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Det koreanska åventyret
Rapport från IFLA Grand
Council 1992 i Seoul.

IFLA's årsmote, Grand
Council, ågde rum den 28-30
augusti i Seoul. Undertecknad
nårvarande som representant
for Danmark, Island, Norge
och Sverige.

En ny president, George
Anagnostopoulos, Grekland,
eftertrådde Ted Osmundson,
USA, ett skifte som tyvårr åt-
foljts av bittra kånslor och an-

klagelser om valfusk. Den bli¬
de George tilltråder sin post i
mycken turbulens. Sålunda
pråglades årsmotet av forsoken
att losa den konflikt som pyrt i
IFLA sedan flera år och som

kulminerade når USA, Storbri¬
tannien, Kanada och Australi¬
en i våras beslot låmna IFLA.
Uttrådet av dessa stora for¬
bund år givetvis ett hårt slag
mot IFLA, både rent resurs-

måssigt och i egenskap av fore-
trådare for yrkeskåren.

IFLA's europeiska råd for-
sokte i våras losa konflikten

genom att begåra hela styrel¬
sens avgång, en begåran som
det nordiska styrelsemotet i
Kopenhamn i augusti beslot
vidhålla på Grand Council.
Åven det starka japanska for¬
bundet anlånde till Seoul med
denna avsikt. Efter långa och
trassliga forhandlingar beslot
Grand Council tillsåtta en

kommitté dår åven de uttrådda
lånderna år representerade och
ge denna kommitté stor frihet
att foreslå forbåttringar av
IFLA. Underforstått ett IFLA
dår alla forbund återforenas.
Undertecknad ingår i kommit-
tén. Styrelsen fick sitta kvar.
Tilis kommittén sagt sitt, dålår
den bytas ut.

Grand Council foljdes av
vårldskongressen. Efter en dag
i Seoul transporterades de c:a
1000 kongressdeltagarna de
fyrtio milen till den gamla hu-
vudstaden Kuyung-ju i kolonn
av trettio (!) bussar, ett våldigt
och vål genomfort dåd. Vål
framme vålkomnades vi av

applåderande funktionårer och
en stad smyckad med IFLA-
flaggor och banderoller. IFLA
Grand Council rapporterades

for ovrigt på forstasidan med
bild i Seouls morgontidningar.
Uppenbarligen var landskaps-
arkitekternas vårldsmote en

viktig håndelse i Korea, ett
land dår yrket på kort tid upp-
nått en stark stållning. Det lår
till stor del vara professor
Whee Young Oh's fortjånst,
Vice-President i IFLA och hu-

vudansvarig for kongressen.
Och den hade han gjort bra.
Kongressen var genomgående
vål genomford. Ett uppbåd av
funktionårer skotte ett otal ar-

rangemang och sorjde for gå-
sternas fornojelse.

Den internationella student-

projekttåvlingen som traditio-
nellt avgors i samband med
vårldskongressen hade samlat
ett stort antal bidrag, många av

imponerande kvalitet. Tavlin¬
gen vanns for tredje året i rad
av ett kinesiskt bidrag. I sam¬
band med kongressen holls
åven ett studentmote med syfte
att bilda ett internationellt for¬
bund for landskapsarkitektstu-
denter. Såvitt jag forstår lycka-
des man i sitt uppsåt. TVå re-

presentanter nårvarade från
den europeiska motsvarigheten
ELASA - en norsk och en

svensk student!
Nåsta års Grand Council

åger rum i Nigerias nya huvud-
stad Abuja i augusti. Viss
oklarhet råder om den efter-
foljande kongressen också
kommer att genomforas dår el¬
ler delas med Kapstaden i Syd¬
afrika. I så all instålls den tidi-

gare aviserade konferensen i
Kapstaden i mars 1993, en till
synes olåmplig dubblering med
den afrikanska vårldskongres¬
sen senare samma år.

Lars Nyberg, IFLA-delegat

Plantnævnets udtalelse
for perioden juni 1991 til
juni 1992
Plantnævnet har i juni måned
vurderet vejrligets indflydelse
på de nye planters vækst. Vur¬
deringen dækker perioden fra
juni 1991 til juni 1992, eller
med andre ord plantesæsonen
91/92.

Nedbør, soltimer og vind,
der har stor betydning for
planternes vandforsyning og
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vækst, har hver for sig været
usædvanlige i forsommeren
1992, men sammenfaldet af de
tre faktorer har gjort situatio¬
nen helt ekstraordinær.

Nedbør og lave jordtempera¬
turer i marts og april forsinke¬
de mange steder plantearbej¬
det, så plantning ført blev ud¬
ført, lige da vejret slog om
midt i maj.

I følge Danmarks Meteoro¬
logiske Institut er det aldrig
sket før, at vi ikke har haft ned¬
bør i 8 uger. 1899 havde for
samme periode den hidtil lave¬
ste nedbørmængde, nemlig 10
mm. I de 8 uger ville vi nor¬
malt have fået 100 mm.

Soltimerne sætter ifølge
Danmarks Meteorologiske In¬
stitut også rekord, idet maj og

juni har haft 670 soltimer mod
normalt 476. Soltimetallet lig¬
ger normalt meget konstant, og
i begyndelsen af maj var der
endda 12 ustadige dage uden
sol.

Vindforholdene i maj og
juni har forstærket fordamp¬

ningen. Der har ofte været
stærk blæst, primært fra øst.
Fra jordbrugsmeteorologisk af¬
deling på Statens Planteavls¬
forsøg angives, at fordampnin¬
gen fra 21. april-21. juni har
været 220 mm på Sjælland,
mens fordampningen i Midtjyl¬
land i samme periode har væ¬
ret 195 mm. Jordens vandreser¬
ver svarer til ca. 150 mm ned¬
bør. Denne vandreserve er væk.
Nedbørsunderskuddet opgøres
efter fordampning, jordens
vandreserve og nedbøren. Det
store nedbørunderskud kræver
megen vanding, men de fleste
steder er der nedlagt vandings-
forbud.

Nyetablerede planter uden
velfungerende rodnet kan ikke
udnytte jordens vandreserve og
derfor heller ikke kompensere
for den fordampning, der fin¬
der sted fra planter og jord¬
overflade. Selv med optimal
vanding kan der opstå skader
på planter på grund af det helt
ekstraordinære vejrlig. En op¬

gørelse af udgåede planter kan

først foretages efter en længere
periode med normale vækst-
og vejrforhold.

Forholdene den øvrige del af
plantesæsonen må betegnes
som gode.

Sammenfattende for plante¬
sæsonen 1991 til 1992 kan

Plantnævnet konstatere, at vi i
en periode på 4 år har haft et
vejrlig med en ejendommelig
vekslen mellem voldsomme

regnmængder og ekstrem tørke
og varme og meget milde
vintre.

Plantnævnet består af repræ¬
sentanter fra Boligministeriet,
Stads- og Kommunegartner¬
foreningen, Dansk Plante¬
skoleejer Forening, Praktise¬
rende Landskabsarkitekters
Råd, Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole og Landsfor¬
eningen Danske Anlægsgart¬
nermester. Plantnævnet blev

oprettet i 1988.
Plantnævnets adresse er:

Plantnævnet, Linde Allé 16,
2720 Vanløse, tlf 31 74 94 00.

Vejledning i valg
af cykelstativer
Dansk Cyklist Forbund har ud¬
sendt en pamflet om cykelsta¬
tiver. Målgruppen er kommu¬
ner, boligselskaber, beboerfor¬
eninger og andre, som skal tage
stilling til, hvilket udstyr der
skal anvendes til parkering af
cyklerne.

Pjecen, der er udarbejdet af
Søren Dyck Madsen, indehol¬
der omtale af alle gængse typer
cykelstativer.
Kilde: Cyklisten 3.92

Pjecen koster 10 kroner for
ikke-medlemmer. Dansk Cyk¬
listforbund, Rømersgade 7,
1362 København K. Telf
33 32 31 21.

Sektion for landskabs¬
arkitektur
Sektion for Landskabsarkitek¬
tur, Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole er flyttet til
Kronprinsesse Sofies Vej 35,
2. sal. 2000 Frederiksberg.
Tel. 35 28 22 50.

DESIGN: STADSARKITEKTENS KONTOR, Århus
I samarbejde med landskendte

arkitekter har Veksø gennem 40 år
"klædt" udemiljøet med tidløst

design og høj kvalitet.
Med vor landsdækkende

konsulenttjeneste, egne montører,
hurtig levering og egen

distribution er Veksø også et godt
valg til specialopgaver.

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

Vekw-Taulov a/i
Taulov Kirkevej • DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 56 22 99 • Fax: 75 56 22 15

Veki« Sverige
Box 212- S-442 23 Kungalv
Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62
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Indtryk fra Cairo - Arkitekten Ole Ross
Indtryk fra Cairo er en personlig skildring af den ægyptiske hovedstad - dens steder og mennesker -

beskrevet af arkitekten Ole Ross, som døde i 1987.
Bogen gengiver hans bedste tegninger og bringer uddrag fra de dagbøger og breve, han skrev under sit

lange ophold i byen i begyndelsen af 80'erne, hvor han ledede genopbygningen af læreanstalten
Madrassa el-Gawhariye ved Cairos hovedmoske el-Azhar. I bogens indledning fortæller arkitekten,

professor Hans Munk Hansen om baggrunden herfor.

Bogen udgives kun i 500 nummererede eksemplarer på håndgjort Hahnemuhle Bøttepapir, der yder de
følsomme blyant- og tuschtegninger retfærdighed.
96 sider, format 17x24 cm. Hæftet og uopskåret, kr. 275.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.
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Af Gertrud Købke Sutton Landskabskunst og kunst i landskab

■■i

Flevoland

Ny Carlsberg Fondet takkesfor at have ydet
økonomisk støtte til dette nummer afLand¬
skab.

I 1989 deltog jeg som vist nok eneste kunst¬
historiker i et symposium arrangeret i Man¬
chester, hvor kunstnere og landskabsarkitek¬
ter var bragt sammen. Det er et af de mest in¬
spirerende arrangementer, jeg har oplevet, så
da programmet for IFLA-kongressen 1992,
Arti Visual Landscapes, annonceredes med
deltagelsen af kunstnere, sluttede jeg mig til.

Arkitekten som billedkunstner, kunstne¬
ren som landskabsarkitekt, det identitets-
sammenfald, som var kongressens tema, fik
mange facetter undervejs, lige fra Kinya
Washios rekonstruktion af velkendte og el¬
skede japanske naturscenerier reduceret til
kulørt havekunst til James Hirrells formgiv¬
ning af luft over et krater og Lucius Burck-
hardts semantiske diskurs over ordenes

mangetydige ufuldkommenhed, når det
gælder at beskrive et stykke natur. Dertil
kom Bernhard Lassus intellektuelle tegn¬
sprog illustreret i anlægget Pare des Salles
ved Marseilles, italieneren Vito Acconci, der
præsenterede et udvalg af sine humoristiske
projekter - hvoraf de fleste aldrig kom ud
over tegnebordsstadiet - kritikeren John

Dixon Hunt, den finurlige hollænder John
Kormeling, Martha Schwartz fra USA og
schweizeren Georges Descombes, som jeg
skal vende tilbage til. Det blev et broget bil¬
lede af muligheder og holdninger, som yder¬
ligere udvidedes ved besøg til Floriaden og i
Flevoland. Lad os begynde ude på landet.

Flevoland
Ved indflyvningen til Schiphol lufthavn ser
man langs kysten syvogtyve vindmøller og
bag dem et landskab, som kunne være en

hommage til Mondrian. Rektangulære mar¬
ker i mønster, rette vinkler og lige linier. Hver
mark sin farve og alle træer på række, sup¬

pleret med små lunde. Gårdene i typisk hol¬
landsk stil og placeret langs grøfter. Sobert,
rationelt og forudsigeligt - og så var det hele
hav for blot 40 år siden. Flevoland kaldes
det, og det er polder, dvs. inddæmmet og
drænet jord, 6 m under havniveau. Det er et
eksempel på kunsten at skabe land, og for at
gøre landet mentalt og fysisk mere synligt er
den kunstige natur blevet beriget med skulp¬
turer og natur kunst (Land Art).

LANDSKAB 7 -1992 145



Robert Morris, Observatory, 1971 Anne Mieke Backer, Levende Huizen, 1981

Med direkte reference til det regerings-
støttede boligbyggeri og tilsat et fornøjeligt
islæt af ironi har Anne Mieke Backer i 1981

kopieret et enfamilieshus og en ungkarlelej¬
lighed. Væggene er af ahornhække og inven¬
tar: borde, stole, TV og opvaskemaskine af
buksbom, mens sengene er blomsterbede.
Også Marinus Boezems projekt er baseret på
beplantning og vækst. Med 178 unge pop¬

peltræer har han markeret grundridset af
domkirken i Reims. Med tiden til det blive en

løvkatedral, hvor vinden vil få murene til
at svaje. På kanten af den kanal, som omslut¬
ter hele områder, har Krijn Giezen bygget
rørhytter i pagt med gammel tradition, og
midt inde i landskabet ligger Piet Siegers
»Jordhav«. Ved et voldanlæg med grave,
hvor stierne er strøet med hvide strandskal¬

ler, har han sat det fordums bølgeslag et min¬
de midt i det bakkeløse land, en effekt, som
han deler med Robert Morris. 11971 byggede
Morris sit berømte »Observatory« i Sant-
poort-Velsen i anledning af en udstilling.
1977 blev det flyttet til Flevoland - et Stone-
henge på poldergrund. Det består af to
græsklædte ringvolde, den indre planke-
klædt og med fire porte og udfor portene
»sigtekorn« gennem den ydre vold, mod
solens opgang ved jævndøgn og solhverv.

Alle værkerne, på nær »Observatoriet«,
der er universelt, er tænkt til stedet, eller i-alt

fald til området og inspireret af det, samtidig
med at alle har problemer med polderland-
skabet, for under låg af den enorme, mæl¬
keblå himmel og indfældet i markernes geo¬
metri, kommer de alle til kort.

Floriaden
Foruden et overbud af blomster, buske, na¬
tionalhaver og spisesteder var den impone¬
rende udstilling beriget med en sø med pedal¬
svaner, samt et supplement af kunstværker.

23 billedkunstnere, 8 fra USA, 9 fra Hol¬
land, men ingen danskere, var blevet inviteret
til Floriaden og opfordret til at placere eller
konstrueret værker på steder efter eget valg.
Resultaterne spændte fra Rob Scholtes »Ko¬
los fra Zoetermeer«, et 6 m stort, kridhvidt,
langsomt drejende hoved med hårplantning
til Herman de Vries' anonyme egebul i skov¬
kanten. Vito Acconci havde heftet en græs¬
klædt halvcirkel til stævnen af en robåd, en

privat ø, og skotten Ian Hamilton Finlay
havde leveret seks milepæle med indmejs¬
lede citater fra klassikere. »Fast Wiirms« fra
Kanada havde rejst en totempæl, et friheds-
træ, på mosegrund, og Ashley Bickerton
havde behængt et træ med sære ting og foto¬
grafier. Hver, så at sige, snakkede om sit, kun
Jan van Grusven snakkede om Floriade i den

forstand, at han havde bygget et hvidt rum,
hvis ene »væg« var udsigten til parken.
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Vilo Acconci, PersonaI Island, 1992

Marinus Boezem, De groene kathedral, 1987

udtrykt af Lucius Burckhardt. Et af hans ko¬
deord var »minimal intervention«, en for¬
mulering som kunstneren James Turrell helt
sluttede sig til.

Hirrell har gennem snart mange år arbej¬
det med dagslyset. Naturen er rammen om
hans kunst, men hans kunst er natur. Han gi¬
ver lyset rumplastisk (space plastical) form.
Bag hans eksperimenter ligger hans erfarin¬
ger som pilot. Han samler og flyver gamle
maskiner. Ved sin' håndtering af omgivel¬
serne manipulerer han med vor perception,
som også maleren Mark Rothko gjorde det,
og får lys og himmel til at skifte farve og
form. I 1976 købte han en udslukt vulkan,
Roden Crater, i Arizonas ørken og har siden
arbejdet med at uddybe krateret og grave
tunneller gennem siderne hjulpet af arbej¬
dere. At genskabe kraterranden krævede
medarbejde af kunststuderende, for arbej¬
derne »could not make it look real«. Arbej¬
det med krateret vil fortsætte indtil den dag,
det lys, det reflekterer, bevirker at himlen
ovenover får plastisk form. Initiativet be¬
tragtes med velvilje af stedets Hoopi-india-
nere, for blandt dem er der tradition for
monumenter, der henvender sig til universet.
Samtidig har hans køb af Roden Crater red¬
det vulkanen fra industriel udnyttelse. Hans
kunst bliver således samtidig en rednings¬
aktion for natur.

Her, såvel som i Flevoland, konstaterede
man, at kunst i natur og naturkunst er begre¬
ber, som stiller meget store krav til kunstne¬
ren. Selv fornemme billedhuggerværker kan
ødelægge eller ødelægges ved fejlplacering.
Så bliver de, hvad den engelske kunstner Da¬
vid Nash kalder »plunk sculptures« (pladask
skulptur) dvs. værker, der er klasket ned et
tilfældigt sted: på en plæne, foran en bank
eller på et hjørne. For arbejder, der udføres i
naturen, er idé og placering endnu mere af¬
gørende.

Kongressen
Georges Descombes fra Genéve illustrerede i
sit indlæg på kongressen et lykkeligt samspil
mellem kunst og landskab. I anledning af
700 året for den schweiziske konføderation
er der blevet anlagt en gangsti fra Rutli til
Brunnen, 37 km i alt, hvoraf Descombes har
stået for de to. Først har han med specialist¬
hjælp gjort sig fortrolig med strækningens

case-story, dens geologi, historie og botanik
samt områdets rolle i tidligere tiders littera¬
tur og kunst. Hans mål var at skabe et sted i
ligevægt, en sti uden påpegninger, men inspi¬
reret af strukturalismens teori om, at man
ved brud formidler en rekonstruktion, som

synliggør en sammenhæng. Som hjælpere
havde han indkaldt Richard Long, der byg¬
gede 7 varder med 100 sten i hver (700 i alt),
Carmen Perrin, der frilagde og rensede en
række vældige vandreblokke og Max Neu-
haus, der ved at samle og forstærke naturly¬
dene i en skovtykning, forvandlede skoven til
et lydrum. Selv udførte han to projekter.
Han knyttede et nedlagt jernbanespor sam¬
men med den gamle vej ved at lade en række
smalle træramper krumme sig som »fåresti¬
er« op over en skrænt. Fint. Mere problema¬
tisk var det »brud« han har skabt ved på et
yndet udsigtssted, Le belvédére Chanzeli, at
bygge et cirkulært gitter med »vindue« mod
udsigten.

Han forventer, at fårestierne med tiden vil
jævnes ud og forsvinde, men hvad med git¬
terværket? Kan her blive tale om et smukt
forfald?

Minimal intervention
Arkitekten som kunstner, kunstneren som

arkitekt, den tanke, som har inspireret pro¬

grammet, blev foruden af Descombes fint
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Georges Descombes, Die Genfer Strecke, 1986 Carmen Perrin, Die weissen Steine, 1986

Kunst handler om at formidle oplevelse, men

arbejde i natur med natur kræver noget sær¬

ligt. At pode et menneskeligt udtryk på natu¬
rens organiske samhørighed er digterens,
billedkunstnerens og landskabsarkitektens
privilegium. Og måske deres udsagn og

handlinger kan gøre andre mere åbne og an¬

svarlige.
Men det menneske, som arbejder med na¬

tur, er tvunget til at tage vare på signalerne
fra det landskab, han invaderer, ellers bliver
hans indgriben virkningsløs eller direkte vol¬
delig. Han må tænke i vækstbetingelser og

vejrlig, men også i traditioner og historie.
Han må være mange ting på én gang, og der¬
til lydhør, det bekræftede kongressen i Hol¬
land.

Getrud Købke Sutton,
kunsthistoriker og anmelder
ved dagbladet Information.
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Naturkunst

Af Gertrud Købke Sutton

Den 15. august indviedes Krakamarken, et
areal med kunst i naturen på Brusgård Pro¬
duktionshøjskoles jorder 7 km syd for Ran¬
ders.

Initiativet var billedhuggeren Jørn Røn-
naus. Til hjælp har han billedkunstner
Per Kramer, museumsinspektør Finn Ter-
man Frederiksen, Randers Kunstmuseum og
landskabsarkitekt Preben Skaarup. Forud
var gået flere års planlægning, og når tanker¬
ne om at skabe kunst af naturmaterialer i na¬

turen kunne realiseres skyldtes det et tilbud
fra Brusgårds leder, Teddy Hoffbeck om

jord under gården. Resultatet var, at 18,5 ha
ager- og marginaljord blev tilsået med vilde
græsser: Krakamarken.

Tånken om at skabe kunst i naturen med
naturens materialer har mange århundreder
på bagen, men man må erkende, at motivati¬
onen i dag ikke har meget tilfælles med ba¬
rokkens parker og renæssancens parterrer,
selv om sneglehøjen i Hollufgårds have let
kan forveksles med Land Art af i dag.

Da oprøret imod gallerivælde og kommer¬
cialisme voksede frem i 60'erne forgreb
kunstnerne sig igen på naturen. De ofte
magtfulde demonstrationer af Robert
Smithson og Michael Heizer udviklede sig

gennem 70'erne til en frels-naturen-ved-
hjælp-af-kunst bevægelse.

1 1977 plantede David Nash de træer, som
skulle blive til hans berømte Ash Dome, et
kuppelrum skabt takket være den gamle en¬

gelske tradition for formning af hække-
træer, og samme år skabte han i Grizedale
Forest en piletrappe (Willow Ladder) m.m.

Samtidig udførte Richard Harris, som delta¬
ger på Krakamarken, sin første skulptur, en

ring af sten støttet af egestolper, også i Grize¬
dale Forest. Skoven har lige siden været sam¬

lingssted for kunstnere, der arbejder i natur
og som foretrækker naturmaterialer, men

dog ikke afsværger brug af hjælpemidler af
anden art.

Men natur er også lyd, og så tidligt som i
1972 samlede David Tremlett 81 båndopta¬
gelser å 30 minutter med naturlyde på en rej¬
se gennem Englands gamle grevskaber: The
Spring Recordings.

Overalt i verden, og ikke mindst i fjerne
dele af kloden, dukker kunstnere op, som
nærmer sig naturen med den største varsom¬
hed. De sætter et spor, en farve, en konstruk¬
tion, et tegn, som de foreviger i fotografi,
hvorefter de sletter sporene igen eller lader ti¬
devandet om det. Eller de vandrer og fæst¬

Ole Videbæk

Udsigt over Krakamarken
m View of the Krakafield

ner, som Hamish Fulton, naturindtrykkene i
fotografiske serier: Dirt Road Bird Song
eller Rain in the Manifold Valley.

Naturkunst eller Land Art er således et

meget vidt begreb, som rækker fra det gigan¬
tiske til det minimale, fra det dominerende til
det usynlige, fra kunst der er uløseligt knyt¬
tet til én og kun én lokalitet til kunst, der om-
end af naturmaterialer, udmærket lader sig
flytte og udstille - som f.eks. David Nash's
»Running Table«.

Hvad angår større projekter i naturen har
Danmark ikke været i forreste linie. Dog blev
der gjort et forsøg på at gøre opmærksom på
et særegent stykke dansk natur i Projekt Va¬
dehav i sommeren 1983, og gennem 80'erne
har Mikael Hansen stædigt arbejdet på at
åbne folks øjne for Vestskovens kvaliteter
ved at introducere kunst, der føjer sig - og
kunst, der bryder med landskabet. Fra midt
i 70'erne har Mogens Otto Nielsen, som

Andy Goldsworthy i England, arbejdet med
naturens mest forgængelige materialer: sne

og is, mens andre har skabt enkeltværker af
jord, sten, pilekviste osv. Men med Kraka¬
marken er der skabt et område, hvor natur¬
kunsten i dag og fremover så at sige vil vokse
op af jorden.
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Annette Holdensen

Marianne Hesselbjerg

Krakamarken
Mellem store bakker i sommerblegt græs har
en flok kunstnere bygget, gravet, flettet og
plantet. Det ses som store muldvarpeskud,
bæverboer og magiske tegn skabt af stedets
materialer. Noget har været forberedt ved
forårsplantning, noget venter på at blive
overgroet med græs, andet på regnvejr, men
alt er udført med tanke på skiftende vejrlig
og årstider. Alt er undervejs. Det, der er

plantet skal formes og plejes, det, der er

nøgent vil med tiden blive græsklædt, og det,
der er dødt vil forgå.

Træ, lyd og jord
Noget dominerer, som Jørn Rønnaus skulp¬
turkomposition med affasede stammer,
andet er næsten usynligt. Man falder så at
sige over det på vej fra et værk til et andet.
Det gælder Marianne Hesselbjergs vand¬
grav. Som når et sår springer op, har græs¬
tørvene trukket sig tilbage og afsløret en dyb
flænge. Den er kun få meter lang, men dyb
og voldeligt udspilet, og fornemmes som en
smerte i jordskorpen, der da også har reage¬
ret. Det fortælles, at den på selve åbningsda¬
gen skred sammen og lukkede sig, som sår
har for skik.
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William Louis Sørensen

Steffen Tast

Sneglehus og regnbue
Et sneglehus fundet ved bækken har inspire¬
ret Alfio Bonanno til en græsklædt spiral af
opkastet jord på bakkeside. Den nedadvend-
te munding er som indgangen til en hule og
polstret med et fint mønster af marksten.
Også to irske kunstnere, Marian O'Donnel
og Mike Bulfin, arbejder med jord, mens
regnbuen sorterer under Steffen Tast. Den
har været hans hovedmotiv i de sidste par år.
Med vanlig omhu, klarhed og idé har han
rejst en halvcirkel af sammensurrede pinde
og, som et spor i græsset, tegnet og nedgrra-
vet bueslagets midsommerskygge.

William Louis Sørensen har også gravet
sig ned, på sporet af lyd og stilhed. Han har
skabt tre skulpturelle resonnansrum, der i sig
selv er fuldtlødige formskabelser.

Den ene minder om middelalderens hor¬
tus conclusus, en cirkelrund fordybning med
fletværkssider og gulv af flinteknolde over
en samlebrønd for markens drænrør. Det er

tanken, at det indhegnede rum skal forstær¬
ke lyden af dryppende vand, ligesom anden
del af projektet, en negativ pyramideform i
jorden. Også her ville rummets form for¬
stærke lyden af vandet, hvis der altså var
vand, hvad der ikke har været i sommer.
Tredje led er en stenlagt passage skåret ned
mellem jordvolde, et lydskjul i forhold til en
projekteret motorvej, hvis motorstøj her¬
nede vil blive udskiftet med lyden af hvislen
i nyplantet avnbøg.

For flere deltagere er det negative - ud¬
gravningen - moder til en positiv form, over
jorden skabt af det bortgravede. Hos Kent
Rasmussen, der er debutant, er det blevet til
en rund høj, hvorigennem er sænket en sten-
lagt bugtet sti.

I plan bliver høj og sti som et yin/yang/
tegn, let sløret af et grenspind, der ligger som
skraveringer om højens sider. Et fint og føl¬
somt arbejde.

Vækst

Vækstskulpturers særlige uforudsigelighed
og fascination har fristet flere. Engelske Ri¬
chard Harris ser i Jylland en mulighed for at
realisere et længe næret ønske. I foråret plan¬
tede han to rækker tynde pilegrene i jorden
på siderne af en lille bæk. TVærs over vandet
bandt han deres spidser sammen. Nu er de
begyndt at danne kroner og gennem de næ¬
ste par år vil de friske skud blive flettet sam¬
men, indtil de danner et gulv, der brolagt
med flint vil blive en længdebro eller korri¬
dor mellem grønne vægge ovenpå bækken.

Også en anden englænder, David Drew,
bruger pil. Tynde, lange kviste blev i marts
plantet tæt og flettet i et rudemønster. Nu
står de som en grøn skærm, hvis frodige
vækst sættes i relief af et lignende hegn af af¬
barkede, dødningehvide grene. Det ene er
som en skygge af det andet, og sammen spej¬
ler de sig i en lille sø. Hans kollega i pileflet,
Annette Holdensen og Bent Winkler bidra¬
ger bl.a. med en skærm som et spindelvæv
udspændt under et forkrøblet træ ved Kra-
kamarkens grænseskel, mens Britt Smelvær,
har skabt en udsigtshøj, hvorfra en sti leder
til en stor, lav skålform brolagt med udsa¬
vede skiver af træstammer, varmt og fuldt af
farveskift.

Ild og legetøj
Overalt på marken er der referencer til det
kosmiske og historiske, til kult og kredsløb.
Ole Videbæk har gjort det højeste punkt til
en bavnehøj ved at placere en række gen¬
nembrudte lerovne, hvis blus desværre måtte
undværes til åbningen på grund af tørken,
men hvis silhouet er markant som grænse¬

markering og kulturelle urformer, der går
fint i spand med Magne Vangsnes norske
hegnsstruktur.

Yngste mand, Ole Barslund leverer sin
egen ironiske kommentar til al denne natur¬
dyrkelse. Han har insisteret på at skabe sin
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egen lund med motorsav, d.v.s. at han ud af et
antal prægtige store træer har skåret mands¬
høje legetøj stræer, stamme og kuglerund
krone, og for en ordens skyld grupperet dem
om en vaskemaskine skåret på samme vis. En
respektløs kommentar til hele projektet.

En drøm realiseret
De to sidste uger før åbning samledes de invi¬
terede kunstnere, og mens de om dagen var
fuldt beskæftigede med at fuldende deres
værker, gik aftenerne med at præsentere
værker og diskutere tanker - et eXnatura
symposium, som var til stor inspiration for
alle, og som nød godt af Kunst- og Kultur¬
fondens støtte.

Med Krakamarken har Jørn Rønnau rea¬

liseret en gammel drøm, og takket være sam¬

arbejdet med Brusgård Produktionshøjsko¬
le kan kunstnere huses og bespises. Den
strategi, som ligger bag Krakamarken er ri¬
goristisk. Intet, som ikke er af natur tolere¬
res, samtidig med, at intet ville være blevet
konstrueret, bygget, gravet, skåret uden
Brusgårds vældige maskiner, som har flyttet
tonsvis af jord, læsset sten, transporteret
træstammer, udlånt motorsave og leveret
vognlæs med vand til David Drew's sø og
Marianne Hesselbjergs udgravning.

Brusgård sørger for markens vedligehold
og eventuelle beplantning. Kun et par af de
udførte arbejder er, hvad man med en ameri¬
kansk betegnelse ville kalde site specific, dvs.
værker, hvis formulering er baseret på deres
placering på dette sted, på denne mark. Det
gælder først og fremmest Richard Harris'
pilesti. Hvis marken skal beplantes, opstår
den ironiske situation, at naturen må etable¬
res site specific i forhold til de eksisterende
kunstværker. Det er en interessant proble¬
matik. Men projektet som helhed er i sin til¬
stræbte renhed og naturlighed enestående.

Gertrud Købke Sutton,
kunsthistoriker og anmelder
ved dagbladet Information.

Richard Harris

David Drew
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Igor Stravinsky »Musikalsk Poetik«, Paris
1946:
»I alt det, der bøjer sig med ynde, må der
være en stræben efter ubøjelighed. Det er
kun fordi, de prøver på at forblive stive, at
buerne er smukke, når de bøjer sig. Det, at
stivheden giver lidt efter, når retfærdigheden
bøjer sig for nåden, det er al jordens skøn¬
hed. Alle ting forsøger på at stå stive og
ranke, og til alt held lykkes det ikke for
nogen. Prøv på at vokse lige op i vejret, og
livet vil bøje dig.«

Kunstakademiets Billedkunstskole har - ved
siden af sin grunduddannelse på en 1. del og
sine normalskoler for malere og billedhug¬
gere - specialskoler for videregående studier
bl.a. Mur/Rum Skolen.

Opbygningen svarer til, at Arkitektskolen
på Kunstakademiet med basis i skolerne for
bygningskunst også har specialskoler for
Grafisk Design, Møbelkunst o.s.v. og på
Institut 4 for Byplan og Landskab.

Billedkunstskolen Mur/Rum og Arkitekt¬
skolen Landskab er et interessant mødested,
som kunne være det mest vitale på Charlot¬
tenborg.

Jeg har tidligere flottet mig med den på¬
stand, at kunstnergeniet C. Th. Sørensen
med sin kløgt, ansvarlighed og rummelighed
ville have kunnet give en nydefineret skole
Mur/Rum meget fagligt stof og kunstnerisk
relevans i dag. Hvad jeg sigter til, er hans
enestående egenskaber: den meget specielle
følsomhed i aflæsning af en opgaves mulig¬
heder og det sikre kunstneriske greb i opga¬

veløsningen, altid betinget af lokalstedet. Og
at han gjorde det så karakterfuldt, at løsnin¬
gen næsten hver gang var en forbilledlig
type.

Landskabsarkitekten C. Th. Sørensen ar¬

bejdede på samme suveræne måde med sin
bundne kunst, som billedkunstneren kan
gøre med sin frie. Han var som arkitekt op¬
draget og uddannet anderledes end os, men
han virkede tilsyneladende lige så frit med
begrænsningen til at give spændstigheden
ynde. Han drog ved sit geni og sin humanitet
fordel af kunstnerisk bundethed.

Ud over tilgangen af udøvere for den frie
og den bundne kunst på Kunstakademiet må
der være store ligheder og forskelle i under¬
visningens indhold. Men meget forener.

Mur/Rum Skolen
Der er et stort behov på billedkunstskolerne
for opbygning af en Mur/Rum-skole for
gennem arbejde med arkitekturens vilkår og
dens rum at erhverve ny indsigt om billed-
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Farvemiljø
Herlev Bymidtesparkeringsplads sammen med Freddie A. Lerche, 1972. Vi valgtepladsen til kunstnerisk behandling udfra ønsket om at give et ellers upå¬
agtet fællesrum etfortrin. Parkeringsbåsene blev defineret ved hjælp afenkle geometriskefigurer opdelt efterfarveholdning, som om der var tale om en

frokostanretning afsmørrebrød. Samarbejde med Herlev Kommune og arkitekt Erik Korshagen.
■ Colourful environment
The carpark in mid town Herlev, with Freddie A. Lerche, 1972. The site, normally unprepossessing, was made visible. Parking spaces were defined using
simple, geometricalfigures arranged by colour as in open sandwiches laid outfor communal meals. Collaboration with Herlev Council and architect Erik
Korshagen.
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kunstens mulighed - dens form og plads - i
det visuelle miljø og dens betydning for sam¬
fundet som kunst.

Det er oplagt, at vi på skolen først og frem¬
mest må beskæftige os med forholdet mel¬
lem de rum, vi lever i: det flade, det 3-dimen-
sionale rum og tidens processuelle. I store og
små skalaforhold. På idéplan og helt kon¬
kret.

Kunstakademiets studerende må under¬

søge og erfare det særlige fænomen, der op¬
står, når maleriets flade »billede« på mur
bliver bestanddel af det 3-dimensionale rum.

Det fungerer så i to forskellige rum samti¬
digt.

Forholdet mellem disse to rumtyper kræ¬
ver det en bestemt følsomhed og bevidsthed
at kunne arbejde med.

En skulpturel form i et rum skaber der¬
imod ikke de samme problemer. Den vil ind¬
gå i det fælles 3-dimensionale rum, eller der
vil opstå to 3-dimensionale rumområder, der
skal tilpasses hverandre.

Skolen må kunne give studietilbud til mo¬
tiverede malere og billedhuggere og må være
billedkunstskolernes åbning til arkitektsko¬
lens forskellige afdelinger med fælles kurser,
ekskursioner og forelæsninger.

1 det større perspektiv er det vigtigt, at
kunstakademiet kan modvirke det forhold,
at kulturpolitikken tenderer mod at blive en

politik for afslapning og fritidsbrug.
Når skolens mulige arbejdsfelt er det

offentlige rum, kunne man spørge, hvorfor
vi har kunst her? Det er jo i særlig grad i dag
et individuelt og personligt anliggende at
ønske og at opsøge kunst.

Er det selvfølgeligt at bruge fællesrummet
til kunst, når nu vi i forvejen har staffelikun¬
sten?

Mit svar er, at kunsten skal udvikles for at
styrke den som erkendelsesmiddel og ånde¬
lig aktivitet.

Men når så kunst er redskab for erken¬

delse, kan det offentlige da erkende selve
kunstværket? Og forstår det offentlige ved
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Ballerup Byskulptur
Granit- og betonskulptur med vand, 1983-84. Bygget på fodgængergaden ved Ballerup Hovedbibliotek. Samarbejde med Ballerup Kommune. Se Land¬
skab 4, 1985.
■ Ballerup Town Sculpture
Sculpture in granite and concrete with water, 1983-84. In the pedestrian precinct close to Ballerup Main Library. Collaboration with Ballerup Council.
See Landskab 4/1985.

at værket er gjort tilgængeligt for alle? Eller
er det alene kunstneren som ophavsmand
der erkender gennem arbejdet med sit værk?

Er det i øvrigt et godt udtryk at bruge
ordet »erkendelse«, hvis der er tale om en

kunstoplevelse, som må ses, før den kan for¬
stås.

Vil der ved et førstemøde med ny kunst
ikke snarere opstå en u-indsigt? Kan det of¬
fentliges tilegnelse af kunst blive til indsigt
og til noget så endeligt som erkendelse - før
den er fordøjet ved, at i hvert fald nogen kan
gøre rede for den?

Der ér mange spørgsmål at stille og prøve
at besvare for at få hold på emnet: Kunst som
middel til omverdenserfaring og erkendelse.

Erkendelsens vej gennem kunsthistorien
Som det ser ud, har kunstværket kun sand¬
hedsværdi første gang, det blir opfattet og

forstået. Når forståelsen er trængt igennem,

er der kun en kliché tilbage. Kunsten er slidt
op som gyldigt billede.

Der er en tidsmæssig nødvendighed og

logik i alle nye forekomster. I antikken var

billedhuggerkunsten den førende billed¬
kunst. Efter renæssancen skiftede det, og det
var malerne, der tog føringen. Illusionismen
var trængt igennem, og kunsten opfattedes
som en besjælet form. Den blev defineret
som et indhold i en form.

Som tiden gik, blev denne forklaring ikke
så selvfølgelig. Og for at komme nærmere
ind på dette indho.ld pillede kunstnerne i be¬
gyndelsen af vor tid stadig flere ydre lag af
værkerne for at se, om der stadig blev noget
igen, som de ville kalde kunst. Var det måske
muligt gennem flere eksperimenter at analy¬
sere sig frem til, hvad det metafysiske i kun¬
sten var? Motivet, perspektivet og billed¬
rummet blev kastet over bord. Klumpen fra
skulpturen fulgte. Kompositionens indre be¬

vægelse blev fjernet. Og det hele skete stadig
i en dialog med os selv med det eksistentielle
spørgsmål: Hvem er vi?

Først efter Yves Kleins radikale ensfarvede
blå maleri nåede vi enden på den udvikling,
som maleriet i renæssancen havde sat i gang.
Ved vejs ende på en lang række af reduktio¬
ner, der var begyndt som en kultur ved at
fastlægge begrebet kunst som en defineret
disciplin, stod vi stille.

Hver gang erkendelsen havde flyttet sig,
blev disciplinen mindre klar. Fagdiscipli¬
nerne arkitektur, skulptur, maleri, grafik
tyndede ud, og da ingen kunne finde en ny
definition på, hvad der blev skabt, mente
nogen, at kunst ikke eksisterende længere.
Gennem modernismen var først Gud død og
nu osse kunsten.

Men kunsten er her. Ikke for at opretholde
en gammel institution som Kunstakademiet
selvfølgelig. Kunsten er ligeglad med lære-
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Kirkegårdslåge
Jernlåge til kirkegården, Ballerup
Kirke, 1987. Tegnvariationer over
forskellige kristne korsformer
transskriberet til nutidigt digital¬
sprog. Samtidig refererer tegnene til
kirketårnets murværk og til sten¬
huggermærker i granitkvadre på
middelalderkirker. Hultegnene er
dannet ved laserskæring i jernpla¬
de, og lågen er hvidmalet som kir-
kegårdsmuren. Samarbejde med
men ighedsrådet.
m Cemetery gate
An iron gate for Ballerup Church¬
yard, 1987. Variations on various
Christian crosses transscribed into
contemporary digital language.
Symbols also refer to the tower ma¬
sonry, and to stonemasons' 'signa¬
tures'on medieval granite churches.
Punching was done with laser, and
the iron gate, like the wall, has been
painted white. Collaboration with
the parish council.

anstalter og kulturministerium. Den kom¬
mer altid upåkaldt. Billedkunstnere er jo
mennesker, der lever i beredskab med en
skærpet opmærksomhed, som godt kan
kaldes visuelforskning. Eller måske være en
intuitiv forståelse af vores verden. I hvert
fald være en billedmæssig forklaring på,
hvem vi er, og hvor vi lever.

Som vi har set, holder sandheder ikke ret
længe. Der vil komme en ny sandhed, der gør
et tidligere autentisk udtryk til kliché og til
god smag. Kunst forbruges og mister sin op¬
rindelige mening. Den blir meningsløs for
dem, der vil finde deres eget udtryk.

Kunsten er dømt til fra nu af at være et

engangsfænomen. Og det svarer jo meget
godt til den udbredte opfattelse af tiden som
øjeblikke, der dør. Og ikke som varigheder.
Et fænomen sat et sted i forlængelse af en
kæde af kunst. En række af tilløb henimod
en sandhed, der flytter sig. Ugribelig.

Kuben
Vandkunst på Kirkepladsen i Ballerup, 1987. Fontænen, der består af 64 stråledyser samlet i kubus¬

form, er placeret på pladsen uformidlet af en klassisk kumme. Returvandet bliver opsamlet direkte
gennem perforering i dysepladen. En lettilgængelig og ikke-monumental vandkunst. Samarbejde
med Ballerup Kommune.
■ Cube
Fountain in Ballerup Church square, 1987. A fountain consisting of 64 nozzles forming a cube is
situated in mid square in a classic bowl. Reversing water is collected through a perforated plate. An
accessible, nonmonumental creation. Collaboration with Ballerup Council.
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Vingehuset
Fælleshus for Andelsboligforenin¬
gen Vingebo (arkitekterne Colom
& Gudmand-Høyer), 1990-91. En
20 m tang og 7 m høj træskulptur,
indrettet med brugsfunktionerne:
vaskeri, hobbyrum, toiletter, garde¬
robe, køkken, stort alrum og en
hems med tv og billard. Kan møble¬
res med siddeplads til 50 personer.

Samarbejde med boligforeningen
og Statens Kunstfond.
■ Vingehuset (Wing house)
Community building for Vingebo,
a housing estate (architects Colomb
and Gudmand-Høyer, 1990-91). A
wooden sculpture, 20 m long, 7 m
tall with functions such as a laund¬
ry, workshop, toilets, wardrobe,
kitchen, community hall, and a 1st
floor den with TV and pools. Col¬
laboration with building society
and residents, and the Arts Council.

% SSSi

Kunstens erkendelsesmuligheder
Et akademi må nødvendigvis som skole un¬
dervise i forståelse og dygtiggørelse - ikke i
uvidenhed og klodsethed. Maleren Kasper
Heiberg pegede i sin tid på, at uden naivitet
opstår ingen kunst. I det mindste troen på en
»sandhed« f.eks. troen på en mulighed.

Vi har troet, at vi kunne lave kunstværker¬
ne på den og den måde. Det lykkedes, indtil
vi mistede troen. Så måtte vi udvide vores er¬

kendelse et stykke for at kunne arbejde
naivt. Et kunstværk, der er for drevent lavet,
har derved mistet i naivitet, og kunstværket
reddes så kun, hvis tanken stadig er naiv.
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På en anden led har landskabsarkitekten

Sven-Ingvar Andersson på Arkitektskolen
1991 beskæftiget sig med emnet Kunsten og

æstetikken, hvor han forklarer forskellene:
- »Arkitekturen kan leve uden kunst -

Arkitekturen kan ikke leve uden æstetik -

Kunsten kan ikke overleve uden æstetik«.

Jeg har en indvending imod SIA's begrun¬
delser herfor.

Han går nemlig ud fra, at »kunstværket er
en genstand, der ikke kan tænkes isoleret fra
betragteren/opleveren, og som vanskeligt
kan forstås, hvis den ikke sættes i forhold til
skabelsen/skaberen/udsagnsgiveren«.

For det første mener jeg ikke, at kunstvær¬
ket egentlig opstår for at kommunikere. Selv
hundrede års modernistisk kunst har ikke
fået bugt med den opfattelse, at de forskel¬
lige former for menneskeligt sprog primært
er midler for kommunikation. Var det tilfæl¬

det, ville de menneskelige sprog ikke adskille
sig fundamentalt fra ikke-menneskelige yt¬
ringsformer. Alt levende kommunikerer. Det
gør grønne planter som bekendt osse.

Det er afgørende, at for mennesket er

sprogets kommunikationsfunktion sekun¬
dær i forhold til den omverdenserfaring og
den selvbevidsthed, sproget muliggør.
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Finérskulptur
Elementbygning af Muteney-finér, udstillet på
Nordjyllands Kunstmuseum februar-marts 1992.
Et arbejde skabt i forlængelse af Vingehusets
brædder lagt på klink. Træfinerbanerne er valgt
til undersøgelse afekstremt tynde brædders styr¬
ke og smidighed og optimalt udnyttet. Skulptu¬
ren er en minimalistisk bygning med mindelse om
en solskærm fra subtropiske egne, hvorved den
gives en dimension ud over den skulpturelle.
■ Veneer Sculpture
A Muteney veneer construction exhibited at the
North Jutland Museum ofFine Arts, Feb March
1992. An elaboration on lap-joint workfrom the
Vingehuset. Stretches ofboard have been chosen
in order to examine the strength and suppleness
ofthin veneer, and have been used to thefull.
Historien om søen, frøen og den vide verden
Skitseprojekt for industrivirksomhed, sammen
med Steen Høyer og Ronald Rosenvinge,-1991.
Vandkunstprojektets hovedmotiv er en stiliseret
sø med vandfyrværkeri. Eventyretskataftilskue¬
ren kunne ses og opleves, som var hun en tomme¬
liden.

■ Thestory ofthe lake, thefrog, and the big, wide
world
Sketch for an industrial site, with Steen Høyer
and Ronald Rosenvinge, 1991. The fountain's
main motive is a stylised lake with water works.
The 'story' is meant to be perceived and ex¬

perienced as if the observer is a Tom Thumb.
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Bambus, Champignon, Valmue,
Vand, Kul
Kraftvarmeværket Lundegården
1992 består af 5 geometriske lege¬
mer. 2 cylindre er: Skorstenen der
udleder damp er 26 m høj. Den har
søjlevirkning og er bambusgul.
Akkumulatortanken der opbevarer
varmt vand er 12 m høj. Den er

aquamarinblå.
3 retvinklede kasser er: Varmecent¬
ralen er 5 m høj og sort. Blokbyg¬
ningen er7m høj og rummer røgga¬

skøling. Robertsons højprofilerede
facadepladers maksimale længder
er udnyttet. Bygningen er i far¬
verne champignon og sølvmetallic.
Transformeren er 3,5 m høj. Den er
valmuerød og udtrykker stor ener¬

gi. Samarbejde med NESA.
m Bamboo, Mushroom, Poppy,
Water, Coal
Lundegården power plant, 1992,
consists of 5 geometrical bodies, 2
cylinders and 3 rectangular boxes.
Cylinders: a chimney which lets out
steam, 26 m tall, looks like a column
and isyellow like bamboo; accumu¬
lator tank, in which water is kept, 12
m tall, and aquamarine. Boxes: the
boiler building is 5 m tall, and coal
black. A block building, the waste
gas cooling centre, is 7 m tall.
Robertson's front plates with their
prominent profiles have been used
in full. Colours are mushroom and
metallic silver. The transformer is
3.5 m tall, red like a poppy and ex¬

pressive ofgreat energy. Collabora¬
tion with NESA.

Himmelstigerne
Fonnesbæk Kirke i Ikast, 1991.
Skitseprojekt til skulpturkunst¬
værk integreret i en kubisk kirke¬
bygning tegnet af KHR A/S arki¬
tekter. Landskabsarkitekt Preben

Skaarup. Projektet forventes fær¬
diggjort 1994. Samarbejde med me¬

nighedsrådet og StatensKunstfond.
■ Ladders leading Up
Fonnesbæk Church, Ikast, Jutland,
1991. Sketch for sculpture inte¬
grated in cubic church designed by
KHR Ltd., Architects. Landscape
architect Preben Skaarup. Collabo¬
ration with the parish council and
the Arts Council.
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Byens linier - Byens liv
Skitseprojekt til kunstværk i Torsted Vest, Horsens, sammen med Erland Knudssøn Madsen, 1992. Forventes færdiggjort 1993.
Byens linier er de spor borgerne afsætter i deres daglige færden i det fælles byrum. Da det er hensigten, at byens uerkendte linier gøres synlige og
betydningsbærende, søges de mulige spor på pladsen afdækket, såvel de visuelle sigtelinier som de mere skjulte.
Det indarbejdede liniespil erførst ogfremmest: a) sigtelinierfra de 5 tilstødende veje, b) bybussens bevægelsesmønster ved ankomst og afgang samt øvrige
kørespor, c) akselinien fra terrassetrappen til bussløjfens centrum, d) transformerens placering og form, e) flisebelægningens 45° på nordlige byggelinie,
f) pladsens hæld på ca. 2,5 m.
De integreredeformer og materialer bliver selve pladskunstværket. Samarbejde med Horsens Kommune og Statens Kulturfond.

■ Town lines, town life
Sketch for artistic creation in Torsted West, Horsens, East Jutland, with Erland Knudssøn Madsen, 1992. Completion presumably in 1993.
Town lines are the traces left by citizens moving daily through shared space. Normally ignored, such lines are made visible and significant here, traces
through open space are brought forth, visual sightlines as well as hidden trails.
Interlinking lines are, first andforemost, a) sightlinesfrom 5 roadsforming a concourse, b) the movement ofa town bus arriving and departing, and other
types of traffic, c) axis leadingfrom terrace steps to centre of line terminal, d) placement and shape of transformer, e) the 45° angle between tiled site and
northern line of built-up area, f) site gradient of c. 2.5 m.
Forms and materials, properly integrated, are the artistic creation. Collaboration with Horsens Council and the Arts Council.

Jeg opfatter kunst som enkeltmenneskers
ytringer. Noget de på linie med f.eks. viden¬
skabsmænd formulerer for sig selv netop for
at komme til erkendelse - måske gennem

protest, måske accept, måske lykke - af og
over deres livsvilkår i verden. Værket er for¬

muleringen. Mediet er budskabet.
Dernæst mener jeg, at et kunstværk vil

kunne forstås uden at blive opfattet i for¬
hold til kunstneren/udsagngiveren. De fleste
kunstnere har altid været ukendte for os.
Folkeviser og skibssætninger har ukendt op¬
hav. Chartres-katedralens bygmestre og bil¬
ledhuggere er ukendte. Heller ikke nutidens
kunst skilter med signaturen på autor.

Gennem landskabskunst og havekunst
kan en kunstner gribe ind i alles billede af
Danmark. Bondegårdsanlægget, kirkegår¬
den, bytorvet, karrégården, havekolonien,
byggelegepladsen, motorvejen, skoven, he¬
den, stranden er kultiveret. Selv havet er så
ændret af kulturprodukter, at det ikke mere
er naturligt. Alle typer er karakteriseret som

steder, hvor vore forestillinger om hjemstav¬
nen er sublimeret til koncentreret form. De
er konkrete, rumlige billeder til sansning og

følelse, til forståelse og erkendelse.
Kunstfagdisciplinerne er under stadig for¬

andring. Måske er tiden nu inde til at vi ser
hinanden igen. Niels Guttormsen

Niels Guttormsen er uddannet maler. Selvlært

billedhugger og arkitekt. Professor ved kunst¬
akademiet, Mur/Rum Skolen 1992.
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Haag, 1992

Markeringer
AfAnnemarie Lund

Dan Turell skrev i for nogen tid siden, at sep¬
tember er besindelsens måned. En måned
hvor vi efter den særlig varme sommer i
begivenhedskulturens tegn med danse-, film-
og musikfestivaler tøver lidt og omsider fal¬
der i arbejdslivets hak inden vinter.

På samme måde kan jeg føle det efter i en

periode at have orienteret mig via fagblade,
symposier, konferencer, studieture i det, der
her kan kaldes nye udenlandske parkstrøm¬
ninger. Jeg har forsøgt at se det ved siden af
de træk, jeg værdsætter ved vores gamle
indenlandske parktraditioner: parken som
scene og som noget, der kan selv.

Hvis man ser på hvilke steder, der umid¬
delbart virker dragende på mennesker, er det
ofte steder, hvor man kan forglemme sig:
rande såsom vand- eller vejkanter. Det kan
måske oversættes til, at man her kan betragte
noget, der kan selv. Vand kan strømme, biler
kan glide.

Det samme gælder i og for sig også skov¬
brug eller landbrug.

Det er aflastende for os at rekreere sig ved
noget, der hviler i sig selv, hvadenten vi er der
eller ej. Modsætningsvis vil parker såsom
morskabsparker, temaparker eller udstil-
lingsparker hurtigt virke krævende, bela¬
stende eller fastlåsende.

Parker skal kunne opfylde diamentralt
modsatte behov, give plads til begivenheder,
og før og efter kunne være sig selv. Pladsen,
rummet, hvad det nu måtte være, skal kunne
være scene, og det er ikke sceneriet, vi som
landskabsarkitekter skal tilrettelægge.

Fælledparken gav i sommer plads til
koncerter og fratager ovenikøbet ikke i sin
indretning, at udforudsete hændelser som
tørke -og deraf mindre vand i søen - bliver et
scoop.

Noget tilsvarende kan illustreres med
stranden ved Haag, som er både rand og
scene, og hvor dramaet Carpe Diem dagligt
spilles.

Haag var jo i maj vært for IFLA-konfe-
rence Artivisual Landscapes, en kongres for

Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
afholdt høstkonference i september. Affore¬
læsningen Nye parkstrømninger fra udlan¬
det gengives her en forkortet version.

både landskabsarkitekter og kunstnere. Te¬
maet var - i vid betydning - forholdet mellem
billedkunst og landskabsarkitektur, det være

sig i synssæt, afsæt og angrebsmåder. Der
blev vist eksempler på,opgaver løst i sam¬

arbejde mellem fagene og opgaver løst hver
for sig. Eksemplerne, hvoraf jeg her har
valgt nogle få, belyser ganske godt fordele og
mangler ved forskellige faggrupper, faglige
belastninger og snæversyn.

Der kan være en del betænkeligheder ved
mit udvalg, den største er vel den, at det der
vælges til at videregives, publiceres, uden op¬
levelsen på stedet må blive noget der egner

sig grafisk og fotografisk.
Men der behøver i og for sig ikke være en

modsætning mellem et meget designet areal
og en ikke fastlåst brug, men det virker af en

eller anden grund ofte sådan på de form-
forskrækkede.

Jeg har delt stoffet op i ganske barske ka¬
tegorier: spor, brændemærke eller signatur,
anekdote og ruinbearbejdning.

VERONICAS
(JITGIFTE |
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Spor
Den svejtsiske arkitekt Georges Descombes finder det at skelne mel¬
lem arkitektur og landskabsarkitektur irrelevant. Skønt han ser og

ligner landskabet med en palimpsest, hvilket er et pergamenthånd¬
skrift, hvor den oprindelige tekst er bortskrabet og en ny er tegnet
ovenpå, så former han ikke selv nye landskaber. Med arkitektoniske,
mindre tilføjelser forsøger han at styrke og fremhæve de kvaliteter,
som stedet allerede besidder.

Ifølge Descombes er enhver indgiben en kulturel aktivitet. Han ser
det som sin opgave at synliggøre tidens forløb. Således må det for¬
gangne respekteres, det nutidige kommenteres og fremtidige skift
skal være mulige. I sine arbejder, her beskrevet s. 147 og gengivet s.

148-149, tilfører Descombes nutidige tegn i form af arkitektoniske
additioner såsom broer, tunneller, m.m. på steder, som i forvejen har
f.eks. en fyldig historie, en moden beplantning, et interessant
terræn.

Ved sporbearbejdning blotlægges nogle lag, men det er vigtigt at
noget holdes halvt skjult. Alt skal ikke siges. Det uudsagte har sin
charme.

Sporbearbejdningsmetoden er, omend den sine steder kan fore¬
komme lovlig subtil og noget Kejserens nye klæder-agtig, så dog
ganske velegnet i historiske haver, ældre parker, naturområder.

Brændemærke eller signatur
De amerikanske landskabarkitekter Martha Schwarz og Peter
Walker var også tilstede på konferencen i Haag. Martha Schwarz
forelæste og fremlagde en del af sine arbejder. Flere af disse og også
Walkers er gengivet i forrige nummer af Landskab. Martha Schwarz'
udgangspunkt er som oftest det stik modsatte af Georges Descom¬
bes'. Hun arbejder i forstads- og bymiljøer, hvor, som hun udtrykker
det, arealet er et restareal uden ånd eller kvaliteter, bygherrerne er

vulgære og uden smag, men med mange penge. Selv ser hun 'land¬
skaber' som et medium, et stof, som hun ved bearbej dning, ønsker at
give sit meget personlige udtryk. Hun har ingen hæmninger overfor
at blande kunstige eller naturlige materialer, og hun arbejder derfor
i udstrakt grad med statiske, ikke-landskabelige materialer såsom
plastik, maling, etc.

Det projekt, jeg her har valgt, er dog mere traditionelt. I 1987
vandt Peter Walker og Martha Schwarz en indbudt konkurrence om
Todos Santos Plaza, en ca. 1 ha stor græsklædt square med plataner
og cedertræer, beliggende i en forstad udenfor San Francisco: d.v.s.
med indbyggere der daglig pendler til storbyen, men bor i en lille by.
Arealet er en manglende blok i et gridsystem, omgivet af lave bygnin¬
ger. Konkurrenceprogrammet angav ønske om at bibeholde stem¬
ningen af lille-by, samtidig med at kunst i en eller anden form skulle
integreres i løsningen.

Walker og Scwartz' design stemmer måske ikke helt med gængse
forstillinger om en nostalgisk genskabelse af landsbyfælleden. I ste¬
det har de forsøgt at videreføre byens gridnet og indtegne det omlig¬
gende landbrugslands markmønster. Tid og referencer til stedets
historie er markeret ved anvendelse af forskellige materialer og ele¬
menter. Alle disse fragmenter er lagt sammen i en slags kollage uden
nogen tidsmæssig logisk opbygning.

Et retvinklet system af stier, tilligemed tre diagonalestier, gen¬
nemkrydser arealet, lagt ovenpå, d.v.s med en overhøjde i forhold til
græsarealet. Flest stier er tænkt i asfalt, men enkelte er i tegl, natur¬
sten, grus, beton eller træ.

Der er - som fordret i programmet - indlagt legeareal, amfiteater
samt en lang blomstrende og dog skærmende hækplantning syd¬
ligst.

Legeområdet indeholder et areal med marksten, bearbejdet i for¬
skellig grad, og tiltænkt en tågefunktion som Tanner Fountain, en
labyrint bygget af ubrændte tegl, med reference til områdets skik, en

Peter Walker, Martha Schwarz, Todos Santos Plaza, modelfotos, 1989

BHÉHH
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Vito Acconci, Revelle Plaza, San Diego, model¬
fotos, 1988

mur til at fortøje sin hest, sandareal, bronze¬
stole 'm.m.

Den grønne plæne med lethævede stier be¬
færdet af travle gående, hver på vej mod in¬
dividuelle mål, ser Walker og Schwarz som
en sandere kommentar til forstadens 'pri¬
vate' commuterliv end et, i deres øjne, for¬
løjet forslag om en samlende fælles grøn¬
ning. Uanset at der er tilført flere træer, mere

græsareal i forhold til eksisterende forhold,
har projektet har mødt modstand fra stedets
indbyggere og er sat i bero.

Anekdoten
Martha Schwarz' projekter, især sådanne
som Necco Garden og Bagel Garden nærmer

sig happenings, performances, anekdoten.
Det samme gør Vito Acconcis projekter.
Vito Acconci er en mangefacetteret kunst¬
ner, bosiddende i New York. Han har ud-,

trykt sig gennem poesi, film, skulpturer og
nu i stigende grad i forslag til offentlige rum.
Han værdsætter flertydighed, og hans pro¬
jekter er ofte ironiske kommentarer til social
eller kunstnerisk konformitet. Selv om nogle
projekter virkelig er udførte, indrømmer han
gerne, at de egner sig bedst til projektstadiet,
som hjernevridende igangsættere, øjenop-
lukkende anekdoter, der kan få os til ændre

syn på vedtagne dogmer og være troldsplin¬
ter i et stivnet parksyn. Skønt jeg fuld¬
stændigt betvivler, at det langsomme, sejt¬
flydende medium kaldet landskab egner sig
for og skal udsættes for ret mange sådanne
vittigheder, finder jeg Vitos projekter med
deres udstrakte humor og ironi meget forfri¬
skende.

Et projekt kaldes Spanish Landing og var
tænkt at skulle lægges på en bar græsmark,
ca. 50 x 150 m, mellem havet på den ene side
og motorvejen på den anden, nær en flyve¬
plads i San Diego. Så flyvemaskiner over¬

flyver konstant arealet. Forslaget spiller på
leg med ordet plane: plan/flyver, og ideen er
at afbilde flyvernes skygger på og i jorden,
som aftryk, nedtrykt, skrånende, løftet op,
m.m.

Et andet projekt er forslaget til Revelle
Plaza ved universitetet i San Diego. På det
rektangulære græsareal, ca. 50 X 50 m, i to
niveauer, delt af en lav mur, lader Acconci
terrænet boble op, henholdsvis ned, i spiral¬
formede, græsklædte høje. Vand som time¬
de, tidsforskudte vandpistolskud afsendes
fra spiralerne. Som kommentar til den eksi¬
sterende flagstang med det amerikanske flag
forslås et antal røde flag, nogle stående
skævt, andre synkende i jorden. Selve flage¬

Vito Acconci, Spanish Landing, San Diego,
modelfotos, 1988

ne er i metal og afgiver i blæst en gong-gong
agtig lyd.

Ruiner og tomter
Den hollandske landskabsarkitekt Adriaan
Geuze mener, at de traditionelle byparker er
meningsløse for det moderne bymenneske,
de bedste steder er tomter, tiloversblevne
havnearealer, hvor man kan bruge kasserede
materialer til hvadsomhelst, siger han. Par¬
ken er død. Han kalder de gængse forstads¬
parker en serie af illusioner. Og jeg kan følge
ham langt hen ad vejen. Hvem kender ikke
fascinationen ved nedrivningstomten eller
brandtomter. Ifølge den finske neurolog
Matti Bergstrøm drages vi af ruiner og for¬
fald, fordi der i nedbrydningen opstår nye
muligheder, den rummer løse ender, ende¬
løse muligheder. Nye kvarterer er derfor of¬
test nødvendigvis kedelige, men som land¬
skabsarkitekter skulle der være bedre mulig¬
hed for at indrage forfaldet og bibeholde en
kaotisk kerne.

Kunstkritikeren Poul Erik Tøjner har ud¬
trykt det således: Tidens tand er et redskab
for ægte havekunstenere.

Et eksempel herpå er Duisburg Nord, hvor
landskabsarkitekt Peter Latz, Miinchen, har
stået for planlægningen (se Landskab 2-92).
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Der er efter min mening tegn på
- at landskabsarkitekturen (ikke overra¬

skende ligesom arkitektur) i stigende grad
intellektualiseres, lades med til tider søgte
betydninger, påtager sig litterære, filosofi¬
ske eller lommefilosofiske billeder. Det

kan måske virke irriterende og fortænkt,
ligefrem overgjort for ældre funktionali¬
ster, men det forbavser ikke i og med at
folks bondebaggrund er svindende, og
tiden iøvrigt i høj grad opprioriterer kul¬
tur.

- at andre faggrupper ufortrødent forsøger
sig i friarealplanlægningen, og når dette er
arkitekter eller kunstnere får formgivning
og designer-egoet større vægt.
Og det heller ikke dårligt, hverken at tæn¬

ke over det man laver eller give form. Men
når samfundet uafladeligt belærer os om,
hvordan vi skal få orden på livet, forebygge
det uforudsete og undgå det uforudsigelige,
så må der være frizoner. Parker må kunne

hjælpe til med en aktiv nulstilling og derfor
trække den anden vej.

Ord som rod, kaos, ruin, disharmoni, for¬
fald, ufærdigt kan blive positivt ladede ud¬
tryk i forbindelse med friarealer.

Tilløb til broer, gamle broer med mere nær

Ålborg bliver f.eks. voldsomt igangsættende
for børn og visse voksne ved deres ufærdig¬
hed og også deres farlighed.

Lodewijk Baljon skriver i sin nye bog: De¬
signing Parks, at parker der som temaparker
eller forlystelsesparker både regulerer ople¬
velse og færden bliver kunstige.

Hvor meget andet i vor tilværelse hele ti¬
den viser sig ved større fart, flere mere inten¬
se stimuli (som koncerter og festivaler), så
må det blive parkens fremmeste mål at være

simpel og tilbagetrukken, med et minimum
af tilrettelagte, programmerede stimuli, men
med latente muligheder.

Parken må altså skabe en situation, der
kan opleves tilfældigt og vilkårligt, noget der
fremmer det sporadiske og det momentane,
noget der kan opleves fra flere indgangs¬
vinkler og gentagne gange istedet for unikt.

Samtidig signalerer parker i deres struktu¬
relle opbygning af træer og terræn en betryg¬
gende langsommelighed.

Parken skal være komplementær til ar¬

bejdsliv og forbrugerliv, en frivillighed, en

modsætning til det kontrollerede, organise¬
rede og nyttige.

Ovenstående skulle dog gerne have ladet
forstå, at jeg mener at kunstnerisk bearbejd¬
ning også er helt nødvendig, hvadenten den
udføres af nogen, der kalder sig landskabs¬
arkitekter, arkitekter eller billedkunstnere,
og at det er lige nødvendigt både i byrum og

naturvejlederområder. AL

Floriadeparken, en kommende dagligpark
■ Floriade Park, a future community park

»Broer« i Ålborg m »Bridges«, Ålborg
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Væren og bevægelse Eremitagen og bjergbestigersken
Af Hein Heinsen og Torben Schønherr

Statens Kunstfond tilbød iforåret 1991 Lyngby-Taarbæk kommune at indhente et skitsefor¬
slag hos billedhuggeren Hein Heinsen og Torben Schønherr til en skulpturel udsmykning og
en landskabsplan i parken ved Sophienholm.

Skitseforslaget, som vises her, blev senere på året godkendt, og projektet står nu foran sin
udførelse.

Projektet skal ses som ét kunstværk, medfælles idégrundlag.
Til at varetage deyderst specielleforhold omkring betonkonstruktionerne (en buet trappe

i ét frit spænd, overflader m. v.) er til opgaven knyttet ingeniør Erik Reitzel.

1. Linien
Den første deling
Linien bevæger sig fra et ikke defineret
punkt i søen, gennem det skulpturbearbej-
dede område ved Norske Hus, gennem sko¬
ven og over grønningen.

Linien er ikke en akse, den krummer,
spænder mellem ingenting og ingenting, el¬
ler om man vil mellem alting og alting, har
sit eget forløb, kobler sig ikke på nogen eksi¬
sterende bevægelse i haven.

Samtidig kan linien benyttes som bevæ¬
gelsesretning fra huskomplekset til Norske
Hus, man kan vælge eller blive draget af
linien på samme måde, som man bliver
draget af alleens rum eller af en skovsti.

Linien udføres udelukkende af organiske
materialer som modspil til den skulpturelle
opbygning. Materialerne, der benyttes, er

muld, græs og vedbend.

Liniens grundform udføres i muld som en
ca. 80-100 cm bred planering af det skrånen¬
de terræn. Her holdes græsset tætklippet i
forhold til resten af grønningen, der frem¬
står med højt græs. Den syd-østlige side af li¬
nien tilplantes med vedbend, som mod linien
klippes i en ganske præcis form, og som -

bort fra linien - kan få lov til at brede sig i et
vist omfang. Udtrykket skal være tæt, pude¬
agtigt.

Linien tænkes som et kulturindgreb, alene
opretholdt ved menneskets pleje.

Linien ses som et billede på adskillelse/
bindeled mellem natur (græs) og det menne¬
skeskabte (vedbend, muld).

Linien som et udstrakt stykke tid, der, som
f.eks. et træ, er tidsmæssigt opfatteligt i rela¬
tion til et menneskes liv, hvor stenen kalder
på en anden opfattelse af tid. Det groede
som tid: Liniens krumning opfattet som tid,

1:300.

der, hvis linien blev videreført, ville møde sig
selv og beskrive evigheden.

2. Grundlæggelsen
Fundamentet

Udgangspunktet for projektet er fundamen¬
tet under Norske Hus. Der støbes et funda¬
ment i lys beton i samme mål som funda¬
mentet under Norske Hus.

Fundamentet drejes, således at dets læng¬
deretning vender mod nord og Norge. Her¬
ved kommer det til at ligge ca. 3,5 m udover
kampestensvæggen foran huset, og der dan¬
nes et voldsomt klippefremspring. Funda¬
mentets tykkelse er 2 m og det er hævet 10-15
cm over terrænnet foran Norske Hus.

3. Læsningen
Væggen og stolen
Inde i Norske Hus stilles en væg i norsk mar-
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Lodret og vandret tid
■ Vertical and Horizontal Time

Skulpturprojekt ved Norske Hus og i parken ved Sophienholm.
■ Sculpturing at Norske Hus, landscape plan for Sophienholm Park

mor eller gips, højde 1,5 m, længde 2,0 m og
tykkelse 0,3 m. Denne placeres over funda¬
mentets nordvestlige hjørne. Og på hjørnet
overfor det nordøstlige anbringes arkitekten
Gerrit Rietvelds berlinerstol fra 1923.

På væggen er der indhugget et første tegn,
en deling af væggen i en centimeters dybde,
tæt ved midten.

Stolen er valgt fordi den i.modsætning til
andre stole er usymmetrisk, og derved gør
siddestedet til et usikkert sted. Det er måske
den første moderne stol.

Den første stol, der ikke er gudens trone.
Den mediterende sidder på et usikkert sted

og læser den åbne tekst: Stenens deling.
Norske Hus er i dag et møbellager med til¬

skoddede vinduer. Der foreslås at skodderne

fjernes, således at man gennem vinduerne
kan se væggen og stolen. Husets vægge tæn¬
kes malet lysegrå, en Hammershøjtone.

Da Norske Hus har en stor fortid, idet
både Baggesen, Oehlenschlaeger og Heiberg
har opholdt sig her, foreslås det, at nøglen til
huset uddeles som et legat for litterater.

Begyndende med digteren Inger Chri¬
stensen.

3. Bjergbestigersken
En statue

Fra fundamentets sydvestlige hjørne udgår
et par trin som basis for en statue. Norske
Hus' fundament er sokkel for statuen, men
statuen står i modsætning til de klassiske
eller moderne skulpturer ikkepå soklen men
under den, under dens sydvestlige hjørne.

Dette er skulpturprojektets hovedidé, et
forsøg i et nyt rum.

Skulpturen tænkes udført i bronze, ca. 1,5
m høj. Den er en krop, som søger at rejse sig.
Men tynges af omgivelserne, som er indfol¬

det i den. Statuens krop er en usikker form
på et usikkert sted i rummet.

4. Opstigning og nedstigning
Trappen
Udfra soklen, hvor den springer frem af
kampestensmuren, udgår en trappe i beton.
Trappen beskriver en halvcirkel, hvis cen¬
trum er forskudt i forhold til bronzestatuen.

Ved op- og nedstigning kan statuen ses i
mange vinkler. Og forholdet mellem statu¬
ens udsigt og beskuerens, forskydes både
horisontalt og vertikalt.

5. En skillelinie
Gelænderet
Gelænderet danner en selvstændig figur, føl¬
ger trappens inderside og løber ud på frem¬
springet i en bue.

Hein Heinsen og Torben Schønherr
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Summary

Land Art, and Art in the Landscape, p.
145

By Gertrud Købke Sutton
Arti Visual Landscapes, the architect as

painter or sculptor and the artist as land¬
scape architect, was the theme for the IFLA
Congress 1992; many facets of this shared
identity were demonstrated.

Anne Mieke Backer, with unabashed
reference to government subsidised housing
and not a little ironic humour, in Flevoland
has copied a bungalow and a bachelor pad.
The walls are maple, and there is furniture
and fixtures. Martinus Boezem's project,
too, is based on planting and growth: using
178 young poplars he sketches the plan for
the Reims Cathedral.

To the Floriad, 23 artists including 8
Americans, 8 from Holland but no Danes
were invited, and encouraged to place or
construct works on sites of their choice.

It was evident at the Floriad as well as in
Flevoland that both art placed in landscapes
and natural art are extremely demanding.
Even the most exquisite sculpture may be
misread or cause misreading if subjected to
misguided placement. Genevan George Des-
combes in his congress paper demonstrated
a case of happy interaction of art and land¬
scape. To celebrate the 700th anniversary
of the Swiss confederation a 37 kilometre

footpath was laid out between Riitli and
Brunnen. Descombes himself created two

kilometres, whose shared aim was a ba¬
lanced location, a path without pointers,
inspired by the structuralist notion of dis-
rupture leading to reconstruction, which
again is allowed to visualise cohesion. Assis¬
tants were Richard Long, who built 7 cairns,
each made with 100 stones, Carmen Perrin,
who laid open and cleaned a number of huge
boulders, and Max Neuhaus who, by uniting
and amplifying sounds in a thicket changed
a mere wood into a space of sound. Art is
concerned with communicating sensual ex¬

perience, but to work in the countryside with
natural matter demands special attention.
Being able to graft human expression onto
organic matter is the special privilege of
poets, painters and landscape architects.
And perhaps their acts and utterances will
persuade others to become more responsi¬
ble. But anyone working with live material
must attend to signs emitted by the land¬
scape he invades, or his interference becomes
ineffectual or even destructive. He must

think in terms of growth and the weather, but
also have an ear for tradition and history.

Land Art = Natural Art, p. 162
By Gertrud Købke Sutton
August 15 saw the opening of Krakamarken,
art in the countryside bestead in the area

belonging to Brusgård Produktionshøjskole
south of Randers, East Jutland. Sculptor
Jørn Rønnau took the initiative. A group of
artists among hills covered with pale grass
have been building, digging, weaving and
twining, and planting.

Some items dominate, among them Jørn
Rønnau's own sculptural composition with
bevelled stems, whereas others are almost
invisible. Walking from one creation to
another one literally falls across Marianne
Hesselbjerg's ditch, for example; turfs have
retracted to reveal a gash as when a wound
springs open. William Louis Sørensen, too,
has dug down searching for sound and si¬
lence. His are three sculptural, resonant
spaces, themselves valuable formal crea¬
tions.

Several artists show their fascination with

growing sculpture and its unpredictability.
The Englishman Richard Harris in Jutland
realised a wish long held: in early spring he
planted a row of thin willow on each side of
a brook, and tied their ends together across
the water. David Drew, another Englishman,
also uses willow. Long, thin boughs in March
were planted close and weaved into squares.

Art, Landscape, Awareness, Apprecia¬
tion, p. 154
By Niels Guttormsen
The Royal Academy of Fine Arts, besides
general undergraduate studies and training
of painters and sculptors, offers advanced
courses, among them the School for Wall-
and Space, MUR/RUM.

MUR/RUM and the School for Land¬

scape Architecture might well come to¬
gether, and would then become the most
vital subsection of the Academy.

I have suggested earlier, somewhat rashly,
that C.Th. Sørensen the artistic genius might
have brought his responsibility and wisdom
into a new, differently defined School for
Wall-and-Space to sharpen its professional
profile and improve its relevance. What I had
in mind were his unique qualities: sensitivity
to the possibilities inherent in a task, and an

unfailing artistic grasp which was, invaria¬
bly, determined by the locale; and solutions
of such character that each creation of his
became a type worthy of imitation.

C.Th. Sørensen used his genius and his hu¬
manity to achieve with bound types of art
what painters achieve with the unbound.
Being an architect he had been trained diffe¬
rently but seemed as ready to combine supp¬
leness and grace. Academy trainees work
from different sets of assumptions, and

bound and unbound forms are necessarily
subject to dissimilar methods of teaching
but there is much to unite them.

Art school teachers at present feel the need
to become acquainted with architecture,
hoping to acquire new insight into artistic
possibilities, and into the shape and the
space available for artistic creation within vi¬
sual, social space, and into the social respon¬

sibility of art. A new Wall-and-Space school
must concern itself with conjunctions be¬
tween the spaces in which we live: flat,
3dimensional space, and the processual
space of time.

In a larger perspective it is vital that we
countermand the tendency for politics of
culture to become a politics for relaxation
and leisure.

Since the proposed school's field of con¬
cern is public space, one might ask why we
have art here at all. Must shared space be
filled with art? We already have the forms
created on easels. My reply is a plea for deve¬
loped art, art as a means to achieve aware¬
ness and spiritual activity.

Being and Motion
Eremitage and the Woman Mountaineer, p.
166

By Torben Schønherr, with Hein Heinsen
The National Arts Council in Spring of 1991
offered Lyngby-Taarbæk Council the possi¬
bility to invite a proposal from Hein Heinsen
and Torben Schønherr to decorate and land¬

scape the park at Sophienholm. A line from
a point in a lake, imprecisely defined, passes
through the 'sculptured' area around Norske
Hus (Norwegian House), through the wood,
and traverses a clearing.

This line is made with organic materials
counterpointing the sculptural build. Mate¬
rials are topsoil, turf, and ivy.

Basic to the project is the foundation be¬
low Norske Hus. A light, concrete foundati¬
on is cast in the same mould as that of Nor¬
ske Hus. The foundation wil be turned so

that its longitudinal axis points north, to¬
wards Norway.

Inside the hus a wall of Norwegian marble
or plaster will be constructed. To the south¬
west corner of the foundation a few steps are

attached, the base for a statue. The Norske
Hus foundation is pedestal to the statue but
the statue, unlike classical and modern ones,
does not stand on the pedestal but under it,
below its southwestern corner. This is our

main idea, an experiment inside a new type
of space.

Where the pedestal emerges from the
boulder wall there is a concrete staircase

forming a semicircle, whose center is unalig¬
ned with the bronze statue.

Ellen M. Pedersen
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Tegninger fra en verden af igår
Nils Andersen

Som skildrer af by- og bygningsmiljøer overgås Nils Andersen næppe
af nogen nulevende tegner. Hurtige tegninger, flygtigt

indfangede stemninger og store gennemarbejdede prospekter.
Uanset motiv og sted altid med en vågen iagttagelse,

der viser indsigt og indlevelse i den omgivende verden.

Før sin død samlede Nils Andersen sine bedste tegninger
til denne lille bog, som grafikeren Lisbeth Gasparski har tilrettelagt

efter Nils Andersens anvisninger.

ARKITEKTENS FORLAG

96 sider, gennemillustreret. Format 20 x21 cm.

Hæftet, kr. 275. ISBN 87 7407 127 0.
Trykt i 500 nummererede

eksemplarer på naturfarvet offset af
Poul Kristensens Bogtrykkeri.

Udgivet med støtte fra
Statens Kunstfond.

»En pragtfuld skitsebog,
som gennem tegninger udtrykker

den levende arkitektur,« skrev
Henrik Sten Møller i Politiken.
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Lektorat i anlægsgartneri
Ved Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Sek¬
tion for Landskabsarkitektur, er et lektorat ledigt til
besættelse pr. 1. januar 1993.
Sektionens arbejdsområde omfatter forskning og
undervisning inden for fagområdet landskabsarki¬
tektur; herunder fagene landskabsplanlægning,
anlægsgartneri, planteanvendelse, havekunstens
historie, nutidig landskabsarkitektur, friarealfor¬
valtning- og projekteringsprocedure samt natur¬
forvaltning.
Stillingens arbejdsområde er anlægsgartneri, der
omfatter parker og grønne områders biologiske
og tekniske indhold. For såvel nyanlæg som den
løbende drift i park- og landskabsforvaltningen
lægges vægt på løsninger, der tager hensyn til
økonomi, økologi, æstetik og brugsværdi.
I samarbejde med lærere og forskere i de tilgræn¬
sende fag skal lektoren kunne styrke og udvikle
fagområdet.
Stillingen ønskes besat med en landskabsarkitekt
eller en person med tilsvarende kvalifikationer.
Ansættelsen forudsætter et fagligt niveau, der sva¬
rer til afsluttet adjunktansættelse eller anden til¬
svarende baggrund.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på ansøge¬
rens uddannelse, videnskabelige og pædagogi¬
ske kvalifikationer og opnået erhvervsindsigt. An¬
søgningen skal indeholde oplysninger om udført
forskning, ligesom det er ønskeligt, at ansøgeren
har og kan dokumentere erfaring vedrørende un¬
dervisningsvirksomhed, herunderved udarbejdet
undervisningsmateriale samt deltagelse i under¬
visningsplanlægning.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår. Hvis an¬
søgeren ikke har opnået tilstrækkelig undervis¬
ningserfaring, kan der ske ansættelse som lektor,
men da på prøve i indtil 1 1/2 år.
Bedømmelsesudvalgets indstilling vil i sin helhed
blive tilsendt samtlige ansøgere.

Ansøgning mærket 6250/8120 med publikations-
og bilagsliste og ovennævnte dokumentation
samt de arbejder, som ønskes inddraget under
bedømmelsen, alt i 4 eksemplarer, skal være
højskolens administration,
Bulowsvej 13, 1870 Frederiksberg C
i hænde senest den 07.12.92 kl. 12.00.

Nærmere oplysninger om stillingen samt retnings¬
linier for udarbejdelse af udvalgsindstilling kan
rekvireres på tlf35 2822 56.

Beskrivelsen af

anlægsgartnerarbejde
Med udgivelsen af BPS-publi-
kation 74, Typiske beskrivelses-
afsnit anlægsgartnerarbejde, -

vejledning og eksempler er fem
års arbejde nu afsluttet.

I 1989 udkom en publikation
med samme navn og nummer.
Den havde kun fire af otte dele
med og var opbygget på en
mindre konsekvent måde.

Den nye publikation er ud¬
bygget og opdateret med de er¬

faringer, der er gjort i mellem¬
tiden. Som noget nyt er vejled¬
ningen fulgt af et eksempel på
diskette.

Bedre og ensartede beskrivel¬
ser vil give troværdige priser
ved licitationen og færre tvister
under og efter udførelsen. Det
er ideen med publikationen 74.
Det diskuteres ofte, hvordan
man får den bedste hjælp ved
udarbejdelse af beskrivelser. I
Sverige og Norge har man
standarder for beskrivelser,
som foreslår færdige formule¬
ringer og standardløsninger på
alle almindelige tekniske pro¬
blemer. Oprindeligt var det
også ambitionen, at vi kunne
få en sådan i Danmark, men de
principper BPS-centret anven¬
der er enklere og mere hel-
bredsorienterede, udtaler fag¬
konsulent Torben Dam, LDA.

På tegnestuerne kan man
med udgangspunkt i BPS' fæl¬
les orden inddele beskrivelsen
for anlægsgartnerarbejdet i en
række bygningsdele. Bygnings¬
delene består af en specifikati¬
on af produkterne og en speci¬
fikation af krav ved udførel¬
sen. Publikation 74 giver
forslag til inddeling af byg¬
ningsdele og opstiller de punk¬
ter, den projekterende skal tage
stilling til i beskrivelsen, både
hvad angår produkter og ud¬
førelse. Generelle regler og

oversigt samles i arbejdsbe¬
skrivelsen, der sammenfatter
fællestræk for bygningsdelen.
Normer, standarder m.m. har
været afgørende for opbygnin¬
gen, derfor dækkes langt det
meste af anlægsgartnerar¬
bejdet.

1 projektgruppen har delta¬
get landskabsarkitekterne In¬

ger Ravn og Poul Børge Peter¬
sen, arkitekt Jens Rosenkjær,
anlægsgartnermester Egon
Frandsen og fra BPS-Centret
Kai Mølgaard. Faglig sekretær
for udvalget har været fagkon¬
sulent Torben Dam, LDA.

BPS-publikation 74, 2. ud¬
gave. typiske beskrivelsesafs-
nit anlægsgartnerarbejde - vej¬
ledning.

Publikationen, incl. diskette
med eksempel, kan købes på
forlaget Grønt Miljø, Linde
Allé 16, 2720 Vanløse, tlf.
31 74 94 00. Pris kr. 425 incl.
moms.

3 nye golfbaner
Golf-Sam har indviet 3 nye

golfbaner med en samlet an¬

lægssum på i alt 90 mill, kr.:
Kalø Golf Center, Hjarbæk
Fjord Golf Center og Fredens¬
borg Golf Center.

Kalø Golf Center ligger ved
Rønde i et flot kuperet terræn
med en storslået udsigt over
Kalø Vig. Centret består af en
18 hullers par 72 bane på i alt
6.200 meter og en spændende
9 hullers par 3 bane anlagt i en
eksisterende frugtplantage.
Golfbanearkitekt Frederik

Drejer har designet banen.
Klubhuset er bygget sammen
med spisestedet »Møllerens
Hus«. Driftsselskabet er Kalø
Golf Center A/S.

Hjarbæk Fjord Golf Center
er beliggende 15 km nord for
Viborg helt ned til Hjarbæk
Fjord. Centret har i alt 27 hul¬
ler. Det er muligt at kombinere
i alt 3 forskellige 18 hullers ba¬
ner. Golfbanearkitekt Henrik
Jacobsen har designet banen.
Det nybyggede klubhus på i alt
750 m ligger højt placeret med
udsigt over hele baneanlægget
og Hjarbæk Fjord. Driftssel¬
skabet er Hjarbæk Fjord Golf
Center A/S.

Fredensborg Golf Center er

placeret i et parklignende land¬
skab umiddelbart syd for Fre¬
densborg. Centret indeholder
en 18 hullers par 71 bane på i
alt 6000 meter. Rolf Henning
Jensen og Svend Kirkegaard
fra Dansk Golf Design har
designet banen. Klubhuset er
etableret i en ombygget ferieko-
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loni midt på Arealet. Driftssel¬
skabet er Fredensborg Golf
A/S.

Golf-Sam blev stiftet som et

holdingselskab i oktober 1990
af de 4 pensionskasser, der er
tilknyttet administrationssam-
arbejdet Pen-Sam og Det Dan¬
ske Hedeselskab. De 3 baner er

alle anlagt i løbet af sommeren
1991 og passet og plejet i
vækstsæsonen 1992. Hedesel¬
skabet har været totalentrepre¬
nør på alle 3 baner. Anlæg og

vedligeholdelse er gennemført
ved hjælp af underentrepre¬
nører og rådgivere herunder
bane-, bygnings- og landskabs¬
arkitekter.

For hver bane har Golf-Sam
stiftet et 100% ejet dattersel¬
skab. Datterselskaberne ejer
banerne og har en egenkapital,
der svarer til den samlede an¬

lægssum. Banerne er for en pe¬
riode på foreløbigt 20 år for¬
pagtet ud til de nævnte drifts¬
selskaber. Driftsselskaberne
har det driftsøkonomiske og

vedligeholdelsesmæssige an¬
svar for banerne og har indgået
aftaler med de lokale golfklub¬
ber om brugen af banerne.

I løbet af 1992 anlægger
Golf-Sam yderligere 3 golfba¬
ner. En ved Blokhus med 18

huller, en 9 hullers par 3 bane
og en turistbane. En umiddel¬
bart vest for Odense centrum

med i alt 27 huller og én på
Møn med 18 huller og en par 3
bane. Disse baner indvies i
1993 og 1994.

Yderligere information kan
fås ved henvendelse til Golf-
Sam. Klostermarken 12, 8800
Viborg. Direktør Knud Erik
Hesselbjerg. Tel. 86 6761 11.

Pilotprojekt om
tekniske anlægs indflydelse
på landskabet
Skov- og Naturstyrelsen har
udsendt en rapport Større,
uforstyrrende landskaber. Et
pilotprojekt om tekniske an¬

lægs indflydelse på landska¬
bet«. Projektet, der tager ud¬
gangspunkt i Vejle og Ring-
kjøbing amtskommuner, viser,
hvordan udviklingen har påvir¬
ket det danske landskab, så der
i dag kun findes få, større land¬

skaber, der ikke på den ene eller
anden måde påvirkes af veje, el¬
master, byer, vindmøller m.v.

Formålet med rapporten har
derfor også været at udvikle en
metode til at registrere udviklin¬
gen i de uforstyrrede landska¬
ber, således at disse ressourcer

på samme måde som de traditio¬
nelle beskyttelsesinteresser kan
tilgodeses i forbindelse med
planlægningen og administrati¬
onen af det åbne land.

Denne indfaldsvinkel erstat¬

ter på ingen måde den hidtidige
varetagelse af naturbeskyttelse¬
sinteresserne, men skal ses som
et muligt supplement til vareta¬
gelsen af interesserne i det åbne
land.

Yderligere oplysninger:
Skov- og Naturstyrelsen,
Annette Schou, tlf. 45 76 53 76,
lokal 2454.

Publicus arkade
En ny arkade er blevet opført
på havneterrænet i Sønder¬
borg. Arkaden er opbygget af
moduler fra Publicus, som er

et norskproduceret koncept til
indretning af udendørsarealer.
Publicus er skabt af designeren
Odd Thorsen og forhandles i
Danmark af Phønix Vej.

Arkaden er opbygget af 14
læhusmoduler, der indvendig
er udstyret med bænke og af¬
faldskurve. Søsiden er udstyret
med glas for at skærme mod
vejr og vind. Hele arkaden er i
alt 21 meter lang.

Der skal eksempelvis kun tre
moduler til et læhus eller et

cykelskur. Publicus-konceptet
omfatter også et cykelstativ,
der låser stellet fast.

Yderligere oplysninger: Tage
Christensen, Phønix Handel,
Vester Allé 1, 6600 Vejen. Tel.
75 36 11 U.

Københavns Amt

Teknisk Forvaltning
Landskabsarkitekt

Amtsrådet har besluttet at styrke naturforvaltningsområdet i
Københavns Amt, som en konsekvens af den nye lov om natur¬
beskyttelse.

Der skal ansættes en LANDSKABSARKITEKT.
Stillingen, der kan besættes snarest, vil organisatorisk blive

tilknyttet Teknisk Forvaltning med arbejdsområde i Planafdelin¬
gens fredningsfunktion.

Planafdelingen består af 3 funktioner; Regionplanfunktionen,
Kommuneplanfunktionen og Fredningsfunktionen.

Fredningsfunktionen, som i dag beskæftiger 8 medarbejdere,
varetager opgaver i forbindelse med lov om naturbeskyttelse,
d.v.s. naturforvaltning, fredningsplanlægning og administration
af fredningssager. Inden for naturforvaltning gnnemføres natu¬
rovervågning, naturpleje og naturformidling. Fredningsfunktio¬
nen varetager endvidere opgaver i henhold til råstofloven, kyst¬
beskyttelsesloven samt bekendtgørelse om miljøfølsomme om¬
råder.

Arbejdsområde:
Arbejdet vil primært omfatte udarbejdelse af plejeplaner samt
styring af visse pleje- og naturgenopretningsprojekter. Vi har
særlig brug for en medarbejder, der kan fremstille samlede land-
skabsplaner og plejeplaner samt foretage faglige vurderinger,
der kan danne grundlag for pleje af fortidsminder.

Du skal i øvrigt kunne deltage i andre af afdelingens arbejds¬
opgaver inden for planlægning og naturforvaltning, herunder
den administrative og budgetmæssige del af pleje- og naturgen¬
opretningsprojekter.

Kvalifikationer:
Vi lægger vægt på, at du som ansøger har erfaring med natur¬
pleje, såvel med hensyn til udarbejdelse af plejeplaner som
styring og gennemførelse af plejen. Det er nødvendigt med et
godt kendskab til såvel botanik som til jordbundsforhold og kul¬
turhistorie.

Du skal have et vist kendskab til planjægning og lovgivning
inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning, og vi forventer,
at du både kan arbejde selvstændigt med et ansvarsområde og
indgå i et team med vidt forskellige arbejdsområder.

Stillingen tænkes besat med en landskabsarkitekt, hortonom,
forstkandidat eller person med tilsvarende uddannelse.

Ansættelsesforhold:
Der er flextidsordning for ansatte i Københavns Amt samt kør¬
selsgodtgørelse efter gældende regler for tjenestekørsel i egen
bil.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende
overenskomst. Afhængig af ansøgerens kvalifikationer, vil der
herudover kunne ydes et kvalifikationstillæg, hvis størrelse fast¬
sættes ved forhandling med den forhandlingsberettigede organi¬
sation.

Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
arkitekt m.a.a. Niels Thougaard, 43 96 55 44, lokal 2508.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere
beskæftigelse m.v. skal være Københavns Amt, Teknisk
Forvaltning, Naverland 2,2600 Glostrup, i hænde senest
den 1. december 1992, mærket: »Ansøgning«.

Annoncens nr. bedes påført ansøgningen (13360-8866).
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Dan-Gro green-mix
i Københavns Idrætspark
Opbygningen af Københavns
Idrætspark er tilendebragt.

For at en optimal løsning
kan opnås ved anlæg af banen
er trukket på ekspertise fra
flere forskellige områder. For
græsset er vækstmediet af me¬

get stor betydning.
Det anvendte vækstmedie,

Dan-Gro green-mix, er udvik¬
let af Dansk Jordforbedring i
samarbejde med RN Sten &
Grus A/S. Martin Petersen
ProDana Seed A/S, har funge¬
ret som konsulent under udvik¬

lingsarbejdet.
Dan-Gro green-mix er en

blanding af kompostmuld samt
et 100% kalkfrit, meget ens-
kornet kvartssand. Kompost¬
mulden er produceret på Sen¬
geløse komposteringsanlæg
efter madraskomposteringsme-
toden. En produktionstid på 2
år sikrer et velmodnet, homo¬
gent kompostmuldsprodukt.
Anlægget komposterede i 1991
58.000 tons gren- og parkover¬
skud. Dansk Jordforbedring
afsætter al kompostmuld fra
anlægget i Sengeløse.

Dan-Gro green-mix har en
ideel tekstur, idet vækstmediet
indeholder følgende kompo¬
nenter:
- En humusprocent på ca. 3,8,

hvilket er ideelt for græsser.
- Jordkolloider, der holder på

gødningen, indtil græsset
skal bruge dem.

- Mikroorganismer, der med¬
virker til en bedre optagelse
af gødning, modvirker svam¬

peangreb samt medvirker til
omsætning af det klippede
græs, således at vand- og

filtproblemer kan undgås.
- Vækstmediet er kalkfrit.

Dette betyder, at der ikke
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sker gipsudfældninger, når
der gødes med sure, vandige
gødninger.

- Den ensartede kornstørrelse
hindrer komprimering og
sikrer en ensartet rodvækst i
hele vækstlagets tykkelse.
Den medfører også en meget
høj kapillarvirkning, så
jordvæsken fordeles jævnt i
hele vækstmediet.

- Kompostmulden har en me¬

get høj evne til at tilbagehol¬
de vand. I selve vækstmediet
er markvandskapaciteten
12,4, hvilket medfører et me¬

get mindre behov for van¬

ding.

Til opbygningen af den nye

Idrætspark er der anvendt ca.

4500 tons vækstmedie. Det er

udlagt i et lag på 35 cm's tyk¬
kelse.

Grundet det meget korte tids¬
rum fra anlæg af banen til
ibrugtagning er der lagt rulle¬
græs oven på vækstmediet.
Rullegræsset er leveret af Pro¬
Dana Seed A/S.

Kilde: Henrik Gustavson
Dansk Jordforbedring Aps,
Vadsbystræde 6, Vadsby, 2640
Hedehusene.

Telf. 42 99 5020.

Columbus
Columbus er navnet på en ny,
robust udendørs væglampe
samt stander fra Louis Poul¬
sen.

Armaturet er designet spe¬
cielt til både kompaktlysrør og

kviksølvlampe.
En lysstyringsskærm bestå¬

ende af en trekantet, perforeret
plade retter lyset nedad og fun¬
gerer samtidig som en lyssi, så
blænding derved undgås.

Columbus væglampen er ud¬
ført i holdbare materialer. Ar¬

maturhus er pulverlakeret silu-
min, kuppel i polycarbonat og

bøjler i rustfrit stål. De 3 mon-

teringsskruer er delta-seal be¬
handlet, hvilket gør dem mod¬
standsdygtige overfor rust og
korrosion. Lampen leveres i
farverne grå, hvid eller sort.

Columbuslampen er placeret
i vandalklasse 2, korrosions¬
klasse 3 samt tæthedsklasse IP

66.

Kilde: Louis Poulsen & Co.

Nyhavn 11. 1001 Kbh K.
Tel. 33 1414 14, fax 33 14 60 62.

KP-Lampen
KP-Lampen har præsenteret to
nye vandalsikre og energirigtige
udendørslamper på Herning
Messen 92.

Skæve Thorvald en hær-
værkssikret udendørslampe til
de nye lysstærke DULUX F 36
W energispare-rør med meget
lang levetid. Lampen er udvik¬
let i samarbejde med skibsin-
dustrien, som er fortrolig med
kraftige dimensioner - i dette
tilfælde tre-fire millimeter cor-

tin-stål. Lampen findes både i
en stander-udgave og som væg¬

lampe. Begge typer har en van-

dalsikker rist over lyskilden,
ligesom begge er med indbyg¬
get reflektor for at udnytte ly¬
sets effekt optimalt. Der ydes
10 års garanti for brud på lam¬
pens hoveddele. Lampen er

varmgalvaniseret.
Parklampen Femina er en

lampe til montering på mast.
Denne lampe er også produce¬
ret i varmgalvaniseret cortin-
stål. Den overliggende skærm
er hvidlakeret på undersiden
med henblik på den bedst mu¬

lige refleksion af lyskilden.
Kuplen, som leveres i klar eller
hvid, er i slagfast, hærdet ak¬
rylplast. Ud over den gammel¬
kendte 60 W glødepære som

lyskilde er der adskillige mulig¬
heder for lavenergipærer:

- 13 W SL pære med E 27
gevind;

- 15 W PLC-rør med E 27

gevind;
- G24 D2 18 W rør med

drosselspole.

Kilde: KP-Lampen. DK-7480
Vildbjerg. Hf. 9713 23 53, fax
9713 $6 53.

Palisader til have og hegn
Rundtræsektionen har udsendt
en farveplanche og en brochu¬
re, som giver eksempler på an¬
vendelse af palisader af im¬
prægneret rundtræ, hegn, per¬

golaer, opstilling, materialer.

Foreningen Danske Træindu¬
strier, Rundtræsektionen
Krøyer Kielbergsvej 3 . 8660
Skanderborg . Tel. 86 52 08 11.
Kilde: Foreningen Danske Træ¬
industrier, Rundtræsektionen
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HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

Lj Have- & LandskabsplejeCl HLP ApS tlf. 42 25 18 42 I
II Have- & Lands kabsterrainaptering
LI HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
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Landskabs-
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Forfattere:

Sven-Ingvar Andersson
Annemarie Lund

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

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

Hæftet er udvidet til 88 redaktionelle sider i farver.
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