældre byområder:
Kvarterforbedringer, bebyggel¬
se på frigivne arealer, karréfor¬
nyelser, friarealer.

Nyere byområder:
Om 60'ernes og 70'ernes hur¬
tigbyggede etagehusområder og
parcelhuskvarterer, og om hvad
der kan gøres for at give bebyg¬
gelserne et arkitektonisk lift,
aktivere beboerne og bringe
områderne ud af den velkendte
selvforstærkende onde cirkel.

Nye Bykvarterer:
Om forsøgene på at give ny¬

byggerierne den samme mang¬
foldighed fysisk, funktionelt
og befolkningsmæssigt, som vi
kender det fra det ældre selv-

groede byområder.
Jens Clemmensen og Knud
Haastrup: Bo i by. Dansk By¬
planlaboratorium. 1989.
A4-format, 80 sider, ill. Pris:

128 kr.

Ulla Bodorff, Landskaps-
arkitekt 1913-1982
Ulla Bodorff var en kontrover-
siell landskapsarkitekt. Hon
hor till den generation som

skapade den nordiska romanti-
ska funktionalismen i tråd-

gårdskonsten under 40- och
50-talen. Åndå har hennes per¬
son blivit mera omtalad ån
hennes arbeten. Ulla Bodorff
var en mycket skicklig land¬
skapsarkitekt med ett sårdeles
gott oga for att inarbeta den
svenska naturen och det svan-
ska landskapet i sina anlågg-
ningar.
Det okade intresset i dag for

landskapsarkitekturens pionjå-
rer bottnar i att en internatio-
naliserad arkitekturutveckling
pekat på svenska stilideal och
forebilder. En av dessa fram-
stående svenska landskaps-
arkitekter var Ulla Bodorff.
ARKUS har tagit som initia¬

tiv att dokumentera svenska
arkitekter och landskapsarki-
tekter i sin skriftserie. Detta år
en nutidshistoria som annars

riskerar att gå forlorad.

Claus Nowotny og Bengt
Persson:
ARKUS småskriftserie Nr 6,
Lund 1988, 52 s, ill, cirkapris
50 kr exkl moms.

Skriften bestålls genom:
ARKUS c/o SPA, Norrlands-
gatan 11, 111 43 Stockholm
Telefon 08-21 85 63.

Fågelinventering - i naturlika
parker
For att få en uppfattning om

vilka kvaliteter naturlika par¬
ker har for fågellivet gjordes en

fågelinventering under våren
1987 och 1988.

Inventeringen omfattar en
restaurerad stadsdelspark, en
aldre park med skogsplanterin-
gar och två storre rekreation-
sområden.
I rapporten ingår åven en

sammanstållning av tidigare
fågelinventeringar i fyra olika
naturlika planteringar, från
1983.
En uppfoljning har gjorts

under våren 1988. Som metod
har revirkartering enligt Biolo-
giska inventeringsnormer, BIN
F 13, anvånts.
Områdena år presenterade

var for sig med lågesbeskriv-
ning, bakgrund, idéer och gen-
omforande av planteringarna.
Dårefter foljer en resultat- och
diskussionsdel for varje om¬
råde med en tabeli over de in-
venterade arterna och kartor
over var i områdena de fiesta
håckande paren finns.
Rapporten ska ses som en

grund for fortsatt arbete men
ger åndå under varje diskussi¬
onsdel allmånna rekommenda-
tioner for att fråmja fågellivet.

Cecila Wånge:
Stencilserie nr 89:4 från Insti¬
tutionen for landskapsplane-
ring, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, Alnarp 1989, pris 30 kr.
Skriften bestålls genom
Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) Institutionen for land-
skapsplanering Box 58, 230 53
Alnarp. Telefon 040-51 0 00.

vi former d
Hvis detaljen løses bedst
med et specialelement.
Når materialerne bruges
i nye sammenhænge.
Spørg BB gruppen, vi gør
dine idéer til virkelighed.

ISIS ISIS tføtoGsxfta ISIS oMiftioiri
Lillemosevej 1

_ 2640 Hedehusene
)U©UU Telefon: 02 13 88 44
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Biografi om arkitekten Mogens Lassen fra Arkitektens Forlag
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»£>? mageløst flot bog«, skrev Nils Frederiksen i Land & Folk.
»... Mogens Lassens arbejde havde det betagende 'noget mere' og en original indsigt i stoflighed og
materialekarakter. Man bliver rigere af at kende hans resultater«, skrev Henrik Steen Møller i Politiken.

Arkitekten Mogens Lassen var blandt pionererne i den danske funktionalisme og
introducerede allerede i 30'erne den hvide stil, der gik som et sug gennem Europa.
Mogens Lassens huse blev hovedværker i dansk arkitektur, og selv om inspi¬

rationen tydeligvis stammer fra Le Corbusier, viser de den personlighed, udstråling
og nærvær, som karakteriserer stor arkitektur.
For mange er Mogens Lassen og den hvide funktionalisme uløseligt forbundne.

Og det er også rigtigt, hvad angår hans tidlige arbejder, men Lassen tillod sig den
frihed at vælge en stil og et arkitektonisk udtryk, der bedst besvarede en given
opgave. Han tillod aldrig, at de åndelige værdier i husene blev reduceret til teknik.
Som sådan står han som en af de store humanister i dansk arkitektur.
Lisbet Balslev Jørgensen har i flere år arbejdet med bogen. I den første tid i et samarbejde med Mogens

Lassen, og manuskriptet er færdiggjort ca. 2 år efter hans død. Dette arbejde har fremdraget meget nyt materiale,
der beriger billedet af en arkitekt, der holdt sig fri af modestrømninger og fastholdt sin kunstneriske integritet.

Lisbet Balslev Jørgensen: Bogen om Mogens Lassen. Pris: 365 kr.
Bogen er på 180 sider, format 25 x30 cm, flere end 500 illustrationer, hvorafmange i farver. Indbundet i helshirting.

ARKITEKTENS FORLAG



Michael Heizer: Water Strider of the Effigy TUmuli Sculptures. Illinois. 1983-85. Disse fem jordformationer udført som stiliserede dyr. Effigy TUmuli
Sculptures består afskildpadde, slange, frø, skøjteløber, havkat. Både de valgte dyrearter og de gravhøjslignende jordformationer relaterer til stedets
fortid.
■ Michael Heizer: Water Strider of the Effigy TUmuli Sculptures, Illinois. 1983-85. These stylised animals made of topsoil are: a turtle, a snake, a frog,
a water strider and a catfish. The animals are intended to evoke the local past. So is the fact that the formations look like burial mounds.

Landskab og skulptur

I september afholdtes et meget spændende
3 dages internationalt symposium »Land¬
scape and Sculpture« i Manchester. Emnet
blev behandlet bredt: Land Art, earthworks,
kunst i landskabet, site- specific sculpture og
landskabsarkitektur.

Blandt foredragsholderne var både sole
og stjerner, kendte kunstnere og kunstkriti¬
kere. De 360 deltagere kom hovedsagelig fra
Europa, USA, Australien, New Zealand. En
stor del var kunstnere, en hel del landskabs¬
arkitekter. Derudover deltog kunstkritikere,
geologer og personer, som igangsætter pro¬
jekter i kommunalt hhv. amtsligt regi eller
arbejder med genopretning af råstofgrave.

Environmental sculpture og landskab
Der findes ikke noget dækkende ord på
dansk for ovenstående. »Kunst i miljøet«
eller »kunst ude omkring« lyder jo tåbeligt.
Det var kunstkritikeren John Beardsley, Wa¬
shington, forfatter til bogen Earthworks and
Beyond, der indledte dette delemne. Med en

kort repetition af de kendteste værker af
60'ernes pionerer såsom Heizer, Smithson,
Walther De Maria. Beardsley antydede flere
årsager til, at skulptur som sådan var flyttet
udenfor. Museerne var overfyldte, begrebet
landskab var i folks bevidsthed, idet man
mere og mere hørte om det industrielle sam¬
funds påvirkning af landskabet. Dette betød
dog langtfra, at kunstnerne arbejdede udfra
en økologisk holdning. Heizer citeredes bl.a.
for at have sagt: Jeg bryder mig ikke en døjt
om landskabet. Jeg er billedhugger, og for
mig er landskabet jord (i.e. materiale). Og
Smithson for at have sagt: Det pastorale for¬
billede er umoderne.
Disse første arbejder kaldte Beardsley

Land Art eller earth works. De efterfølgende
eksempler bevægede sig væk herfra, både
ved at være anvendelige på en eller anden
måde og ved at indtage byerne.
Det kan være reclamation projects, gen¬

opretningsprojekter som Nancy Holts for¬
slag til bearbejdning af et stort losseplads-

AfAnnemarie Lund

område (Sky Mound) eller Heizers udform¬
ning af et tidligere kulgravningsområde,
hvor han placerer 5 kæmpe jorddyr (Ef-
figi TUmuli). Eller det kan være site-specific
sculpture, hvor skulptur og sted udgør en
enhed. Sidstnævnte projekter, ofte placeret i
meget bymæssige omgivelser, udføres tit i et
samarbejde mellem kunstner, arkitekt og
landskabsarkitekt. Eksempler herpå er de
mange nye pladser og gangstrøg i Battery
Park City, NYC og i øvrigt mange bycentre i
USA.

David Reason, lektor i interdisciplinære
studier ved Kent University i Canterbury
fulgte derpå. Et af privilegierne ved at starte
som nummer to, sagde han, er, at det giver
mulighed for at kommentere foregående
taler. Reason fandt, at de viste amerikanske
eksempler i høj grad oser af penge og af en
væk fra naturen holdning. De øver en vold¬
som påvirkning på naturen, mens de euro¬

pæiske kunstnere mere stilfærdigt sætter
deres subtile mærker. Hertil replicerede
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Nancy Holt:
Dark Star Park.

Rosslyn,
Virginia.
1979-1984.

Beardsley, at det i høj grad skyldtes valget af
de seneste, meget urbane eksempler.
David Reasons talte om Land Art i Stor¬

britannien, om Richard Long, David Nash,
Andy Goldsworthy, Hamilton Finlay. Han
prøvede især at fremdrage deres holdning til
naturen og de naturoplevelser, vi kan få af
deres arbejder. Reason mente, at briterne har
en større respekt for naturen og et budskab.
Deres arbejder er oftest midlertidige, måske
kun øjebliksbilleder, de vil ikke overmætte
landskabet med skulptur.
Et eksempel, der kan åbne vores øjne for

det usete landskab, var et fotografi af
Richard Long: et stenet området, hvor der er
rejst en cirkulær stensætning. De rejste sten
markerer, at det er et yderst karrigt sted. Ri¬
chard Long's fotografier giver oplevelse,
indsigt, følelse for naturen.
Også en kunstner som Ian Hamilton Fin¬

lay benytter sig i sine værker, der har mange
litterære undertoner, af at lade os se gennem
kulturens briller.
Professor Cathrine Howett, Georgia, talte

om »collaboration«, som står for samarbej¬
det mellem kunstnere, landskabsarkitekter
og arkitekter. Ikke et samarbejde i traditio¬
nel forstand (cooperation), hvor hvert fag
har sit ansvarsområde, men et samarbejde
om både idé og design. Ordet »collabora¬
tion« er blevet et nøgleord for løsning af op¬

gaver i USA, tidsskriftet Landscape Archi¬
tecture har i maj i år vendt og drejet emnet i
et temanummer. Der er fra de mange teams,
der har været sat igang, både gode erfaringer
at henvise til, såvel som frustrerede eller op¬
løste arbejdsgrupper. Landskabsarkitekt¬
professionen får ofte skyld for alene at op¬
fylde funktionelle krav, mangle mystik og
nerve. Via samarbejde med kunstnere skulle
opgaverne, ifølge udsagn fra de velfunge¬
rendegrupper, få tilført friere tankegang, ny¬
syn og friske ideer. Kendte landskabsarkitek¬
ter som Paul Friedberg og Lawrence Halprin
udtaler, at de - afhængig af hvem kunstne¬
ren er - mener, at denne form for opgaveløs¬
ning er at foretrække til en række opgaver.

Forskellige holdninger til
landskabsomformning
Nancy Holt, bl.a. kendt for sine »tunnelvær¬
ker« viste et udvalg af egne arbejder. Kosmos
er ofte inddraget. Positionen af sol, måne og
stjerner har en betydning i projektets ud¬
formning. I Dark Star Park, Rosslyn, er der
således skyggesammenfald fra jordhøje,
kugler, kantsten den 1. august, en mærkedag
i byen Rosslyn.
Holt var nok den kunstner på symposiet,

der kommer tættest på arbejde med, hvad vi
regner som landskabsarkitektopgaver: par¬
ker, torve, genopretning af landområder.

Nancy Holt tilstræber, at hendes arbejder
udtrykker essensen af et sted, har en idé og
samtidig er funktionelle og lettilgængelige.
I en lille park i Toronto er temaet at vise,

hvordan vand ledes væk. I forslag til omdan¬
nelse af et stort lossepladsområde i New
Jersey er udformningen og placeringen af
jordhøje bestemt af bl.a. solhverv for at få
særlige kig. Nancy Holt arbejder nu også
med omformning af et nedlagt stenbrud i
England. Kunstneren nævnte ingen sam-

arbejdspartnerei men tilgængelig litteratur
oplyser, at hun arbejder »cooperativt«
Andre vinkler på landskabsomformning

blev givet af en geograf, en geolog og kunst¬
nere, der hhv. arbejdede som en slags healere
og med ikke synlige projekter på havets
bund.

Geologen Peter Gagen redegjorde i sit ind¬
læg for et forskningsarbejde, hvor man
havde fundet frem til ændrede brydnings-
måder, så limstensbrud nu kan efterlades
med mere naturlignende skrænter, nogen¬
lunde som dengang brydningen foregik ma¬
nuelt.

Naturprocesser i skulptur
Naturen og naturens processer er en altaf¬
gørende faktor for både David Nash, Wales,
og Andy Goldsworthy, Skotland, der begge
fortalte om deres arbejder.
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DavidNash: Ash Dome. N. Wales. 1977- pUi^jUd.
David Nash: Divided Oaks. Holland 1985 ' 7 ~77 ,

LANDSKAB 8 -1989 171



Andy Goldsworthy: Lambton Earthworks. 1988

Andy Goldsworthy: Leadgate Maze. 1989

Andy Goldsworthy: IceMound. Yorkshire Sculpture Park. 20. Febr. 1987

David Nash arbejder overvejende i sko¬
ven, i landskabet med at hugge i træ med
økse eller sav. Han lader træ vise, hvor-dan
det ændres af kulde/varme, vand/ild,
vækst/forfald. I arbejder som Ash Dorne,
DividedOaks, The CelticHedge former han
træer på rod, over et langt åremål og med
jævnlige indgreb.
Andy Goldsworthy arbejder på en be¬

slægtet måde. Han blev introduceret af
David Reason som så: En dag, jeg stod og
talte med Andy, begyndte det at regne. Jeg
må gå, sagde Andy, jeg skal ud i regnen.
Goldsworthy har arbejdet en hel del år

som landarbejder og i skoven. Han arbejder
med naturens materialer, både i den meget
lille skalamed torne og blade og større arbej¬
der som i udformningen af et nedlagt jernba¬
neområde, Lambton Earthworks.
Andy Goldsworthy ser meget af sit ar¬

bejde som en slags høst, han skærper vores
sensibilitetet for naturens processer: leg med
lys og skygge, vindens slibende virkning på
sne, nedsmeltning af kæmpesnebolde inde¬
holdende grene, kviste eller sten.
Som følge afmaterialevalget - sne, is, strå,

grene - er mange arbejder måske kun øje¬
bliksbilleder. Men Goldsworthy anser ned-

brydningsprocessen for lige så vigtig, som
det at skabe. Mange af arbejderne er så tem¬
porære, at alt afhænger af, om de fotografe¬
res i rette øjeblik: en grenstruktur, der spejler
sig i vand. Goldsworthy arbejder oftest kun
med sine hænder som redskab og med de
forhåndenværende materialer.
I fortsættelse heraf redegjorde symposiets

igangsætter Ian Hunter for sit forsknings¬
projekt om forskellige former for environ¬
mental art. En lang række af disse udtryk ser
han som forsøg på at tolke økologiske, kultu¬
relle eller teknologiske faktorer, der øver ind¬
flydelse på landskabet.
I diskussionen om ovenstående blev det

betonet, at fotografering ikke må blive et
mål i sig selv. Andre mente, at sådanne ro¬
mantiserende installationer ligefrem kan
være med til at sløre en truende udvikling, at
vi derved viser os som et bundt eskapister,
der blot flytter om på stolene på Titanic's
dæk.

Landskabsarkitektur og landskabs-
skulpturer
Landskabsarkitekt Preben Jacobsen mener,

at landskabsarkitektur både er kunst og vi¬
denskab. Hans arbejder er rodfæstet i mini¬

malismen, tager ofte udgangspunkt i geome¬
triske former og er i høj grad strukturerede.
Forbilleder findes indenfor maleri og skulp¬
tur, specielt har kubismen ydet stor indfly¬
delse. Såvel belægningsmønstre, pergolaer,
bænke som anden aptering er løst med en

meget høj detaljeringsgrad.
Gary Dwyer, Californien, er uddannet

landskabsarkitekt, men arbejder overvej¬
ende som kunstner. Han fandt, at landskabs¬
arkitekten ofte forkrøbles af bygherrens
ønsker og efterlyste mindre fastlåste og ba¬
stante projekter: make things grand in a
small way. Landskabsarkitekter har ikke nok
føling for stedets ånd, sagde han, de nærer

ingen omsorg for landskabet.
Også den efterfølgende forelæser, land¬

skabsarkitekt Robert Camlin, England,
efterlyste projekter der har sjæl og sætter
kulturelle mindesmærker.
Den engelske kunstner Richard Harris

viste arbejder fra Grizedale Forest og Au¬
stralien, og herudover projekter i bymæssige
omgivelser som tenderer henimod land-
skabsarkitek tur/arkitektu r.

1 Passage Paving foran Royal Festival Hall
i London glider to lavastrømslignende støt¬
temure ned på hver sin side af trappens tun-
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Richard Harris: Passage Paving. Royal Festival
Hall. London 1984

Fotografier og illustrationer til dette num¬
mer afLandskab er venligst stillet til rådig¬
hed af nedennævnte:
Richard FLarris, Sue Hilder, Andy Golds-
worthy - repræsenteret af Fabian Carlsson
Gallery i London. David Nash.
Alfio Bonnano, Mogens Otto Nielsen,
Mikael Hansen, Museet Louisiana, Gertrud
Købke Sutton.

Endvidere er der med særlig velvilje fra
Abbeville Press fra bogen Earthworks and
Beyond stillet fotomateriale til rådighed
vedrørende USA.

geformede trin. Og i Bottle Bank, en lille
park i Gateshead er en buegang, en øgleryg
af stål og sten, placeret på en skråning nær
floden. Formen er til dels inspireret af den
nærliggende bro.

Joan Brigham, Massachusetts, arbejder
med damp som bygejsere. Mange nordame¬
rikanske byer opvarmes ved damp, og den
kan tappes. Dampen kan være farlig, men
giver associationer til kraft, magi og noget
sublimt. Med landskabsarkitekt Peter Wal¬
ker har Brigham samarbejdet om Tanner
Fountain, en lav skålform i græs og asfalt og
med utilhuggede kampesten. I sommerhalv¬
året stiger en tågedis op fra stenene, om
vinteren er det damp.

Symposiet var tæt besat med forelæsninger
og lysbilledpræsentationer, den afsluttende
dag kunne man vælge mellem 6 møder med
diskussion af specifikke emner. Mange
kunstnere udenfor det officielle program
havde medbragt dias af egne arbejder, som
så blev vist frem om aftenen.
Området omkring landskab og kunst blev

grundigt afsøgt. Berøringsfladerne mellem
landskabsarkitektfaget og kunstnerens vir¬
kefelt tydeliggjordes.

Diskussionen gik i alle retninger, men svir¬
rede dog i høj grad om spørgsmålet: kan,
skal eller vil kunstnere og landskabsarkitek¬
ter samarbejde. Svaret er måske allerede
givet. Et kommende symposium i april 90
i Birmingham handler udelukkende om,
hvordan det skal foregå. Så vi her i landet går
nok heller ikke ram forbi. Der er dog noget

|i
der tyder på, bedømt udfra de urbane ameri¬
kanske eksempler, at også kunstneren mister
sin uskyld og lette gang på jorden, når han
inddrages i projekter i stor skala. De er ofte
meget pågående og fastlåste.
Forud for og efter symposiet var der ar¬

rangeret ekskursioner, heraf en til Grizedale
Forest, Cumbria. Grizedale Forest drives
som skov med produktion for øje, men her¬
udover er der siden 1977 givet opholdsmulig-
hed for udvalgte kunstnere til at arbejde på
stedet i op til 6 måneder. Værkerne er tænkt
temporære og skal efterhånden nedbrydes af
naturens gang. De udføres af kunstneren
alene eller i samarbejde med skovens folk. I
dag findes omkring 60 stykker samlet inden
for et ca. 8 km2'stort område i skoven. De er

placeret så nogenlunde i nærheden af sko¬
vens stier og er blevet meget besøgte.

AL
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Richard Harris:
Hollow Spruce.
Grizedale

Forest. 1988
Richard Harris:

Birrigai, Australia.
1980

Richard Harris:

Bottle Bank.
Gateshead. 1986
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Land Art
Vildmarken, hegnet, kunst og kult
- i Danmark, Storbritannien og USA

AfGertrud Købke Sutton

Giv os danske et hjørne af hegnet, og vi er
parat til at retouchere og komplettere, så vi
ender hos J. P. Jacobsen eller Dankvart

Dreyer, Skovgaard og Lundbye. Vore ideer
om landskab er betinget af vort klima og vor
kulturarv. Men hvad er natur? Er det havet,
vejret og jordskorpens form, eller er det alt
det andet, som vi har arbejdet os til gennem
tusind år: marker, skove, hegn og haver. Eller
er det alt dette - og mennesket selv? Er det et
ord for den store sammenhæng?
I dag, hvor der blæses i dommedagsbasu¬

ner, søger mange kontakt med naturen, dvs.
det noget, som vi oprindelig var en integreret
del af.
Kunstnernes opdagelse af og engagement

i primitiv kunst i vort århundredes begyn¬
delse var et led i denne søgen tilbage til før
bruddet, da mennesket og dets omgivelser
var ét. Hos kunstnere som André Derain og
Picasso drejede det sig især om en formel
fornyelse, men da Musée de l'Homme i 1937
for første gang udstillede oceanisk og afri¬
kansk skulptur som kunst, dvs. som repræ¬
senterende en livsholdning, blev det klart for
en del unge kunstnere, at det, som Sonja Fer¬
lov kaldte »traditionel kunst« - og som blev
kernen i hendes arbejde - havde et budskab.
Aktualiteten lå i en erkendelse af, at natur¬
folkenes ældgamle ritualer og symboler sta¬
dig havde magt, fordi de handlede om den

fundamentale enhed mellem menneske,
samfund og land. De senere Cobra-kunst-
nere fandt her et nyt indhold og et nyt sprog,
som lod sig supplere med »oldnordisk«.
Men med tiden er også dette blevet forma¬

lisme i et samfund, hvor det non-figurative
var vinder suppleretmed surrealisme fulgt af
neorealisme, abstrakt ekspressionisme osv.
Kunstværker er mere og mere blevet spekula-
tionsobjekter for individer i stedet for mile¬
pæle på vejen mod et nyt fællesskab.

Ind i naturen '

Sidst i 60erne skete det imidlertid, at en

håndfuld amerikanske kunstnere distance¬
rede sig fra den accepterede kunstverden. De
flyttede deres arbejde, ikke ud i, men ind i na¬
turen, på sporet af den mistede uskyld, den
magiske indre sammenhæng mellem livet og
naturen, sol, måne, tid og rum. Vejen gik
ikke længere gennem den avantgardistiske
kunst, men direkte til en fjern fortids enkle
symboler: streger, cirkler og spiraler og dens
monumenter. Hos nogle forblev det postula¬
ter og ego-trip, hos andre en kontakt med
fortiden, som førte til en dyb følelse af både
fysisk og sjælelig samhørighed med naturen.
De gav sig til at udforske det amerikanske
landskab, som bortset fra the Hudson River
School af malere i det 19. årh. æstetisk og

kunstnerisk var så godt som uopdaget.
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De første Land Art-kunstnere gik ikke på
jagt efter skønhed, men efter fortid, f.eks.
konkretiseret ved de mineralske råstoffer
som lå blottede på bunden af den industri¬
elle udvindings kratre. Primus motor i dette
var Robert Smithson. Ved at betragte disse
kratre som spejlvendte historiske monumen¬
ter opfandt han en ny slags skulptur. Ideen

1. Robert Smithson: Spiral Jetty. Great Salt Lake,
Utah. 1970
2. Robert Smithson: Clear Glass in Earth. 1969
3. Robert Smithson: Asphalt Rundown. Rom.
1969

Michael Heizer: Displaced-Replaced Mass, de¬
talje. 1969

blev videreført afMichael Heizer, som langt
ude i Nevadas ørken gravede kubiske huller,
hvori han placerede vældige stenblokke, et
spil mellem negativ og positiv form. Dette
førte til skabelsen af DoubleNegative, et ud-
gravningsprojekt som krævede fjernelsen af
240.000 tons jord. Ikke underligt, at han blev
beskyldt for at voldtage den natur, hvis ube¬
rørthed han priste. Heller ikke det følgende
arbejde, Complex One/City fra 1972-76
handler om omsorg for landskabet, men om
skulpturelle eksperimenter. »It's about art
not about landscape«. Og alligevel har de
store Land Art monumenter haft afgørende
betydning for den nye og anderledes kontakt
mellem mennesker og natur. De er placeret i
ødemarken og kan kun opleves i al deres ind¬
holds fylde i ensomhed, når bulldozere, kra¬
ner og cementblandere har forladt the site,
og stedets stilhed har lukket sig om dem. De
er meget, meget langt fra alfarvej.
Selv om Smithson allerede fra 1966 ryk¬

kede definitivt ud i landskabet var heller ikke
han naturdyrker. Med en periode som mini¬
malist bag sig gennemarbejdede han enkle
geometriske figurer som både positiv og ne¬

gativ form, dvs. som jordvolde eller kanaler,
som øer eller søer. Hans forarbejde til la:nd-
projekter var tegninger, hvoraf en del i efter¬
året har været udstillet i Sorø Kunstmuseum.
I 1969 bragte hans brug af materialer ham

tæt på den abstrakte ekspressionismens frit-
løbende malemåde, idet han bl.a. hældte et

vognlæs asfalt ned over væggen i et stenbrud
ved Rom. Ikke hvad vi ville betragte som en

miljøvenlig handling, men et kontant middel
til at gøre opmærksom på bruddet, som et
sår i jordskorpen, og asfalten som en ka¬
skade eller lavastrøm, der viser hen til natu¬
rens egne kræfter.
Periodens hovedmonument er imidlertid

hans Spiral Jetty, Great Salt Lake, Utah, fra
1970. Molen er 450 m lang. Bygget af sort
basalt, kalksten og jord strakte den sig glit¬
rende af saltkrystaller ud i den rosafarvede
sø - men er i dag dækket af vand. Den er
blevet eksempel på den entropi eller forvan-
lingens lov, som gælder for alle åbne kreds¬
løb, og som for hans efterfølgere er blevet en
væsentlig del af deres erkendelse.

1971 kontaktede Smithson forskellige en¬

treprenørfirmaer og tilbød samarbejde i et
forsøg på at fremme en æstetisk udformning
af deres depoter af spildmateriale.
Han ville ikke være gidsel for deres skader

på miljøet, deres efterladenskaber skulle
ikke camoufleres, men han ville give dem
værdighed i en miljøsammenhæng. Senere
udtrykte Robert Morris, som selv i 1979
havde omskabt et mineterræn til græsklædte
terrasser, sin bekymring: »Will it be a little
easier in the future to rip up the landscape
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Robert Morris: Untitled Reclamation Project. Washington. 1979

for one last shovelful of a non-renewable

energy-source if an artist can be found -
cheap mind you - to transform the devastati¬
on into an inspiring and modern work of
art?«
En mærkelig og kontroversiel person er

kunstneren Christo, som 1970-76 brugte 3
millioner dollars på at forhandle, føre rets- *
sager, fabrikere og opsætte en 24 miles lang
Running Fence, der i to uger bugtede sig vej
til havet tværs over åse og marker. De sociale,
politiske og økologiske diskussioner om¬

kring værker er ikke ulig situationen om
Lars Vilks svenske træbyggeri Nimis på Kul¬
len - et værk som Christo i øvrigt officielt
overtog efter Joseph Beuys' død. Også gi¬
gantisk og permanent er Walter De Maria's
Lightening Field, en kvadratmil med 400
stålstænger, som mellem 3 og 30 gange om
året tiltrækker lyn. Værket er formentlig en
af kilderne bag Henning Cronhammers
provokerende mastotont-projekt til en tor¬
den, lyn og ildbeholder ved Herning Kunst¬
museum. Alt sådant burde være et overstået

stadium af menneskelig maglomani.
For de ovennævnte værker gælder, at

deres størrelse og magtfuldhed skulle stå i et
vist forhold til det omgivende land. Land¬
skabet var deres ramme.

Ændrede signaler
Men i løbet af 70'erne ændrer kunsten sig¬
naler.
Som flyvemaskiner på forskellig kurs læg¬

ger lysende linier på himmelfladen har
Walter De Maria trukket linier af kridt og
gravet render i ørkenen. Han har skabt måle¬
stok og fikspunkter for det menneskelige øje
og spor at følge i det sporløse land. 1968
skabte han i Miinchen et Earth Room dæk¬
ket medmuld, og 1977 installerede han et lig¬
nende permanent i Dia Art Foundation,
New York. Dødmuld, uden en spire. Et land¬
skabs endeligt som udstillingsobjekt, dvs. en
beslægtet idé som førte til en diametralt
modsat handling hos Alan Sonfist. På et
hjørne i Houston Street, Manhattan, prø¬
vede han i sit Time Landscape at genskabe
den oprindelige vegetation fra før koloniti¬
den. Samme Alan Sonfist har i samarbejde
med økologer og geologer søgt at skabe en
skov på en stærkt forurenet industrigrund.
1975 lagde han en krans af sten ud på grun¬
den og fyldte muld på indenfor cirklen.
Tanken var at invitere forbiflyvende frø til at
spire, hvilket faktisk er lykkedes. I essaysam¬
lingen: »Art in the Land«, agiterer han for at
»subtly to redirect nature and allow it to
make its own statement«.

For Sonfist handler det om vækst og over¬
levelse for naturen, for Dennis Oppenheim
handlede det på et vist tidspunkt om en ana¬

lyse af dyrkning, mens Helen og Newton
Harrison forsøger at genintroducere nytte¬
kravet i kunsten på et yderst forfinet niveau.
Deres kamp mod kunst- og forbrugerverde-
nens kynisme giver sig udslag i udstillinger
af fiskeyngel opdrættet under optimale vil¬
kår, om krabbetanke og bakteriologiske stu¬
dier. Deres anstrengelser har konsekvenser -
ligesom Betty Beaumonts.
Canadieren Betty Beaumont kæmper ikke

blot med billeder, lyd og happenings imod
forurening af naturen, hun griber ind. Med
sit Ocean Landmark Project iscenesat og
videofilmet som happening, har hun i sam¬
arbejde med videnskabsmænd og ingeniører
ændret et havmiljø i økologisk retning. Ud
for Long Island, på kanten af Fastlands-
soklen, har hun organiseret dumpning af
500 tons sammenpresset flyveaske på et sted,
hvor 80% af Amerikas havdumpninger fore¬
går. Resultatet er et selvfornyende kredsløb,
der allerede har vist sig gavnligt for fiskebe¬
standen. Som kunstner gjorde hun sine ideer
til en mediebegivenhed, derfor lykkedes det
hende at realisere dem og at skaffe de for¬
nødne penge.
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David Nash: Wodden Boulder. N. Wales. 1982

David Nash: Seven charred rings. 1985David Nash: Skirted beech. N. Wales. 1985
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1. Andy Goldsworthy: Sticks. Yorkshire Sculp¬
ture Park. 3. May 1987
2. Richard Long: A Line in Scotland, Cul Mor.
1981

3. Sue Hilder: Reed Screen. 1988
4.+5. Sue Hilder: Flamborough Cliff Prop.
Yorkshire. 1986

Det flygtige som program
Det er først og fremmest i England, hvor
landskabet er formet af storbrug, minedrift,
rævejagt og havedyrkning, at den lette, ritu¬
alistiske berøring af naturen har vundet
indpas.

Så tidligt som i 1963 arbejdede Richard
Long i naturen med naturen, og 1969 udstil¬
lede han fotografier af mønstre, »tatoverin¬
ger« og menneskespor skabt derude, eller
han bragte genstande med sig ind i galleri¬
erne. Bedst k^ndt er hans cirkler af natursten
eller træ, og mønstre skabt af hans egne
snavsede støvler. Til andre tider nøjes han
med at opremse de naturmaterialer, han har
mødt undervejs på sine lange ture. Også
Hamish Fulton er vandringsmand. Ved deres
kortlagte ture føjer de endnu et usynligt lag
til landskabernes historie. Deres handlinger
er det modsatte af voldelig indgriben, det
usynlige eller flygtige er et program.
Ofte er fotografier eneste vidnesbyrd om

mange unge firserkunstneres beåndede
kompositioner med naturens materialer.
Michael Singer fletter siv, som kun ses i sol
og Andy Goldsworthy bygger sneskulpturer
på Nordpolen og skaber kompositioner af
blade, torne og bær. Hans årstidskunst, ofte
udført i parken ved Bretton Hall, Yorkshire,
bliver til en frostnat og forsvinder med sol¬
opgang eller males med bær og siv i vand.
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Han er digter, grafiker og billedhugger og
skaber den reneste poesi af mælkebøtte-
blomster, en krans af knækkede rhododen-
dronblade, en slange af bregner eller blod¬
røde ahornblade i et egetræ. Hans arbejder
handler om naturens rigdomme, men han
udfører også mere varige værker, f.eks. kom¬
positioner af træstammer i Grizedale Forest.
En anden englænder - David Nash - ar¬

bejder næsten udelukkende med træ, det
være sig levende eller dødt. I et vandløb har
han f.eks. gennem nogle år haft en stor træ¬
blok liggende og fotografisk fulgt dens for¬
vandlinger. I andre tilfælde har han hugget
trin i levende træ eller bundet ungtræer sam¬
men til stiger. Bedst kendt er hans Ash Dome
projekt, plantet 1977, hvor han ved snit og
bøjning styrer væksten af en kreds af træer,
så de i løbet af en snes år vil blive til en kup¬
pel. Hovedmotivet i hans virke er årstidernes
skiften og altings vækst, forfald og gen¬
fødelse, den samme cyklus som har inspire¬
ret mange af 80'ernes unge kunstnere rundt
om i verden.
En af disse er Sue Hilder som med fin sans

for effekt i Flamborough Cliff Prop på
Yorkshire-kysten midlertidigt har genfor¬
enet klippen med nogle nedstyrtede kridt¬
blokke, som af havet er blevet slebet runde. I
blæst og om kap med tidevandet byggede
hun sin søjle. Et andet arbejde Reed Screen,

1988, er inspireret af det flade flodlandskabs
horisontaler gentaget i rørfletværkets gra¬
fik. Trods poesien i hendes værker er der som
hos flere af hendes ligesindede samtidig en
bevidst målrettethed. Karen McCoy, Massa¬
chusetts, udtalelser om sin kunst er karakte-
riske. Hun skriver:

»My work involves sculptural form in
interaction with process, transformation
and'time. I am most interested in making
sculpture that undergoes physical change as
an echo of the constant flux of the world and
its organic processes, that relates to human
memory, history and action; and that is in¬
formed by a cultural and political conscious¬
ness. Connected with these concerns are ge¬
stures towards healing and replenishing as

possibilities for more positive interactions
among humans, and for human interaction
with the rest of the natural world. (This takes
the form of wrapping and binding in earlier
work, and of organization ofmaterials, pro¬
cesses and forms in more recent pieces: iron
metaphorically given back to a mountain -
MesabiField; earth removed, used and retur¬
ned - Clearing: A GraveRepository; or lime¬
stone returned to the site of its formative
waters - Healing Gesture.) Additionally, by
inviting natural phenomena to participate
with me in forming the work, 1 engage
chance and accident as intrinsic elements.«
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Trelleborg vikingelejr
ved Storebælt opført af
træ fældet 980. Den
præcise datering er ba¬
seret på dendrokronolo-
gi. Årringenes vekslende
tykkelse i bevaret træ¬
værk passer ind i en
kurvefor egetræers årli¬
ge vækst i 900-tallets
Danmark med yderste
vækstlag ud for år 980.

■ The Viking settlement
of Trelleborg near the
Great Belt, built of
wood from trees felted
around 980. Its precise
dating was based on
dendrocronology. The
varying thickness of
annual rings in wood
that has ben preserved
matches the yearly
growth curve for oak
trees in 10th C. Den¬

mark, its outermost
cambium being at the
year 980.

Jørn Rønnau: Græsklode. 1986
■ Jørn Rønnau: Grassy Globe, 1986.

184

Kunst dg natur i Danmark
Hvem ved, om ikke også vi i Danmark er
mere kultisk knyttede til vor natur, end vi er
os bevidst.
Hvorfor er så mange store historiske

folkemøder blevet holdt på bakketoppe?
På Himmelbjerget, Skamlingsbanken eller
Ejerbavnehøj. Bakker betyder noget mere
end blot det at komme op over det flade land.
Der er kraft i bakker, de er landskabets kul¬
mination. Da man byggede en bakke som

vartegn, mål og målestok på den flade mark
ved Albertslund, fik stedet kraft.
Hvad angår det historiske og forhistoriske

danske landskab har det fået sin åndelige di¬
mension gennem århundreders digtning og
billedkunst. Og når den monumentale Land
Art ikke har slået igennem i Danmark, er det
måske, fordi vi ved så meget om vores fortid.
Den er i sig selv konkret til stede. Vi har vore
vikingeborge, kæmpehøjenes muldvarpe¬
skud på de højeste steder med den videste

udsigt, og vore jættestuer er kortlagt og

undersøgt. Kunst inspireret af skibssætnin¬
ger, høje og dysser ville savne den eksistensi-
elle nødvendighed, de ville let blive til pasti¬
cher, et æstetisk substitut for The Real
Thing, som ligger rundt om hjørnet med sit
budskab.
Karakteristisk nok er det en tilflyttet itali¬

ener, Alfio Bonanno, der som den eneste - og
med effekt - har brugt jættestuemotivet.
Hvad angår helleristninger, runer og magi¬
ske tegn er der færre hæmninger.
De kunstnere, som er engagerede i natu¬

ren, begrænser sig oftest til at arbejde med
naturmaterialer, og man må ikke glemme at
Henry Heerup allerede i 30erne gjorde
marksten til skulptur, og Sonja Ferlov skabte
en komposition af grene.

1 1979 arrangeredes i Lund en udstilling
med danske kunstnere, hvor Claus Carsten¬
sen tegnede en kridtcirkel og lagde kampe¬
sten omkring et fjernsyn med naturbilleder,
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Britt Smelvær: Fjer og beviklinger, 1986
■ Britt Smelvær: Feathers and Windings, 1986.
Jane Balsgaard: Pindeskulptur, 1985
■ Jane Balsgaard: Sculpture with Sticks, 1985.

Alfio Bonanno: Menne-
skebearbejdet natur i
natur, 1983. Hollufgård
ved Odense. Skulptu¬
rerne har fået lov at for¬
falde og er i dag kun
delvis bevaret,

m Alfio Bonanno: Na¬
ture in Nature, Adap¬
ted by man, 1983.
Hollufgård, Odense
(Funen). These sculptu¬
res have been left to
decay, and now are on¬
ly partly preserved.
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mens Nina Sten Knudsen udstillede rækker
af middelalderøkser.

Pilekviste, fjer, dyrekranier, træstammer
og jord i mange konstellationer gjorde deres
entré i gallerilivet. Få har gjort det så natur¬
nært som John Olsen. For flere var brugen af
naturmaterialer et led i en befrielsesproces,
bort fra deres udgangspunkt som vævere og
over i skulptur. Jane Balsgaard, Annette
Holdensen, Britt Smelvær og flere andre ud¬
trykker sig i dag næsten udelukkende med
materialer hentet i eller inspireret af natur.
De har rejst ensomme steder og ved, hvad det
er at lytte til naturen og kan forarbejde dens
råstoffer med deres hænder. Deres ressour¬

cefulde materialefantasi er traditionsbetin-
get: de er kvinder.
Andre kunstnere arbejder direkte i natu¬

ren. Magtfuldt og skulpturelt snører Alfio
Bonanno træstammer sammen og bakser
med kampesten. Det bliver en menneske¬
skabt magtbalance i natur eller et kultsted

for dens kræfter. Mere direkte og derfor
mindre suggestivt er Jørn Rønnaus kvinde¬
køn af græsdækkede jordvolde.
I 1983 arrangeredes syd for Ribe et »Pro¬

jekt Vadehav«. Inspirationen var hentet i
Island 1980, da nordiske kunstnere mødtes i
natur-samarbejde. Med vilje valgte man

marsken, et af de mest sårbare områder pris¬
givet havet og menneskene, dvs. natur-,
landbrugs- og kulturpolitik. Arbejderne
inkluderede tidevand, vind og trækfugles
vaner. Det ornitologiske aspekt minder om
et Amerikakort fra 1968, hvorpå den mange¬

sidige kunstner Dennis Oppenheim havde
markeret alternative tidszoner baseret på
trækfuglenes data.
Med tagrør gav Mikael Hansen en ansku¬

elsesundervisning i forskellen på en mis¬
handlet og nedtrampet rørskov og hans egen
sammensnøring af rør på roden, så de kom
til at ligne hekse på den sidste rasteplads før
Bloksbjerg.

Annette Holdensen: Pileskulpturer i landskab,
1986

■ Annette Holdensen: Sculptured Willows in a

Landscape, 1986.

I
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Maria Nicolaisen: Svævende membraner. Hollufgård ved Odense. 1988
■ Maria Nicolaisen: Suspended Membranes. Hollufgård, Odense. 1988.
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Mogens Otto Nielsen: Hyldest til snebolden. 1984. ■ Mogens Otto Nielsen: To Honour the Snowball. 1984.

1984 fulgtes gruppen til Geilo i Norge,
hvor sne og is leverede materiale, mens

Mogens Otto Nielsen herhjemme skabte en
serie is- og sneboldskulpturer foreviget i
fotografi. Mogens Otto Nielsen har i Hjalle¬
rup oprettet, et slags kulturlaboratorium
kalder »Atmosphere controlled« og beskæf¬
tiger sig i øvrigt med »Mail Art« og meget
andet. Mikael Hansen har arbejdet videre
med naturen. I den nydelige, disciplinerede
Vestskov introducerede han i tre måneder i
1985 det uventede, det kultiske og det irrele¬
vante ved at blande kunststoffer og natur,
som Alan Sonfist, der på et tidspunkt plan¬
tede asgte og plasticblomster mellem hinan¬
den i en park i New York for at skærpe folks
sensibilitet! Et andet af Hansens projekter
hed Jordkunstens Grav i Husarstalden i Ros¬
kilde. På Hollufgårdudstillingen i 1988 for¬
tøjede Erik Brandt de høje asketræer til
skovbunden med blå nylonreb. Virkningen
var poetisk ligesom Maria Nicolaisens svæ¬

vende membraner. På toppen af havens sneg¬
lehøj fra 1760, som ved sin stramhed og
proportionering kan slå de fleste Land Art
monumenter, havde hun udspændt fiber¬
glasskiver mellem lindetræerne.

Der kunne nævnes andre kunstnere og
flere eksempler på arbejde i og med naturen.
Resultaterne af deres arbejder kan være

smukke, til tider uforglemmelige, men ofte
uvæsentlige i forhold til de problemer, de
tangerer og den sammenhæng, hvori de skal
hævde sig.
Det er de store omvæltningers tid inden

for landbrug, industri osv. Og overalt skal
naturen have hjælp eller direkte genskabes
ved at forene nytte og æstetik. Det betyder
et samarbejde mellem landmænd, gartnere,
landskabsarkitekter, økologer, geologer, ar¬
kæologer og mange flere, men også med
kunstnere.

Takket være sin uafhængighed og sin evne
til at sanse sammenhænge mellem kunst,
kult og videnskab, æstetik og filosofi kan
kunstneren være brobygger mellem specia¬
lister. Ved at arbejde med vækst og forfald,
med fprmer som er lovbundne, men evigt
foranderlige, kunne han måske være den,
som knytter gamle og skaber nye bånd mel¬
lem mennesket og naturen baseret på en

slags økologisk æstetik. Måske vil i fremti¬
den kun det være smukt, som er dyrket uden
gifte.
Lad mig slutte med et citat fra Andy

Goldsworthy: »I think what's interesting
now is that ecological issues have become
creative issues... I'm happy to live now... be¬
cause we're really reassessing our relation¬
ship with the world«.

Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker
og kunstanmelder ved dagbladet Information.
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Richard Serra: Proten i slugten. Louisiana. 1986. m Richard Serra: Gated Ravine, Louisiana. 1986.
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Bogomtale

Earthworks and Beyond
John Beardsley: Earthworks and Beyond.
Abbeville Press. New York. Revideret ud¬
gave. 176 s., ill. Pris ca. 340 kr. uindb. isbn
089659963 9

Earthworks and Beyond udkom første gang
for ca. 5 år siden, men er blevet ført ajour og
udvidet, så den også indeholder de nyeste
eksempler projekter udført i »collabora¬
tion«. Bogen behandler de kunstnere, der fra
60'erne og til nu har arbejdet med Land Art
og environmental art. Langt de fleste kunst¬
nere beskrevet i bogen er fra USA, enkelte fra
Storbritannien.
Kunsthistorikeren John Beardsley opdeler

sit stof i fem kapitler. Avantgarden i 60'erne
og 70'erne inden for jordkunst beskrives i
»Monument og Environment«. Det er tiden
for de store, monumentale værker i ødemar¬
ken af Smithson, Heizer, Holt, Walter de
Maria.
The Ramble - en legende vandring - er tit¬

len på næste del, der overvejende handler om
briterne Long, Nash og Goldsworthy. Med
let vandring hentydes til at disse kunstnere
kun sættermeget lette og måske midlertidige
mærker i landskabet. Beardsley mener, at
dette skyldes at England er så tæt bebygget
og venerationen for landskabet særlig stor.
I Tradition and Antecedent er samlet

kunstnere, der som bevidst bruger referencer
fra historie og kultur.
Historien har sat tydelige spor i James

Pierce's stensætninger og gravhøjslignende
jordformer samlet på Pratt Farm i Maine. I
»Garden of History« har Pierce gennem de
sidste 12 år skabt adskillige af hinanden uaf¬
hængige værker med historiske associatio¬

ner. Også skotten Ian Hamilton Finlay træk¬
ker på fortiden med ofte svært tilgængelige
sammenstillinger fra litteratur og filosofi.
Beardsley fremhæver Pierce og Finlay for at
medtage vores kulturelle ballast i deres ar¬

bejder.
Tillige nævnes Isamu Noguchi for tidligt

at have arbejdet med udformning af hele
pladser og byrum, f.eks. Chase Manhattan
bank Plaza Garden i NYC og Marble Garden
på Yale University.

De to sidste kapitler handler om udviklin¬
gen efter jordkunsten, omformning af land¬
skaber i form af efterbehandlingsplaner for
minedrift, råstofgravning, lossepladser på
den ene side og på den anden side en vifte af
offentlige eller private friarealer i byerne.
Land Art kunstnere som Heizer og Holt, der
startede i ødemarken, påtager sig nu mere
funktionelle, publikumsrettede opgaver.

Begrebet site-specific sculpture genopda¬
ges og anvendes om skulpturer, installatio¬
ner, der skræddersys til en given lokalitet. De
seneste eksempler på samarbejdsprojekter i
byerne er udførligt beskrevet. Fra 1986 har
nye tilskudsmuligheder sat særlig skub i
denne slags projekter.
Beardsley mener, at der ikke er tvivl om, at

der er store fordele ved at offentlige steder
udformes med kunstnere. Kunsten har der¬
ved selv fået et element af offentlig relevans,
stedet bliver visuelt bedre og tilføres ofte
også en »meaning« ved at inddrage symbo¬
lik, historiske eller fortællende aspekter.
Men, siger han, for kunsten som sådan er det
ikke altid godt, visse kunstnere egner sig ikke
til den offentlige arena.
Earthworks and Beyond er meget velskre¬

vet og velillustreret, og emnet er - set fra

Trappe med udsigtsplatform, det afparkstrøg i
Battery Park City, 1988. Samarbejdsgruppe:
Kunstner Mary Miss, landskabsarkitekt Susan
Child, arkitekt Stanton Eckstut.
■ A steel stairway in Battery Park City, 1988.
Team: Artist Mary Miss, landscape architect
Susan Child, architect Stanton Eckstut.

■ Opp. page. Nancy Holt: Sky Mound, New
Jersey. This project is mentioned as an example
of landscape architect and engineer only com¬

pleting the artist's vision. The schematic siteplan
shows thepassage of the sun throughout theyear
in this 57 acre dump. The position ofmounds is
specified by solstice, lunarposition, and the stars
of Vega and Sirius.

landskabsarkitekt side - behandlet meget
udtømmende.
En bog man må have, hvis man overho¬

vedet er interesseret i emnet. AL

Sitings
Hugh M. Davies og R. J. Onorato: Sitings.
La Jolla Museum of Contemporary Art.
California. 1986. 149 s„ ill. isbn 093441825x

Sitings er skrevet som katalog til en udstil¬
ling med Alice Aycock, Richard Fleischner,
Mary Miss og George Trakas. De fire kunst¬
nere arbejder alle med site-specific sculpture
og har flere gange udstillet sammen, f.eks.
på Documenta i Kassel 1977.
Måske er kataloget også ligeså interessant

som den udstilling af skitser og tegninger,
det er skrevet til. For dels er værkerne langt
væk fra museet, og dels udtaler flere af disse
kunstnere, at de egentlig ikke tegner, og alene
er begyndt på det af nød, enten for at kunne
overbevise kommende bygherrer eller til
brug ved samarbejde med arkitekter m.fl.
Fleischner har endog assistenter ansat til
dette arbejde.
I en rundbordssamtale med de fire siger

han, at det sker, at tegningerne først er blevet
til ved efterfølgende opmåling. Han arbej¬
der ved at opholde sig på stedet, opfange
essencen af det, lægge snore ud og sætte
pinde op.
Hæftet indeholder en fyldig og velillustre¬

ret essay om hver af de fire kunstnere. Alice
Aycock udtrykker sig ofte i bygningsagtige
konstruktioner i træ. OgsåMary Miss arbej-
cfer med store konstruktioner, hun er måske
mest kendt af landskabsarkitekter for sin
medvirken i Battery Park City.
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NancyHolt: SkyMound. New Jersey. Detteproject nævnes i Site + Sculpture som eksempelpå en samarbejdsproces, hvor ingeniør og landskabsarkitek
skalfå kunstnerens visioner ført ud i livet. Den skematiskeplan viser solens gang året rundt på denne 57 acre store losseplads. Jordhøjenes placering e
bestemt afsolhverv, månepositioner, stjernerne Vega og Sirius.

Richard Fleischner har tidligere arbejdet
med græsstier og græstørvslabyrinter, med
høballer i linier, korridorer og portaler. Nu
arbejder han også med udformning af pla-
zaer og gårdhaver.
Stiforløb, trapper og broer med indlagt

symbolik indgår tit i Georg Trakas værker,
som det kan ses på Louisiana, men også i Ita¬
lien og USA. Trakas ønsker at bibringe pas¬
sion til offentlige pladser.
Et smukt og givende katalog. AL

Landskabelig kunst
A. E. Bye: Art into Landscape, Landscape
intoArt. Van NostrandReinhold. New York.
2. udgave 1988. 185 s., ill. Pris ca. 350 kr.
isbn 0914886436.

En i USA kendt landskabsarkitekt giver os
i denne bog indsigt i sin måde at løse opgaver
på. I bogen gennemgås omkring en snes pro¬

jekter, som beskrives med en kort tekst og
fine fotos. Langt de fleste eksempler om¬
handler større private ejendomme, et fåtal er
mere bymæssige opgaver.

Bye lægger stor vægt på at arbejde i pagt
med naturen. Han tager udgangspunkt i vel¬
kendte natur- eller kulturlandskaber, og han
anvender næsten udelukkende stedets plan¬
tearter. Hans landskaber skal afspejle en

stemning, det være sig humor, mystik eller
elegance. En billedserie bagest i bogen ud¬
dyber dette.
For Bye er det vigtigste at opfatte stedet, se

hvad der skal væk, hvad der skal til. Jeg har
min idé på nethinden i løbet af to-tre sekun¬
der, siger han. Terrænet omkring landstedet
Soros blev dog »onduleret« med dozer gen¬
nem næsten seks uger, førend Bye var til¬

freds med formerne. På et terræn som ved
Soros falder træernes skygger anderledes,
sneen danner mønstre, når den smelter væk
om foråret og regnvandet løber langsom¬
mere væk, når det kan opsamles i terrænets
hulninger.

A. E. Bye: Soros. Long Island

Eksemplerne viser, at megen smuk land-
skabskunst kan opnås med enkle virkemid¬
ler.
En bog om at gøre det enkle poetisk. AL

Site + Sculpture
Kay Wagenknecht-Harte: Site -I- Sculpture.
The Collaborate Design Process. Van No¬
strand Reinhold. 1989. New York. 144 s., ill.
Pris ca. 375 kr. isbn 0914886452.

Forfatteren har undersøgt, hvordan land¬
skabsarkitekter, arkitekter, byplanlæggere
og kunstnere søger at forene deres fantasi og
kunnen i samarbejde om udformning af især

urbane arealer. I bogen gennemgås de nød¬
vendige forudsætninger for at nå et resultat.
Den primære forudsætning er, at alle arbej¬
der på lige fod.
Gennem foretagne interviews peger for¬

fatteren på forhold, der har været belastende
eller direkte ødelæggende, der nævnes f.eks.
forskelle i arbejdsbetingelser eller arbejds¬
metoder. Manglende indsigt i budgetover¬
holdelse, byggeproces, efterfølgende vedli-
geholdelsesmåder hos kunstneren eller den¬
nes krav om at kunne skifte mening og
ændre på værket indtil aflevering giver an¬
ledning til splid. Men i bedste fald, skriver
forfatteren, fås et design der er unikt og

langt overgår, hvad en enkelt fagdisciplin
kunne have præsteret. Med stor indsigt vide¬
regiver Kay Wagenknecht-Harte, der selv er

praktiserende landskabsarkitekt, en fond af
erfaringer. Bogen om ikke så flot udstyrs¬
mæssigt, så dog rigeligt illustreret med fotos
og skitser.
Et tilbageblik på samarbejdsprojekter om

skulptur og sted i det gamle Grækenland og

Rom, via forløbere i USA i 60'erne og
70'erne fører os til bogens case studies.
Der skelnes i bogen mellem site-domi¬

nant, site-adjusted, site-specific og site con¬
ditioned sculpture, hvor bogens tyngde¬
punkt er de to sidstnævnte.
Fra bycentre gennemgås BatteryPark City

på Manhattan med dens talrige plazaer.
Desuden fra Dallas Park Slice (der, hvor

en jernplade krydser en rundkørsel) og Wil¬
liams Square (der hvor en flok heste galope¬
rer gennem vand) samt Ceremonial Plaza i
Miami (der hvor Claes Oldenburg planlæg¬
ger at tabe en kæmpeappelsin fra 31. etage).
En meget informativ bog. AL
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Summary

Landscape and Sculpture, p. 169
By Annemarie Lund
»Landscape and Sculpture«, a fascinating
three days symposium, took place in
Manchester in September '89. The subject
was broadly defined: land art, earthworks,
sculpture as part of landscapes, site-specific
sculpture, and landscape architecture. The
area embracing both landscape and art was
thoroughly explored, and the interface of
architecture and artistry made manifest.
Art critic John Beardsley of Washington,

on environmental sculpture, began with a
brief recapitulation of the works of such
pioneers of the '60s as Michael Heizer,
Robert Smithson, and Walther de Maria.
Beardsley termed these early works land art
or earth works. The examples shown later
took a different direction in being urban,
and somewhat useful. These may be recla¬
mation projects like Nancy Holt's proposed
treatment of a large dumping area, or like
Heizer's reshaping of a former coal pit, into
which he put five giant animals made of soil
(Effigi TUmuli). Or we get site specific sculp¬
ture, sculpture being at one with site.
Davis Reason spoke about British land

art, about Richard Long, David Nash, Andy
Goldsworthy, Hamilton Finlay. His focus
was on their feeling for nature and their
experiential attitude. Reason was of the
opinion that British land artists have a mes¬

sage, and greater respect for nature. Their
yvork is often ephemeral, perhaps only
momentary; they refuse to cram landscapes
with sculpture.
Professor Cathrine Howett, Georgia,

spoke about collaboration, meaning artists,
architects and landscape architects working
together. Not traditional cooperation in
which members of these professions have
separate responsibilities, but true collabora¬
tion about concept and design. »Collabora¬
tion« has become a key word in US assign¬
ments. Nancy Holt showed a selection of her
work, in which Cosmos often plays a part.
Ms Holt's ambition is for her works to voice
the essence of a location; they must articu¬
late a concept, and also be functional and
easy to understand.

To David Nash of Wales and Andy Golds-
worthy of Scotland natural processes are
decisive factors. Most of David Nash's work
takes place in forests, in rural landscapes. In¬
cising wood with an axe or a saw he allows
wood to demonstrate how it is transformed

by heat/coldness, water/fire, growth/decay.
Andy Goldsworthy also works with natural
materials, both on a small scale and in exten¬
sive assignments such as his reshaping of

Lambton Earthworks, an area containing a
defunct railway. Andy Goldsworthy sees
much of his work as a sort of harvest, a

sharpening of our sensitivity to natural
processes. Owing to his choice of material -
snow, ice, straw, boughs -many works reflect
only moments. But to Goldsworthy decay is
almost as important as creation.

Land Art: Wilderness, Hedge, Art, and
Cult, p. 176
By Gertrud Købke Sutton
We often hear trumpets of doom nowadays,
and many people consequently seek out na¬
ture, the phenomenon of which, originally,
we were an integral part. Artists' discovery
of, and involvement in, »primitive« art at the
beginning of this century was part of this
quest for the oneness of human and environ¬
ment that previously existed. In the late '60s,
then, a handful of American artists removed
themselves from the received art world. They
took their work, not away, but into nature,
tracing innocence, the magic cohesion of life
with nature, Sun, Moon, time and space.
The first land artists were not tracing

beauty but the past, its concrete shape exem¬

plified by the raw materials left in craters
after industrial extraction. The prime re¬

presentative of this trend was Robert Smith-
son, who invented a new type of sculpture by
considering these craters historic monu¬
ments mirrored. This idea was taken up by
Michael Heizer, who way out in the desert of
Nevada dug a cluster of cubic holes into
which he put gigantic rocks- an interplay of
negative and positive form.
A more subtle and ritualistic type af inter¬

course with nature prevails in England,
whose landscape has been formed by min¬
ing, foxhunting and gardening. Richard
Long worked in nature with nature as early
as 1963, and in 1969 displayed photographs
of patterns, »tattoos« and human footprints
created outside, or he brought objects into
galleries. In the eighties, photographs are
often the only evidence of the soulful com¬
positions that young artists make with
natural materials. Michael Singer braids
rushes that are only visible in the sun, and
Andy Goldsworthy builds sculptures with
snow at theNorth pole, and creates composi¬
tions with leaves, berries, and thorns. His
seasonal art, often performed in the park at
Bretton Hall, Yorkshire, comes into exis¬
tence on a frosty night and disappears at
dawn- or is painted in water with berries and
rushes.
In Denmark, hills have power. They are

the culmination of landscapes. Perhaps the
Danes are more culticly bound to the land
than they are aware of. Or why have so many
historic meetings taken place on hilltops?

Hills mean more than just a motion above
plains. Centuries of poetry and paintings
have added a spiritual dimension to the
Danish landscape. Land art in its grand
forms has not been succesful in Denmark,
perhaps because we know somuch about our
past, its presence being quite concrete. There
are viking settlements, round barrows in the
highest places with the widest view, and
thoroughly examined and mapped passage

graves. Art inspired by barrows, tumuli and
other forms of burial mound would be
without existential necessity. They would be¬
come pastiche, an aesthetic substitute for the
Real Thing whose message is still just round
the corner. Significantly, an Italian im¬
migrant, Alfio Bonanno, is the only artist
who uses passage graves as a motive - effec¬
tively too! Artists who have a fondness for
nature often work with natural components
only, and lets us not forget that as early as the
1930s Henry Heerup made sculpture out of
field stone, and Sonja Ferlov made a com¬

position of boughs.
A so-called »Project Tidal Area« was or¬

ganised in 1983 south of Ribe (South Jut¬
land). Its inspiration was a land artistic col¬
laboration undertaken in Iceland in 1980 by
Nordic artists. The marsh, one of the coun¬

try's most vulnerable areas, subjected to the
sea and manmade evironmental, agricultur¬
al, and cultural policies, was deliberately
chosen. The work included tides, winds, and
the habits of migrant birds. Michael Han¬
sen, who later introduced the unexpected
and the cultic by mixing synthetic and natur¬
al materials, demonstrated the difference be¬
tween a mistreated and an artistically rear¬

ranged cluster of reeds.
Several other artists have produced beau¬

tiful, some times unforgettable work but
their results are often negligible in view of
the problems they relate to, and of the
achievements of their peers. Both reason and
aesthestic are necessary in maintaining and
recreating nature. Farmers, gardeners, land¬
scape architects, environmentalists, geolo¬
gists and archeologists must contribute, but
so must artists. The artist, because he per¬
ceives relations between art, cult and science,
aesthetics and philosophy, is able to mediate
between specialists. Working with both
growth and decay, with forms that are both
restrained and in perpetual motion, the
artist could forge new ties and fortify old
ones, the ties that hold man and nature
together in a sort of ecological aesthetic ...
Let me finally quote Andy Goldsworthy:

»I think what's interesting now is that eco¬
logical issues have become creative issues
... I'm happy to live now ... because we're
really assessing our relationship with the
world.« Ellen M. Pedersen
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Hans Erling Langkilde

BYBILLEDE
ET STRÆDE I DEN INDRE BY

»Han kan sit stofpå fingrene; han er en skarpsin¬
dig arkitekturanalytiker; han har noget på hjertet,
som er værd at lytte til; og han er en fængslende
fortæller, ja en sand sprogets mester,« skrev Martin
Hartung i anmeldelsen afHans Erling Langkildes
nye bog: »Bybillede - et stræde i den indre by«.

Bybillede-bogen omhandler det lille, men cen¬
trale gadestykke i hjertet af København, som
forbinder Nikolaj Plads med Højbro, og som
siden begyndelsen af 1600-tallet har heddet
Fortunstræde.

Det er ikke blot en beretning om strædet,
dets huse og beboere gennem tiderne, men og¬
så en fortælling om tidstypiske træk i levevilkår
og bygningskultur i det gamle København.
Bogen er på 144 sider med talrige sort-hvide

og farveillustrationer. Bogladepris: 245 kr.

Bogen er udgivet med støtte af Borgervennen
1788, BRK-Fonden, Margot og Thorvald
Dreyers Fond, Københavns Murerlaug samt
Københavns Tømrerlaug.

ARKITEKTENS FORLAG



Skov-info
Et af formålene i Danmarks ny
skovlov, der trådte i kraft den
1. juli 1989, er at styrke rådgiv¬
ning og information om god
og flersidig skovdrift.
Skov- og Naturstyrelsen har

taget initiativ til et informati¬
onsarbejde.
Skov-info er konkret infor¬

mation til skovbrugere om god
og flersidig skovdrift og ud¬
gives i et samarbejde mellem
Skov- og Naturstyrelsen under
Miljøministeriet, Landbrugs¬
ministeriet, Dansk Skov¬
forening, De Danske Skov-
dyrkerforeninger og Hedesel¬
skabet.

Skov-info kan fås hos skov¬

brugskonsulenten eller hos det
lokale statsskovdistrikt.
Titlerne på de 3 første hæf¬

ter er:
• Hvad siger skovloven?,
• Spørg din skovbrugskonsu¬
lent til råds.

• Barkbiller i nåleskov - en

trussel mod din skov.

Hæfterne kan rekvireres fra:
Skov- og Naturstyrelsen, tel.
45 76 53 76.

Skader på skovens træer
- en billedhåndbog

EF-kommissionen har netop
udgivet en rapport om skove¬
nes sundhedstilstand på bag¬
grund af indberetninger fra
overvågninger i 1987 og 1988
i de 12 EF-lande. I rapporten
konkluderes det på grundlag

af observationer af træernes

nåle-eller bladtab, at der er
sket en lille bedring af sund¬
hedstilstanden fra 1987 til
1988.

Det fremgår desuden af
rapporten, at Danmark i 1987
havde det største nåle-/blad-
tab i EF, og i 1988 var Dan¬
mark kun overgået af Hol¬
land og Storbritannien.
Træers nåle-/bladtab kan

skyldes naturlige faktorer og
menneskeskabte, som f.eks.
luftforurening. En direkte
sammenligning de enkelte
lande imellem er derfor van¬

skelig. I Danmark har vi
f.eks. et mere blæsende klima

og en større saltpåvirkning
fra havet end i de øvrige EF-
lande. Derfor er der et højere
naturligt nåle- og bladtab
herhjemme.
Men der er ikke tvivl om,

at luftforurening også kan
være en faktor, der medvirker
til blad- og nåletab hos træer,
uden at der dog er grund til
at frygte en pludselig og om¬
fattende »skovdød« i Dan¬
mark forårsaget af luftforure¬
ningen.
For at tilføje debatten og

forskningen om »skovdød« et
nyt og længe tiltrængt red¬
skab, udgiver Skov-info nu en

bog - »Skader på skovens
træer« - som med 418 farve¬
billeder viser symptomerne
for over 200 forskellige nye og
gamle skadesårsager.
Hovedparten af de 418 far¬

vebilleder vedrører velkendte
skader og sygdomme, men
der er også medtaget et antal
billeder af blade udsat for
svovldioxid- og ozon-ekspo¬
nering.
Farvehåndbogen er udar¬

bejdet af tyske forskere og be¬
arbejdet for danske forhold
af de tre danske specialister:
dr. agro. Adam Yde-Adersen,
dr. h.c. Broder Bejer og dr.
agro. helge Holstener-Jør¬
gensen.

Hartmann/Nienhaus/Butin:
Skader på skovens træer.
Skov-info, 1989. 256 s. ill.
Pris 125 kr. fra Skov- og Na¬
turstyrelsen, tel. 45 76 53 76.

Naturpleje i skov

»Skovens TYivsel er betinget
ved mange Forhold, i Virkelig¬
heden ved et Sammenspil af
utallige faktorer, hvis tilsyne¬
ladende VirvarMennesket

næppe nogen Sinde vil naa helt
til Bunds i
At dyrke Skov er derfor ikke

blot at dyrke Træer, men tillige
at dyrke og pleje alle de Væse¬
ner, som hører med til den
gode Skovs indviklede Organis¬
me«. C. H. Bornebusch, 1923.
Nu, mere end 60 år senere, er

det blevet endnu vigtigere at
pleje skovene, fordi de skal til¬
godese så mange vidt forskel¬
lige formål i det moderne sam¬

fund: Træproduktion og natur-
og miljøbeskyttelse, ligesom de
er hjemsted for en væsentlig
del at vores friluftsliv. Skov¬
brug, der tilgodeser alle disse
interesser, kalder vi flersidigt.
Folketinget har med vedtagel¬
sen af den ny skovlov og loven
om naturforvaltning beslyttet
at opprioritere det flersidige
skovbrug.
Skov- og Naturstyrelsen har

netop udgivet en bog om »Na¬
turpleje i Skov«. Bogen beskri¬
ver de muligheder, man inden
for skovbruget og fredningsvæ-
senet har for at øge skovenes
naturmæssige værdi som leve¬
sted for det vilde dyre- og plan¬
teliv.
. Det er vigtigt at arbejde hen
imod en bæredygtig udvikling
inden for al produktion. Det
gælder også i skovbruget.

Skovbruget har gennem mange
år taget hensyn til de natur¬
mæssige værdier samtidigt
med produktionen af træ, men
der kan i mange skove gøres
mere til gavn for bl.a. sjældne
fugle, insekter eller planter,
f.eks. bevarelse af gamle og
døde træer og arealer med
hede, mose eller åbent vand i
skovene. Nogle former for na¬
turpleje kan gennemføres for
små midler, andre er mere om¬

kostningskrævende.
Bogen »Naturpleje i skov« er

et led i den serie af »pleje¬
bøger«, der er udarbejdet til
støtte for de offentlige skov-
og landskabsforvaltere.

Naturpleje i skov.
Miljøministeriet.
Skov- og Naturstyrelsen. 1989.
212 s., ill. Pris 125 kr.

Edb-kortlægning
af Danmark
Danmark er ved at blive kort¬

lagt på edb. Dette er baggrun¬
den for, at Praktiserende Land¬
inspektørers Forening netop
har udgivet en tryksag om LIS
- LandlnformationsSystemer.
Landinspektørerne og andre

bruger i stadig større omfang
edb til at producere bykort og
andre kort. Det giver den for¬
del, at man kan producere kort
i den størrelse - det målforhold
- man har brug for. Og man
kan fra gang til gang tage
netop de ting med, som man
har brug for. Det afgørende er,
at man kan lave mange forskel¬
lige kort over den samme by.
Det nye er imidlertid, at man

kan sammenkoble kortinfor¬
mation og administrative data
fra både offentlige og private
registre. Det giver mulighed for
at producere en helt ny type
kort, som i mange tilfælde vil
afløse traditionelle edb-lister,
og som viser sig at stimulere
planlæggernes fantasi og krea¬
tivitet i en helt anden grad,

Yderligere information:
Praktiserende Landinspektø¬
rers Forening.
Lindevangs Allé 4 . 2000 Fre¬
deriksberg . Tlf. 31 86 10 70.
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Udendørs færden
Et udvalg nedsat af de europæ¬
iske transportministre (ECMT)
har udgivet en lille publikation
»Planning for Mobility Handi¬
capped People in Pedestrian
Areas«.

I publikationen gennemgås
nogle væsentlige spørgsmål,
der må iagttages:
»Overflade og hældninger.
Både på fortove og fodgæn¬

gerområder er den anvendte
overflade et kritisk spørgsmål
for bevægelseshæmmede.
Overfladen bør være fast,
jævn, tør og skridsikker; bratte
eller uregelmæssige ændringer
bør undgås, ramper bør forsy¬
nes med hyppige hvilesteder.
Niveauspring er vanskelige

for personer i kørestol og man¬

ge andre bevægelseshæmmede.
Trapper bør forsynes med gode
gelændere og have kontrastfar¬
ver på forkanter, og overalt
hvor det er muligt, etableres
både trapper og ramper.
Ved fodgængerovergange

bør kantsten undgås, og en

rampe installeres. Dette vil gøre
det muligt for kørestolsbrugere
og folk med barnevogne o.s.v.
at komme uhindret over. Man
bør overveje udførelse med et
afvigende overflademateriale
til vejledning for hlinde og

svagtsynede,. både til lokalise¬
ring af overgangen og for at
skelne effektivt mellem fortov

og kørebane. Samråd med folk
med forskellige handicaps og

bevægelsesproblemer er væ¬
sentligt, førend normer fast¬
sættes eller beslutninger tages
på disse områder.

Gadeinventar.

Placering og identificering af
gadeinventar er også problem¬
fyldt. Dårligt placeret på
smalle fortove kan det være en

betydelig hindring både for
kørestolsbrugere og blinde
samt for svagtsynede. Selv på
store åbne områder må det pla¬
ceres omhyggeligt og forsynes
med kontrastfarver, således at
blinde og svagtsynede kan gen¬
kende og undgå det.
Trykknapper ved gadekryds

og lignende udstyr bør placeres
inden for rækkevidde af køre¬

stolsbrugere og personer med
begrænset vækst.

Ledelinier og mærkepunkter.
Brug af følbare ledestrimler og
mærkepunkter bør også tages i
betragtning som hjælp til blin¬
de og svagtsynede i form af
rutenet gennem fodgængerom¬
råder. Resultaterne af forsøgs¬
arbejde i adskillige lande er til
rådighed, så vejledning kan
gives på dette punkt.

Parkering/adgang.
Når fodgængerområder plan¬
lægges, er det væsentligt, at
nem adgang for personer med
bevægelseshandicap etableres,
både fra offentlige stoppeste¬
der og fra parkeringspladser;
hvis sådan planlægning ikke
følges, kan personer med be-
vægelseshandicaps blive ude¬
lukket fra området. Mange
mennesker er forhindret i at
bruge lokal offentlig transport
på grund af vanskeligheder ved
at nå busstoppestedet eller sta¬
tionen snarere end på grund af

problemer med køretøjet. De
afstande som folk med bevæ-

gelseshandicaps med rimelig¬
hed og bekvemt kan tilbage¬
lægge fra en parkeringsplads
eller busstoppested for at nå et
overdækket bestemmelsessted,
såsom en forretning eller en
bænk, hvor de kan hvile, er i
nogle tilfælde meget begræn¬
sede, ofte mindre end 100 m.
Praktiske retningslinier på
»bevægelsesområder« eksiste¬
rer i nogle lande.«
Kilde: Apropos Handicap,
10.89.

Tegnestuenyt
Gunver Vestergaards tegnestue
har skiftet adresse til: Balskov-

højvej 4, 8410 Rønde.
Tlf. 86 37 31 99.

Tegnestuenyt
Tegnestuen Edith og Ole Nør¬
gaard har ændret firmanavn og
adresse til:
Lea Nørgaard & Vibeke Hol-
scher, Landskabsarkitekter,
Godthåbsvej 7, 2000 Frederiks¬
berg, tlf.: 31 19 43 11.

Abonnementspriser 1990
for Landskab
Danmark kr. 425,00 incl.
moms. Norge, Sverige, Fin¬
land, Island og Færøerne d.kr.
350,00. Grønland (inkl. porto,
luftposttryks. kr. 120,00) d.kr.
470,00. Udland (inkl. porto,
aim. tryksag kr. 50,00) d.kr.
430,00. Udland (inkl. porto,
luftposttryks. kr. 135,00) d.kr.
515,00. Pris pr. nummer d.kr.
55,00. Pris pr. nummer uden
for Skandinavien d.kr. 59,00.

ICOMOS-møde i marts 1990
A meeting European Confe¬
rence on Heritage and Tourism
organized by ICOMOS/UK as
a contribution to the EEC

European Year of Tourism, will
be held in Canterbury (United
Kingdom) on 27-30 March
1990.

Information: ICOMOS UK. 10,
BarleyMow Passage, London
W4 4 PH (United Kingdom)
Tel. (1) 994 64 77.

Landskabsarkitekter i EF

European Foundationfor Land¬
scape Architecture
Notes of the meeting (Prac¬

tice sub-committee) held at
Bonn, Germany, 9th September
1989.

Participants:
Tony Edwards, The Land¬

scape Institute. Jérome Espar-
giliére, Fédération Fran//aise
du Paysage. Johannes von

Korff, Bund Deutscher Land-
schafts-Architekten. Charlotte

Skibsted, Foreningen af Dan¬
ske Landskabsarkitekter. Tom

Wolters, Nederlandse verenig-
ing voor tuin- en landschapsar-
chitectuur.

1. Report on Professional Prac¬
tice.
In response to a questionnaire
sent out earlier this year, the
professional organisations of all
EC-countries provided more or
less detailed information on

professional practice of land¬
scape architects i their countries.
Regarding the information

obtained, the following are

Sven BechA/;

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 31 64 19 40
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recommandations, the practice
subcommittee would like to pro¬
pose:
- One of the first aims of all
national organisations must
be the legal protection of the
title »Landscape Architect«.
The European Foundation
has to support this objective
by own activities in Brussels.

- The title »Landscape Ar¬
chitect« must be a title to be
used in all EC countries, the
professional organisations
have to promote this aim,
even if there are other pro¬
fessional groups complain¬
ing about it.

- Probably, most of the na¬
tional professional organisa¬
tions are not aware of the
need to act in regard of the
EC Directive of 21 December
1988 on a General System
for Recognition of Higher
Education Diplomas award¬
ed on Completion or Profes¬
sional Training of at least 3
Years Duration (89/48/
EEC), in order to get the
profession of »Landscape
Architect« included into the

relating national list of
professions. The profes¬
sional organisations should
be requested once more to
claim this from their nation¬
al governments.

- Open competitions for land¬
scape architects, following
clear regulations and con¬
ducted transparently, have to
be promoted in all EC-coun¬
tries.

- Cooperation between land¬
scape architects of different
nationalities, joint ventures,
have to be promoted, partic¬
ularly in order to work
together in third countries.

- It is obvious, that the de¬
velopment of the profession
and the working conditions
of landscape architects are

very different between the
countries from Northern and
Southern Europe. The sub¬
committee agrees, that it has
to be one of the most impor¬
tant objectives of the Euro¬
pean Foundation, to com¬

pensate this difference.
- As a first step, the sub-com¬

mittee therefore should be

supplemented by a represen¬
tative of the southern coun¬

tries in order to better meet
the needs of these countries

professionals.
- There are some important
points, which need closer ex¬
amination than information
available at present allows.
- Planning and Building
Codification,

- National Standards, espe¬
cially for soft landscape
works,

- Competition regulations,
conduct of competitions,

- fee regulations,
- professional insurances.

- The practice sub-committe
suggests to set up a technical
sub-committe in order to
take care of the technical
side of the profession.

2. Draft »Principles of Land¬
scape Architecture Practice«
The draft principles of land¬
scape architecture, made follow¬
ing the Aims and Objectives of
Landscape Architecture Educa¬
tion (Appendix B of the Declar¬
ation of 4th april) were dis¬
cussed and amended.

3. draft »Codes ofProfessional
Conduct«
The sub-committee drafted a

code of professional conduct,
that might be acceptable to all
professional organisations,
however,-there are a few disputed
points requiring further discus¬
sion:
- separation of planning and
realization

- advertising regulations
- necessity of fee regulations.

4. Future working program of
the sub-committee
The sub-committee agrees to
work out draft common compe¬
tition guidelines as a next step.
Another subject will be a first

collection of informations
about standardization in the
member states and the CEN
work related.
The subcommittee as well will

provide,an overview of the situa¬
tion of professional insurances
and will try to make proposals
for improvement.

A collection of fee tables and
regulations will be provided as
well. Structures and member
fees of the national professional
organisations will be examined.
Informations from all mem¬

ber organisations concerning
these items should arrive in

january/february 1990.
The next meeting of the sub¬

committee will be held in Lon¬
don in april 1990.
Bonn, 8th October 1989,
Johannes von Korff.
Resultat af konkurrence i
Hørsholm kommune om

bymidtens fremtid

Vinderprojektet, der fik 1.
præmien på 175.000 kr., er ud¬
arbejdet af arkitekterne Erik
Bystrup og Eva Jarl Hansen,
København. Arkitekterne har
haft civilingeniør Søren Han¬
sen og landskabsarkitekt Ib
Asger Olsen som konsulenter
på henholdsvis trafik og land¬
skab.
Om vinderforslaget udtaler

dommerkomiteen:
Forslaget fremhæves for et

smukt og logisk forløb af
plads- og gaderum, der hver
især afspejler forskellige dele
af byen, fra den ydmyge ud¬
kant til kulminationen i Ride¬
banen, Slotsholmen og barok¬
haven, hvis akse således bliver
byens hovednerve.
Forløbet er fint formet af

træplantninger og bygnings-
volumener, der i samspil med
belægninger og detailudstyr på
en enkel og præcis måde skaber
et helstøbt, moderne bybillede,
der ikke overdøver, men på
harmonisk måde korresponde¬
rer med det eksisterende fine
historiske miljø.
Forslagets mulighed for

etapedeling, de nye bebyggel¬
sers høje beliggenhedsværdi,

højnelsen af de rekreative og

miljømæssige værdier, et reali¬
stisk syn på trafikforhold og

byens beplantning gør sammen
med forslagets høje byarkitek-
toniske helhedsværdi og ny-
skabte dialog mellem moderne
by og historiske værdier, at
dommerkomiteen finder forsla¬
get som et overbevisende svar

på konkurrencens spørgsmål.
Til konkurrencen indkom

ialt 48 forslag. Udover 1. præ¬
mien på 175.000 kr. blev der
uddelt følgende præmier:

2. præmie på 125.000 kr., der
gik til:
Arkitekt MAA Jørn Lang¬

vad Aps, Hørsholm. Land¬
skabsarkitekt: Svend Kierke¬

gaard ApS. Trafikplanlægger:
Anders Nyvig A/S ved civil¬
ingeniør Viggo Launbjerg.

3. præmie på 80.000 kr., der
gik til:
Arkitekterne MAA Lars

Hermansen, Jan Henriksen og
Simon Christiansen, Hørs¬
holm.
Herudover blev der indkøbt

4 forslag på 30.000 kr. hver, der
gik til henholdsvis:
Jørn Boldsens Tegnestue

ApS, København.
Arkitekterne MAA Arne

Arcel, Marianne Ingvartsen,
Henning Nielsen, Jens Nørbæk
Pedersen, København.
Arkitekt MAA Jan de Tusch-

Lec, Helsingør. Landskabskon-
sulent: Anna de Tusch-Lec.
Byens Tegnestue ApS ved ar¬

kitekterne MAA Jens Harild,
< Niels Herskind, Ane Marie
Hindhende, Mads Holst, Dan
Mogensen, Bjarne Pedersen,
København samt landskabs¬
arkitekt MDL Jens Ole Juul.

Dommerkomiteen bestod af:

Borgmester Hanne Falken-
steen, direktør Arno Jensen,
tandlæge Inger Einfeldt, syge- "
plejerske Patricia Terp Jakob¬
sen, sygehjælper Kirsten Thra¬
ne, arkitekt Christian Schiitze
samt som fagdommere land¬
skabsarkitekt MDL Malene
Hauxner og arkitekterne MAA
E. Juul Møller og Lars Frank
Nielsen. Konkurrencesekretær
var arkitekt MAA Flemming
Deichmann, Danske Arkitek¬
ters Landsforbund.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 42 95 22 64

i^SSiSi
Hegn Porte Lågeri
Opsættes overalt

Tim in u

TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 42 73 22 33
Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 75 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen Telefon 86 89 11 21

__

Ole Knudsen Telefon 86 89 20 07 1/fM yj
8680 Ry ved Gudenåen V^7\ BYGGER
Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50
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(O. wi> , i.,
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L D A

ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

STADIONSÆDER
Stor brudstyrke
Enkel montering
Rengøringsvenlige
Farve efter ønske
Stor UV resistens

ORTH INTERNATIONAL AS
SALES DIVISION

Øster Søgade 10, DK-1357 København K
Tlf. 33 32 60 05, Fax 33 32 40 06

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

GÅRDSANERING

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser
sendes gerne på forlangende]

gratis.
Vi giver gerne specialtilbud

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

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

Tlf. 03-72 20 60



LANDSTEDER, VILLAER,
BYGHERRE OG ARKITEKT

AfHans Erling Langkilde

Perioden som ikke var, kalder Hans Erling Langkilde tiden efterFørste Verdenskrig og før nyklassicismen.
En ny tids rigmænd søgte kulturel legitimering og passende boliger til
fritid og ferie. De fandt unge arkitekter, som med inspiration i England
skabte epoke med frigjorte og velformede huse.
Med tyngden lagt på de nu næsten glemte arkitekter, Hjejle og Rosen¬
kjær, giver Hans Erling Langkilde et billede af en oprørsk arkitektgene¬
ration, som kom fra andre miljøer end hidtil.

175 sider, format 197x245 mm. Rigt illustreret med sort/hvide fotos og

stregtegninger. Pris 250 kr.
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