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IFLA
På DL's generalforsamling 1987 blev det
vedtaget, at styrelsen skulle kontakte IF-
LA's øvrige medlemslande, for at disse
samlet kunne fremføre krav i IFLA om en

øjeblikkelig eksklusion af Sydafrika. Det
blev desuden besluttet, at hvis Sydafrika
ikke var udelukket af IFLA inden et år,
måtte DL trække sig ud af føderationen.
Eksklusion af et medlemsland fra IFLA

kan kun ske ved beslutning truffet af
Grand Council. For at udvirke en eksklusi¬
on af den sydafrikanske landskabsarkitekt¬
forening udarbejdede DL's styrelse derfor
et dagsordensforslag til IFLA's Grand
Council-møde i Paris i august 1987. I maj
87 opfordrede DL pr. brev IFLA's præsi¬
dent, eksekutiv komité, vicepræsident for
centralregionen og samtlige medlemslande
og deres delegater til positivt at støtte den
danske holdning til Sydafrikas medlems¬
skab og medvirke til en beslutning om Syd¬
afrikas eksklusion .af IFLA. Opfordringen
er gengivet i Landskab nr. 5/87.
DL's henvendelse førte til en stærk de¬

bat i IFLA, såvel før som under Grand
Council-mødet i Paris, hvor vores delegat,
Charlotte Skibsted, ydede en stor indsats
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IFLA
Af DLs styrelse
Diverse

for at vinde gehør for en eksklusion af
Sydafrika. I sit referat redegør C.S. for
emnets behandling på mødet. På trods af
modstand fra andre medlemslande mod,
hvad man opfattede som en politisk diskus¬
sion i strid med IFLA's vedtægter, lykke¬
des det at få drøftet DL's holdning. Af
referatet fremgår ligeledes, at det imidler¬
tid ikke lykkedes at opnå en eksklusion af
Sydafrika fra IFLA. DL's dagsordensfor¬
slag blev afværget, med henvisning til at
Grand Council ikke ønskede politiske dis¬
kussioner i IFLA, samt at man ikke ønske¬
de at lovliggøre direkte, at ét medlemsland
skulle kunne få et andet ekskluderet af

foreningen.
Det er nu styrelsens vurdering, at DL

ikke vil kunne opnå en eksklusion af den
sydafrikanske landskabsarkitektforening
af IFLA. Vore anstrengelser har dog langt
fra været forgæves. Danmarks afstandsta¬
gen fra apartheidstyret er blevet fremført
på verdensplan og er blevet støttet af man¬
ge andre lande. Den sydafrikanske land¬
skabsarkitektforening har tilkendegivet sin
opbakning bag menneskerettighederne og
har tilkendegivet, at foreningens vedtægter
ikke er baseret på apartheidprincipper,
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idet alle uanset hudfarve kan blive uddan¬
net på universitetet til landskabsarkitekt
og blive medlem af den sydafrikanske land¬
skabsarkitektforening.
Grand Council-mødets resultat blev, at

den endelige afstemning om Sydafrika
kom til at dreje sig om en afvisning af
debatten om spørgsmålet p'.g.a. dets politi¬
ske karakter samt en opfordring til den
sydafrikanske landskabsarkitektforening
om en klargøring af dens holdning til Dan¬
marks opfordring og dermed dens af¬
standstagen fra apartheidsystemet. Syd¬
afrika er nu fremkommet med en sådan

klargøring i et brev rundsendt til generalse¬
kretæren, redaktøren af IFLA Yearbook
samt DL's formand og IFLA-delegat.

I henhold til IFLA's konstitution vil DL
ikke kunne udmelde sig af føderationen
med henvisning til Sydafrikas medlems¬
skab for derefter senere igen at indmelde
sig. DL er på Grand Council-mødet og i
den mellemliggende tid af et stort antal
medlemslande, der er enige i vores hold¬
ning til Sydfarikas apartheidpolitik, blevet
kraftigt opfordret til at forblive i IFLA og
fortsat arbejde her med den stærke hold¬
ning, DL her har manifesteret med hensyn
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Efterbehandling af råstofgrave til rekreative og naturmæssige formål
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til at forbedre menneskerettighederne på
verdensplan.

På baggrund af ovenstående, og fordi
alle tidligere generalforsamlinger har øn¬
sket DL's medlemsskab af IFLA, anbefa¬
ler at flertal i styrelsen til generalforsam¬
lingen, at DL forbliver medlem af føderati¬
onen. Som følge af beslutningen på sidste
års generalforsamling er styrelsen imidler¬
tid forpligtet til at fremsætte forslag til
vedtægtsændringer, idet medlemsskab af
IFLA i dag er vedtægtsbestemt. Et flertal i
styrelsen anbefaler generalforsamlingen at
stemme nej til forslaget til vedtægtsændrin¬
ger vedrørende medlemsskab af IFLA, så¬
ledes at DL kan opretholde sit medlems¬
skab af føderationen.

DL's styrelse, 11. januar 1988

IFLA redegørelse
DL's indlæg mod sydafrikansk medlems¬
deltagelse i IFLA blev grundigt behandlet
på Grand Council (GC) i Chantilly. Ind¬
lægget var i nogen grad vel nok GC's tunge¬
ste punkt, når vi ser bort fra den økonomi¬
ske debat.
Forinden GC modtog DL flere positive

svar på vort udsendte indlæg fra DL's gene¬
ralforsamling 87.
Vort indlæg blev optaget på dagsordenen

på GC.
Den private holdning hos GC-deltagere

var helt tydelig meget velvillig, men alle
var, som debatten udviklede sig både i de
mere uformelle møder og samtaler og un¬
der selve dagsordenpunktet, af den klare
opfattelse at spørgsmålet var politisk. De
menneskelige aspekter i problemstillingen
var åbenlyse for alle, men blev vurderet
som følgevirkninger af det politiske
system.
IFLA's grundlæggende vedtægter under¬

streger, at foreningen er upolitisk. Dan¬
mark har selv ved IFLA's oprettelse lagt
stor vægt på denne paragraf.
IFLA er fra 87 optaget i UNESCO's

ikke-politiske organisation i kategori A,
hvilket bl.a. medfører fuld anerkendelse af
landskabsarkitektfaget og titlen; 40 for¬
eninger er på verdensbasis medlem af kate¬
gori A. IFLA refererer sine møder til
UNESCO's ikke politiske organisation.
DL's indlæg kom til debat i GC om man¬

dagen, dvs. der havde været 3 dage forin¬
den til at drøfte.spørgsmålet mere uformelt
- et forhold der klart gavnede DL, selv om
vi ikke fik vort indlæg til afstemning. Vi fik
en meget lang og meget positiv debat, hvor
GC bad den sydafrikanske delegat redegø¬
re for sin forenings holdning (ILA).
Han bekræftede, at ILA er en upolitisk

forening, der ikke er racediskriminerende

og ikke apartheid støttende, endvidere at
alle racer uanset farve optages på universi¬
tetet. De har 1 uddannelsessted i øjeblik¬
ket, men er i gang med at oprette endnu et i
Johannesburg, og hertil behøver de støtte
fra IFLA.
Derefter støttede Senegals delegat den

sydafrikanske delegats udsagn, han havde
lige deltaget i et seminar under ILA. Han
var mod eksklusion af ILA.
Debatten stilnede af efter Senegals ind¬

læg, og der fulgte en række afstemninger,
som kort refereret medførte, at det danske
indlæg om eksklusion blev foreslået erstat¬
tet af det tyske forslag, som i sin ordlyd
lyder således og blev opfattet af GC som en

håndsrækning til DL:
1. Det bekræftes, at IFLA er en ikke-poli-
tisk forening (som anført i IFLA's ved¬
tægter).

2. IFLA arbejder for at nå de mål, som er

præciseret i foreningens vedtægter.
3. IFLA forventer, at medlemmerne retter

sig efter disse vedtægter.
4. IFLA har med alarm noteret sig, at et
enkelt medlemsland har fornærmet an¬

dre medlemslande.

(Dette punkt blev formuleret, fordi man
tog afstand fra Sydafrikas svarskrivelse
på DL's indlæg; i dec. 87 har ILA med
brev til præsident, DL's delegat og gene¬
ralsekretær undskyldt sit brev og trukket
dette tilbage).
Forslaget fra Tyskland blev vedtaget.
I referatet her kan ikke beskrives alle de

nuancer, der var i de mange møder, samta¬
ler og i selve debatten på GC. En ting er
dog klart, vort indlæg havde gjort stort
indtryk, og der var en udbredt respekt
overfor DL's holdning.
Spørgsmålet omkring Sydafrikas delta¬

gelse i IFLA var for alle åbenlyst politisk,
men man kunne ikke overskue følgevirk¬
ningerne af det spørgsmål, som var blevet
stillet i begyndelsen af debatten: Hvilket
medlemsland skulle ekskluderes næste

gang, og hvem skulle være kontrollant.
Charlotte Skibsted, IFLA delegat.
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Slanger i landskabet
Af Jørn Rønnau

LANDSKAB 1-1988

Da jeg af Århus Kunstforening blev invite¬
ret til at udstille udendørs skulptur i det
lille parkanlæg omkring Århus Kunstbyg¬
ning i august, september og oktober måned
1987, så jeg pludselig muligheden for at
realisere nogle specielle ideer til kunstvær¬
ker. To af de vigtigste ting for at kunne
realisere landskabsskulptur var tilstede: en
rimelig økonomi og en længere udstillings-
periode, 3 måneder. .

Jeg gav mig til at undersøge den tredie
fornødenhed, parken. Der begyndte jeg at
søge inspiration til, hvad jeg kunne lave.
Det lille parkanlæg ved Kunstbygningen er
specielt på flere måder. Det ligger som en

lille firkantet oase i byen, og i midten er
lavet en »skulpturgård«, som en lille
stump, om muligt endnu mere firkantet,
ørken. Tilbage en bræmme af græs, hvor
der vokser nogle spændende, gamle,
utæmmede træer: tjørn, eg, bøg, elm, pop¬
pel. Her følte jeg, at jeg ville kunne udfol¬
de mig. Anlægget er specielt på flere andre
måder, idet det »gemmer sig« bag Kunst¬
bygningen, som man let kan besøge uden
at opdage dets eksistens. Endvidere er der
stærkt markerede niveauforskelle (sten¬
sætninger med bøgehæk på toppen), som
delvis afskærer de besøgende fra græsplæ¬
nerne.
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Efter i nogle timer og af flere gange at
have gået rundt i området og fornemmet
dets særpræg og relationer, begyndte der at
tegne sig nogle muligheder. En gammel
drøm om at forme et træ »på roden« kunne
muligvis realiseres, idet en 7 m høj, gam¬
mel og udgået poppel endnu stod tilbage på
sit voksested, pyntet med fyrsvamp!
Jeg har tidligere arbejdet med slangen

som motiv i forskellige sammenhænge, og
det blev hurtigt klart for mig, at den også
ville være velegnet i dette miljø, hvor kam¬
pen helt tydeligt stod mellem det »firkante¬
de« og det »organiske«. Slangen er for mig
ikke blot symbol på det ukendte, vores
egen underbevidsthed, vores kreativitet;
den er også helt enkelt en smuk organisk
form, som kan varieres i det uendelige og
aftvinges nye oplevelser og udsagn.
Jeg ville også lave et tegn på den flotte

græsplæne, en bølgende organisk form, en
slange, af selve stedets materialer: jord og
græs. Af udseende bølger i græsset med
form som en slange, der presser sig op

under græsset uden at bryde igennem, men
synlig alligevel. For at den ikke skulle blive
for pæn og ufarlig, ville jeg lade dens hale¬
spids - en klapperslanges hale - gå ud i den
brostensbelagte gangsti, så de uopmærk¬
somme kunne snuble over den.
Min tredie idé gik på - i plan med jorden

- at nedlægge en slangeform som et endnu
strammere tegn i brostensbelægningen for¬
an bygningen, beregnet til at blive gået på,
ligesom vore smukke kloakdæksler.
Til min store glæde fik jeg de nødvendige

tilladelser af stadsgartneren i Århus til at
udføre disse noget utraditionelle ting i
parkanlægget. Alle tre ting var noget, som
brød ind i det bestående.
Jeg fik lov til at bearbejde det udgåede

poppeltræ, så det blev til en slange, der
snor sig om sig selv op af jorden, ud af træet
og med hovedet med den spillende tunge
øverst. Jeg ville understrege træets natur¬
lige, livskraftige, opadstræbende stamme
med det ukendtes, underbevidsthedens,
fantasiens, indsigtens, livskraftens og gen-

2 LANDSKAB 1-1988



fødselens (økologiens?) symbol: Slangen.
Jeg ville skabe en skulpturel form, som
stod lysende blottet mod de grønne træer,
og som langsomt ville blive generobret af
naturen og smelte sammen med den, gå
tilbage og indgå i et større kredsløb.
Forfatteren Leif Hjernøe skriver om

»Slangetræ« i katalogforordet: »Potensen
der så paradoksalt fremmes af en amputa¬
tion i et slangetræs modsætningsfyldte
præg af frugtbar vandalisme«. Og kunst¬
anmelderen Hellen Lassen fra Politiken
»... af en poppelstamme med groft udskår¬
ne spiralsnoninger op mod det truende ho¬
ved og denne karakter af at afdække ellers
skjulte, iboende kræfter i de fredsommeli¬
ge omgivelser«. (10.10.87.)
Det største projekt var imidlertid

»Græsslangen«. Først optegningen, deref¬
ter skulle- alt foregå med største forsigtig¬
hed og håndkraft for ikke at beskadige
grønsværen. Den skulle gerne efter færdig¬
gørelsen af skulpturen »vokse sammen«
med det nypålagte græs.

Græstørv blev fjernet og gemt til evt.
senere anvendelse. Jord blev kørt på - hele
7 tons - for at danne formen, og ovenpå det
blev lagt rullegræs, som omhyggeligt blev
tilpasset alle de krumme linier. Rullegræs¬
set havde den fordel, at jeg kunne arbejde
med meget stejle »skråninger«, idet de
med det samme blev holdt på plads og var
beskyttet af græstæppet. Og alt dette skulle
gøres i god tid inden åbningen af udstillin¬
gen, så skulptur og natur kunne nå at smel¬
te så nogenlunde sammen. Den våde som¬
mer var til stor hjælp for væksten af min
»Græsslange«. På et tidspunkt blev det
næsten for meget. Den 42 m lange slange¬
form skulle klippes i hånden, med kant¬
saks, for at komme helt til sin ret, skulptu¬
relt. Det føltes, som om jeg kunne starte
forfra i den ene ende, når jeg var færdig i
den anden.
Denne »Græsslange« er for mig nok

mest forløb, rytme, komposition, en poe¬
tisk leg med skygger i græs. En gammel ven
tilegnede mig et digt - inspireret af slangen,

som han fulgte under opbygningen. Digtet
anlægger en mere økologisk synsvinkel,
som jeg synes er meget smuk:
På den plane plæne græshav
bugter den lange'slange
og henter sin lystid
med krop og grøn klorofylhud

Ormens stille virksomme liv
i de indre tunneler,
hvor døden fortæres til muld
og grøn opstandelse,
efterlader sin navlestreng
fra Moder Jord
som slangeslyng på plænen.

Gunnar M. Hansen. 1987

Leif Hjernøe skriver om »Græsslange«:
»Dér fremme dunker det i jorden. Skade¬
elementet fjedrer mod græssets pelsede
overhud. Det bulner som blodårer på en
håndryg. Underbevidsthedsøglen klaprer
med omvæltningsangstens håndgribelige
brosten.«
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Udkast til Slanger, udskåret i jernplade og nedlagt i gangarealerne til Kunstnernes Hus.
■ Proposals for snakes, cut from thick iron plate and laid out in the paved areas in front of Kunstnerens Hus.



Den tredie skulptur, jeg havde med på
udstillingen er karakteristisk ved, at den er

nedlagt i »naturen«, jorden, gangstien,
nærmere betegnet i den brostensbelagte
plads foran Kunstbygningen. Størstepar¬
ten af de besøgende er herved gået henover
den, på vej op mod indgangen til Kunst¬
bygningen. Den er bevidst nedlagt en lille
smule ude af symmetrien og drejet lidt i
forhold til denne akse for at gøre opmærk¬
som på sin uberegnelighed. Jeg kalder den¬
ne slange for »Trekantet slangeornament«.
Den er udskåret med skærebrænder af

en 5 cm tyk jernplade efter min tegning og
derefter færdiggjort og poleret op afmig og
nedlagt i den eksisterende brolægning af en
uddannet brolægger.
Når jeg nedlægger »Slangeornamentet« i

jorden, har det flere grunde. Det er sjovt at
lave noget, der fungerer dér, hvor folk
færdes, slangen bruges på en måde, selv
om den ikke er en brugsgenstand. Jeg tror,
der er noget magisk ved berøringen. Men¬
nesker berører en slange, der ligger på
jorden, nogen vil måske gyse lidt eller træ¬
de udenom. Det er sliddet, når der trædes
på den, som skal holde den »i live«, holde
den blank og glat.
Jeg har foreløbig tegnet 4 forskellige

slangeornamenter, hvoraf de 3 øvrige i øje¬
blikket kan ses nedlagt foran Kunstnernes
Hus i Århus. Hellen Lassen skriver herom i
førnævnte anmeldelse: »... Jørn Rønnaus
trekantede slangeornament dukker op i
brolægningen foran indgangen som et kul¬
tisk tegn fra en anden del af jorden, pludse¬
lig forunderligt forbundet med den jord¬
bund, man står på.«
Som det vil fremgå af det foregående,

arbejder jeg tit med, hvad man kunne kal¬
de arketypiske former og symboler, i en ny
og anderledes sammenhæng, og jeg har da
også tidligere i flere sammenhænge lavet
landskabsprojekter.
I 1978 fik jeg ideen til mit første - og

største - »land-art« projekt, Jordens Skød,
og udførte det i model i forholdet 1:50 på
en græsmark tilhørende nogle gode ven¬
ner. Det er opbygget udelukkende af na¬
turmaterialerne jord og græs og på en så¬
dan måde, at den skulpturelle form ikke
nedbrydes i naturen, fordi den respekterer
de normer for hældninger og sammensæt¬
ning af underlag (materiale, dræning etc.)
og overflade, som hindrer nedbrydning
ved vand, vind, frost, sætning og mekanisk
påvirkning.
Men man kan ikke tale om denne type

kunst uden også at komme ind på de spe¬
cielle forhold og problemer, der er om¬
kring den.
Hvis man går ind i området naturskulp¬

tur, så må man også forholde sig til natu¬

rens »natur«. En traditionel udendørs
skulptur laves, så den i videst muligt om¬
fang er upåvirkelig af naturen. En bronze¬
skulptur er god til at modstå naturen!
Landskabsskulptur må laves med en nø¬

je fornemmelse for og forståelse af de na¬

tursammenhænge, som den skal indgå i,
leve med i, og hvis man gør det, så får man
også en levende ting i modsætning til de
såkaldt uforgængelige, som tit kan virke
døde.

Jeg finder dét, at arbejde så tæt på natu¬
ren med billedkunst utroligt spændende og
med uanede muligheder.
Jeg har en idé om en natur/skulptur¬

park, et stort varieret landskabsområde,
hvor natur-orienterede kunstnere af alle

kategorier kunne realisere nogle af deres
ideer. Et sted, hvor man kunne arbejde
langsigtet med at skabe specielle natur/
skulptur-oplevelser, som indgik i naturens
processer. En moderne fantasipark, som
med økologisk bevidsthed, ubændig krea¬
tivitet og kunstnerisk kvalitet kunne blive,
ikke blot en storslået nyskabelse, men en
national seværdighed. Jeg kan komme i
tanke om ikke så få danske kunstnere, som
umiddelbart har projekter, der kunne rea¬
liseres i en sådan park. Jeg kunne tænke
mig, at der var nogle af de mange »margi¬
nalområder«, der ville være velegnede. Jeg
tror også, at det var muligt at få den nød¬
vendige støtte både fra det offentlige og fra
private og erhvervslivet til, at et sådant
projekt kunne startes.
At erhvervslivet er mere åbent overfor

kunsten end tidligere og måske især denne
form for kunst, har jeg erfaret tydeligt for
mit eget vedkommende. Det har - udover
stor hjælpsomhed og good-will fra firmaers
side - bl.a. resulteret i direkte sponsore¬
ring fra Husqvarna Motorsave, som har
stillet sikkerhedsudstyr og kædesav incl.
service frit til min rådighed til fremtidige
arbejder i træ; jævnfør »Slangetræ«, som
udelukkende er lavet med motorsav.

Jeg deltog engang i en kunstudstilling,
hvor kunstnerne til kataloget blev bedt om
hver at lave nogle aforismer om kunst.
Ikke en helt let opgave, jeg var nødt til at
tage humoren til hjælp. Her er én af mine
»aforismer«:

Kunst er bedre end Naturen.
Eller ihvertfald lisså god ...

Næsten ...

Jeg tager den med her for at vise, hvor
tæt forbundet min kunst er med naturen i
videste betydning.

Jørn Rønnau, billedhugger fra Århus.
LANDSKAB 1-1988 5



Landskabsskulptur
AfOle Videbæk

11982 begyndte jeg at arbejde med ideer og
udkast til store, udendørs, stedbundne
skulpturer: landskabsskulpturer.
Tilfældigt indsamlet materiale begyndte

efter nogen tid at pege mod De Britiske
Øer som et særligt spændende sted, når det
gælder landskabsskulptur: Her er både et
meget rigt udvalg af forhistoriske kæmpe-
stensanlæg og en rig udvikling af helt mo¬
derne landskabsskulpturer. Til sidst tegne¬
de der sig et billede af en studierejse mod
vest til forhistoriske og moderne anlæg.
Artiklen viser med 15 eksempler fra rej¬

sen - og et fra USA - nogle af de roller, som
landskabsskulpturen har spillet gennem
tiderne.
Til sidst to eksempler på egne arbejder,

et færdigt og en skitse. Begge udført før
rejsen.
Rejsen er gennemført med støtte fra Ny

Carlsbergfondet.

Betonklods, Bretagne
Landskabsskulpturen befinder sig mellem to po¬
ler: Naturen og mennesket. Den forbinder men¬
nesket med naturen, besjæler naturen, besvær¬
ger, modstår, overgiver sig til naturen. Advarer,
henfører, glæder, tørster, forskrækker, fasthol¬
der os. Her som vores fremskudte nerve i havet
rejst af stormen.
■ Concrete block, Bretagne.
The sculpture finds itself between two poles: Na¬
ture and man. It links man with nature, animates
nature, calms, withstands, surrenders itself to
nature. Warns, leads, pleases, thirsts, frightens,
sustains us. Here, like an advanced nerve in the
sea thrown up by the storm.

Tidevandsstele, Orkney, Skotland
Havets stigen og falden over stranden. Flod og
ebbe. Denne dybe puls, som er nær i hvert øje¬
blik, men som aldrig ses i øjeblikket. For at tage
oceanets puls rejste jeg på stranden dette mærke,
en tidevandsstele. Landskabsskulpturen som ob¬
servationspost.
■ Tide marker, Orkney, Scotland.
The rise and fall of the sea on the beach. Ebb and
flow. This deep impulse which is close at every
moment but never seen. The tide marker was

raised on the beach to take the pulse of the ocean.
Landscape sculpture as observation post.

Manchestefi.
V——oL in coin

jiAvebuzy
r * RStonehenje^

^Portland J
St.fflichael's Mount^

Lossiiyiooth

Gateshead
Penshaw

En studierejse til
De britiske Øer og
Bretagne, august til
oktober 1987

Wotae Dante, dc Tfionoen
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Stonehenge, England
Den store observationspost. Solur og kalender.
Lukket og dog udadvendt. Bemandet af en lille
ekspertgruppe: Præster og astronomer som inde¬
fra ser ud over landskabet, mod horisont og
himmel. Streng i sin plan, klassisk i sin form og
dog uendelig bevæget i detaljen. Ses fra lande¬
vejen som en kontrolbunker på mægtig øvelses¬
plads.
■ Stonehenge, England.
This great observation post. Sun dial and caien¬
der. Shut yet open. Manned by a small group of
experts: priests and astronomers who view the
landscape towards the horizon and the heavens
from inside. Formal in its plan, classic in its form
and yet endlessly emotional in detail.

Avebury, England
Oldtidens Petersplads. Indadvendt og dog åben.
En ringvold skjuler de hundrede kyklopiske sten i
landskabet. Knudepunkt for oldtidsveje, et mø¬
destedformange. Stencirklen, den største kendte,
omkranser med værdighed både pub og mis¬
sionshus. De store oprejste sten har organiske,
fantastiske, apokalyptiske, poetiske, vulgære,
barnlige, vemodige former. Er levende.
■ Avebury, England.
Peter's Square of ancient times. Introspective yet
open. An encirclingmound hides the hundreds of
cycoptic stones in the landscape. Junction for
ancient roads, a meeting place for many, The
stone circle, the largest known, surrounds both
the pub and mission hall with dignity.

Den hellige sten. Dingle, Irland
Ikke en sten lagt i en by, men en by vokset uden
om en respekteret sten. Naturens kraft i naturens
sten. Med kunst og fortsæt fremhævet længe før
byer blev bygget. Vil være markant endnu længe
efter at de sidste huse er væk. (Se nøje efter, de
første er allerede borte.)
■ The Holy Stone, Dingle, Ireland.
Not a stoneplaced in a town but a town developed
around a respected stone. Thepower of nature in
nature's stone. Accentuated with art and purpose
long before towns were built. Will be characteri¬
stic long after the last houses are gone.

St. Michael's Mount, England
Fra gammel tid har høje været viet til solguder.
Den kristne kirke har overtaget disse solhøje og -
i Nordeuropa - viet dem til Sankt Michael. St.
Michaels Mount har kirke og kloster på toppen
og omskylles afhavet ved højvande. En markant
kirkelig skulptur i landskabet.
■ St. Michael's Mount, England.
In olden days the hill was dedicated to the sun
gods. The Christian church has inherited these
sun mounds and, in northern Europe, dedicated
them to Saint Michael. St. Michael's Mount has a
church andmonastery on the top and is surround¬
ed by water at high tide.
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Golgatapanorama, Notre Dame de
Tronoén, Bretagne
Kirken kunne være en skulptur i landskabet eller
bærer af skulptur, som sås fra landskabet, samt
udgangspunktet for processioner, som bar skulp¬
turer gennem landskabet.
I Bretagne skete det, at figurerne kravlede ned fra
kirkens facade og frem på pladsen, hvor de dan¬
nede deres egen forstenedeprocession under åben
himmel: Golgatapanoramaet, en myldrende
fremstilling af Jesu liv og død.
■ Calvary, Notre Dame de Tronen. The church
could be both a sculpture in the landscape itselfor
the bearer of sculpture sown from the landscape
as well as the startingpoint forprocessions which
bore the sculpture through the landscape.

Skærmfacade. Lincoln Cathedral,
England
For at øgepladsen til skulpturer udvikles på nogle
katedraler i England vældige skærmfacader.
Men nogle af disse facader nåede aldrig at få liv.
De kristne ritualer flyttede indendørs, og med
dem forsvandt de rituelle skulpturer fra land¬
skaber og facader. Katedralens store skærmfaca¬
de står tilbage som et tomt stillads.
■ Screen facade. Lincoln Cathedral, England.
To extend space for sculptures, some cathedrals
in England were developed with great screen
facades. Some of these facades never recieved
life. The Christian rituals moved indoors and the
ritual sculptures moved with them, disappearing
from the landscape and facades.

Kirkegård, Columbus,Ohio, USA
Foto: Stella Drummond
Det eneste ritual, som i reformerte kirker endnu
udføres under åben himmel, er begravelsen. Men
det synes, at storbyen - detmægtige koralrev som
lukker sig om det moderne dagligliv - det synes,
at denne storby og kirkegården mere og mere
ligner hinanden.
■ Churchyard, Columbus, Ohio, USA.
The only ritual carried out under open skies by
the reformed churches is the burial. But it would
seem that the city - the mighty coral reef which
closes around modern, daily life looks more and
more like the churchyard itself.

Jernbanebroer, Manchester, England
Uden sjæl, uden ritualer til at forbinde os med sin
sjæl, ligger landskabet værgeløst hen for erobrin¬
gen af »den totale landskabsskulptur«. Skulptu¬
ren er ikke længere en del i landskabet, land¬
skabet er blevet en del i skulpturen.
■ Railway bridges, Manchester, England.
Without a soul, without rituals to link us with its
soul, the landscape lies defenceless for conquest
by »the total landscape sculpture«. The sculpture
is no longer apart of the landscape, the landscape
has become a part of the sculpture.

8 LANDSKAB 1 -1988



The PenshawMonument, Tyne andWear,
England
/ victoriatiden begyndte den store flytning af ar¬
bejde fra marken til fabriken, fra udendørs til
indendørs. Samtidig voksede en romantisk inter¬
esse for landskabet frem. Der blev bygget »fol¬
lies«, dvs. bygværker blot til lyst, uden rituel
betydning, men rejst for at give og fremhæve
karakter i et bestemt landskab. Forløbere for den
moderne landskabsskulptur, som ikke ved ritual,
men ved placering er knyttet til natur og land¬
skab. Søjletemplet her er kun søjler. Kulisse uden
ritualer.
■ The Penshaw Monument, Tyne and Wear.
In the Victorian era »follies« were built - bulding
works for pleasure with no ritual significance.

Portland Clifttop Sculpture Park, England
I el gammelt stenbrud har billedhuggerne arbej¬
det direkte i klippen. Stenbruddet har dybe laby¬
rintiske kløfter, nøgne stensider, tætte krat og
bundløse huller. For atfinde skulpturene må man
forvilde sig ind i det uoverskuelige mikroland-
skab. Skulpturene skjuler sig længe. Træder så
pludseligt frem og giver stedet en poetisk og dra¬
matisk dybde.
■ Portland Clifftop Sculpture Park, England.
The sculptor has worked directly on the stone in
an old quarry. To find the sculptures one has to
lose oneself in the boundless micro-landscape.
The sculptures hide themselves well - they tread
suddenly forward giving the place a poetic and
dramatic dimension.

AndyGoldworthy: Syv spir. Grizedale
Statsskovdistrikt, England
Siden 1977 er billedhuggere blevet inviteret til at
arbejde i skoven med skovens materialer: Træ og
natursten. Der er skabt en række værker, som
forbinder sig meget intimt med skovlandskabet.
Her syv spir. Materialet er granstammer, formen
er granstammens. Kun små forandringer, men
store forskydninger i oplevelsen af stedet.
Skulpturene i Grizedale vedligeholdes ikke, men
forfalder med årene tilbage, hvor de kom fra.
■ Andy Goldworthy: Seven Spires. Grizedale
Forestry Commission District, England. Since
1977, sculptors have been invited to work in the
forest with forest materials: Wood and stone.

Richard Harris: Skulptur på Bottle Bank
Site, Gateshead, England
Mellem store broer, som hen over floden Tyne
forbinder Gateshead med Newcastle, liggeren ca.
80 m lang hvalskeletagtig skulptur med en sti hen
gennem sin bug. Inspireret og tydeligt forbundet
med broernes store buer. Set fra skulpturen får
den travle floddal et nytperspektiv. Men en skam
er det, at næsten ingen kommer ad stien gennem

skulpturens buer. Og en skam, at udsigten fra
stien snart vil være lukket af meningsløse træ¬
grupper.
■ Richard Harris: Sculpture and Bottle Bank
Site. Between great bridges lies a c. 80 m. long
whale skeleton-like sculpture with a path through
its belly.
LANDSKAB 1-1988 9



Skulptur i gågade, Cork, Irland
Gader rømmes for tung trafik. Mennesker strøm¬
mer ud afbiler og huse og fylder byens åbne rum.
Store figurer skyder op - eller er de ved at synke?
Ikke skulpturer i det åbne land, men skulpturer
som på en mærkelig måde minder om landet som
var før byen, om landet som endnu ligger hvor
byen ender.
■ Sculpture in pedestrian street, Cork, Ireland.
The streets are cleared of heavy traffic. People
stream out of cars and houses to fill the open
space of the town. Large figures shoot up - or are
they about to sink? Not sculptures in the open
countryside but sculptures which in a strange way
remind one of the land before the town, of the
countryside which still lies where the town ends.

Havsteler, Lossimouth, Skotland
Den uendelige stelerække binder hav og land
sammen, deler mellem morgen og aften. Oprin¬
delig bygget for at hindre invasion af tyske tanks.
Nu som ruin en tidløs, universel men dog højst
stedbunden skulptur.
■ Sea bollards, Lossimouth, Scotland.
The endless row of bollards links land and sea
together, division between morning and evening.
Originally built to prevent invasion by German
tanks. Now as a ruin - a timeless, universal yet
highly characteristic sculpture.

Ole Videbæk: Blåbjerggårdstelen,
Esbjerg 1984. Relieffer af Lis Andersen
Udført i mørkbrændt tegl og hvidt stentøj. Stelen
står mit på en slette med skole og boldbaner.
Forbi stelen går en sti, som forbinder de omgiven¬
de boligkvarterer. Midt i forstadens retlinjede
arkitektur og stramme dagsrytme står den som
den skæve Spørgejørgen.
■ Ole Videbæk: Blåbjerggård bollard, Esbjerg
1984. Reliefs by Lis Andersen.
Executed in dark burnt brick and white stone¬

ware. The bollard stands in the middle of a field
by a school and playing fields. A path passes the
bollard to link the surrounding housing areas. It
stands like the crooked, question master in the
well ordered suburban architecture.

Ole Videbæk: Udkast til skulptur på
pladsen (»Forklædet«) ved Brandts
Klædefabrik, Odense
Tænkt i mørkbrændt tegl med blytækning.
Et stiliseret klippelandskab med kløfter. Danner
sammen med det store træmidtpå pladsen simple
symboler for liv og død, det organiske og uorga¬
niske i naturen. Naturen, der sammen med men¬

nesket (som fylder pladsen) og kulturen (som
fylder huset) er den trefod, som al kunsthvilerpå.
Er samtidig mellemmål: Klædefabrikken er 4
gange højere end skulpturen, som igen er 4 gange
højere end menneskene på pladsen.
■ Ole Videbæk: Proposal for a sculpture at
Brandt's Garment Factory, Odense. A stylized
stone landscape with fissures.

Ole Videbæk, arkitekt, billedkunstner
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Et sted og dets poesi
Af Kurt Jensen

Vil vi som arkitekter være med til at skabe
bedre betingelser for en mere »poetisk«,
oplevelsesrig arkitektur, kræver det, at vi
til stadighed opøver evnen til at se/opfatte/
sanse de stemninger, stofligheder, den at¬
mosfære, rytme, o.s.v. verden omkring os
udsender.

Og dernæst, ikke mindst, må vi sætte os i
stand til at videregive/formidle disse ople¬
velser.
Med disse ord indledte jeg min selvvalg¬

te eksamensopgave på Arkitektskolen i
Aarhus: Et sted og dets »poesi«.

Glatved Kalkbrud blev stedet, jeg valgte som
omgivelser til mit »hus«.
Et sted fyldt med konfliktfulde stemninger, kam¬
pen mellem mennesket og naturen. Mange steder
tilbageerobrer planterne landskabet, andre ste¬
der fortsætter den menneskeskabet nedbrydning/
omformning. Stedet er i konstant bevægelse.
■ Glatved Stone Quarry was the place chosen as
the place for my »house«. A place filled will
conflicting sentiments, the fight between man and
nature. Plants win back the landscape in many
places, the human-formed demolition!alterations
continue in others. The place is in constant
change.

Mit udgangspunkt var at bygge et »hus«,
der udelukkende skulle focusere på sam¬
spillet med sine omgivelser. Netop ved det¬
te samspil får poesien mulighed for at kom¬
me til syne. Nu vil de fleste sikker spørge,
hvad der forstås med et steds »poesi« Da
dette noget uhåndgribelige ord har ført os
hensides alt den rationelle, tekniske og
funktionelle afgrænsethed, er det naturlig¬
vis umuligt at komme med et objektivt
svar. Afgangsopgaven skal ses som et for¬
søg på at finde mit eget subjektive svar, et
forsøg på at »påvise« poesien i samspillet:
bygning-omgivelser.
Jeg valgte at formulere min opgave så

bredt, at det gav gode muligheder for at
udforske emnets utallige muligheder:

Bro og transportbånd.
■ Bridge and conveyor belt.

- Via form, rum, materialer, farve, o.s.v.
at forstærke beskuerens opmærksomhed
på sine omgivelser, få beskueren til at
opleve nye detaljer omkring sig, åbne
sindet for nye sanseindtryk.
- Formen, »huset« skal sammen med om¬

givelserne frembringe/underbygge/for¬
tolke stedets mest karakteristiske træk,
oplevelser.
- »Husets« eneste funktion er at frembrin¬

ge psykiske tilstande. At bo i »huset« er
ikke i praktisk og normal forstand mu¬
ligt, men kun i symbolsk forstand.
- Det tydeliggøres at »huset« er menne¬
skeskabt.
- Konstruktion og materialevalg forudsæt¬
tes realiserbar.

Det nedlagte kalkværk.
■ The closed chalk quarry works.

n -
. I-

é: &T My ...
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Projektet
Skorstenen stikker op i horisonten, som
pejlepunkt i landskabet. »Ruinen« dukker
op. Det nedlagte kalkværk (1), monumen¬
tet over mennesket, der skabte dette sær¬

prægede landskab. Et rødt betonelement
viser indgangen til de store rum. Fra ind¬
gangen øjnes en blå farve (2). Havet, bro¬
en, transportbåndet dukker op. Midt i
stenbjergene ses nu tydeligt et par kæmpe¬
store betonflader. Vindfangeren (3). Vin¬
den fra havet fanges af den store grå beton¬
væg (20x20 m) og føres opad. Vinden
passerer en vindharpe, udspændt mellem
betonfladerne. Lyden hæver og sænker sig
1 takt med vindstyrken. Længere oppe, ved
de stejle skrænter, stikker den store trappe
frem (4). Den eneste vej op på plateauet.
Ellers umuligt at forcere de 30 m høje
skrænter, der udgør plateauets sider. Oppe
på plateauet, helt fladt (300x400 m). Be¬
tonsprækken i terrænet (5) fører frem til
»huset«, En gul søjle (6) markerer en slags
indgang. Inden for i »huset«, mellem 2
parallelle 8 m høje betonvægge, strækker
en ganglinie (7) sig hele vejen over plateau¬
et og forbinder »husets« rum, elementer,
oplevelser. En kæmpemæssig vejrhane (8).
Den 18 m lange stålgitterbjælke drejer
rundt på en stålskinne og angiver vindens
retning. Hjulene larmer. Fra den lille ud¬
kikspost (9) ses langt fremme i landskabet
2 store betonvægge, der kløver de store
stenbjerge ved havet (A). En mur fører ud
til vindfangerens top. Fra stålristplatfor¬
men opleves vinden mere intens, styrken
og lyden. Ved plateauets kant ses en lang
betonbjælke (10) lagt ned i landskabet.
Erosionen kommer til syne. Et stykke af
skrænten skrider sammen, et stadig større
stykke af bjælken kommer til syne over
kanten. Solpladsen (11). Den skrå hvide
flade, vendt mod solen, blænder. En stor
blank stenplade reflekterer sollyset. Via en
bro går gangen hen over et stort (20x20 m)
flisebelagt regnopsamlingsbassin (12). De
blå fliser er mod øst afgrænset af den 8 m
høje mur. Kun gennem en stor sprække¬
slipper det intense morgenlys ind. Lyset
reflekteres i dugdråberne der hænger i det
udspændte ståltrådsnet (13). Dug og regn
opsamles og løber via bassinet tit den dybe
sprække i terrænet (5). Ved den store trap¬
pe løber vandet ud på en rød rusten jern¬
slisk (14). Regnvandet æder sig langsomt
ned i terrænet og løber mod havet - erosio¬
nen. Et øjeblik af tiden kommer til udtryk
via den lange 8 m høje buede væg (15).
Sollyset rammer den fjerneste ende. Hur¬
tigt fortrænger lyset skyggen, til væggen er
helt oplyst. Søjlerne angiver solens posi¬
tion på himlen via skyggerne (16). Land¬
skabet bevæger sig via skyggerne. Mellem

2 parallelle betonvægge (17), gravet ned
ved plateauets nordlige kant, føres gangen
ned til det underjordiske rum (18). Lyset
skærer gennem mørket fra en lysskakt i
loftet. Rummets højde (6 m) fornemmes.
Via en sprække i loftet siver regnvandet
ned af væggen og gør rummet koldt og
fugtigt. Lyden af dråberne, der falder i det
lille bassin, forstærkes i det tragtformede
rum. Oppe igen, ved søjlerne, fører en

rampe (19) op til en udsigtsplatform. Her¬
fra ses tårnet ved den 30 m høje skrænt, der
udgør kalkbruddets nordlige afgrænsning.
Til venstre for søjlerne fører en sti gennem
de lave buske (eneste bevoksning på det
golde plateau) til den lille skærmvæg bag
plateauet (20). På vejen ses en gammel
rusten gravemaskine. En af de mange ef¬
terladte maskiner i landskabet. Skærm¬

væggen ligger i læ af plateauet, ingen vind,
stilhed. Lyden fra skrænterne af de nedrul¬
lende sten bliver kastet tilbage, forstærket
af den buede skærm.

I landskabet vest for »huset« er placeret 3
store elementer. Disse formidler nogle op¬
levelser, der er karakteristiske for netop
dette område.

A. Kløften. 2 store betonflader (20x20 m).
Overgangen mellem land (stilhed, varme)
og vand (kulde, blæst, larm). Den gule
metalcylinder ruller frem og tilbage i bøl¬
gerne.

B. Muren. En bro (30 m, stålgitterbjælke)
fører til udkiksmuren (20x20 m). Et kik ud
over »ørkenen«. En lille forladt maskine i
det store øde landskab giver en fornem¬
melse af de store afstande, skalaforhol¬
dene.

C. Tårnet. Via trappen og den stejle vin¬
deltrappe nås toppen af det høje ståltårn.
Højden af den stejle skrænt (30 m) forstær¬
kes. Kun få meter adskiller det skrånende
tårn fra de gule kornmarker på toppen.
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Visuel kontakt
»Huset« og de 3 landskabselementer er
kædet visuelt sammen til en geometrisk
helhed. Fra udkiksposterne på plateau¬
et kan henholdsvis kløften og tårnet ses.
Fra et hvilket som helst af elementerne:
kløft, mur og tårn, kan de 2 andre altid
ses.

■ Visual contact
»The house« and the three landscape
elements are linked together into a geo¬
metric entity. From the viewingposts on
the plateau, both the ravine and the
tower are in sight. From any one of the
elements - ravine, wall and tower - the
two others can always be seen.
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Jeg har forsøgt at udforme »huset« på en sådan
måde, at det skaber en dialog mellem den »boen¬
de« og omgivelserne. Kun gennem aktiv medvir¬
ken, ved brug afsanser og fantasi får »beboeren«
fuldt udbytte af stedets »poetiske« indhold.
■ / have tried to form »the house« in such a way
as to create a dialogue between the »resident« and
the surroundings. It is only through activepartici¬
pation, with the use of senses and phantasy, that
the »resident« can achieve the full benefit of the
»poetic« content of the place.

Perspektiv fra indgang mod nord.
■ Perspective from the entrance to the north.

Perspektiv fra søjler mod indgang.
■ Perspective from the pillar towards the en¬
trance. <

Lys-skygge på buet vceg. Tiden. ■ Light-shadow on curved wall. Time. Kurt Jensen, arkitekt maa, ansat på C. F. Møllers
tegnestue, Åbenrå.
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En landskabelig
bearbejdelse ved Kalø

Afgangsopgave juni 87 ved afdeling L,
Arkitektskolen i Århus.

Følger man hovedvej 15 fra Århus til Gre¬
nå og drejer mod syd i Rønde, hvor vejen
fører mod Egens, åbner det storslåede
landskab Kalø sig for beskueren.
De høje bakkedrag, der som en mægtig

hestesko omslutter Kalø Vig egnen, er de
synlige rester af istidens vældige kraftud¬
foldelse for ca. 15.000 år siden.
Den beskyttede beliggenhed, hvor

Djursland skærmer for nordlige vinde, og
det jyske højland danner et effektivt værn
mod vestlige stormvinde, bevirker, at bøl¬
gekraften ved Kalø Vig er ringe, sammen¬
lignet med f.eks. Djurslands nordkyst.
Dette forhold er årsag til at Kalø Vig har
bevaret sit oprindelige kystlinieforløb.
Helt sporløst, med hensyn til kystlinien,

er de 12-15.000 år, der er gået siden glet-
cherisen lå i Kalø Vig, dog ikke forløbet.
Øen, hvorpå Kalø Slotsruin troner, er ble¬
vet dragforbundet ved sandaflejring. Dra¬
get er senere blevet forstærket ved menne¬
skelig indsats.
Kalø har ikke blot givet navn til borgen

og vigen, men også til det bakkede land¬
skab, der som et amfiteater hæver sig fra
vandet gennem Hestehave- og Ringelmo-
seskovene, og når i Store Bavnehøj, nord
for Rønde, sin tophøjde på 102 meter.
Bakkebuen der løber parallelt med ky¬

sten, gennemskæres af flere vandløbsdale.
Her især Knubbro bækdal, vest for Rønde,
som er ret markant. Det velplejede herre-
gårdslandskab under Vosnæsgård ses læn¬
gere mod vest, mens naturværdierne er
gået al nutidens gang, mellem de mange
sommerhuse, der er skudt op ved Følle
Strand.
Hvor kystvejen løber videre øst for Røn¬

de, afsluttes landskabet ud mod Kalø Vig
af jævne bakker og større lave forlandsare-
aler, der langsomt glider over i ret markan¬
te kystklinter ved Vrinners Hoved. Bagved
tegner de storslåede Mols Bjerge sig i silhu¬
etvirkning.
Hestehave- og Ringelmoseskovene, de

store marker og de mange alleer og leven¬
de hegn vidner om, at vi bevæger os i et
herregårdslandskab. Området hører under
Kalø Gods' jorder, og en stor del er i dag
fredet. Skovene er det dominerende træk
og præget overvejende landskabet, men
dog med tendens til at tilsløre visse bakke-
partiers markante profiler. Skovbrynenes
skarpe afgrænsning og de levende hegn
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tilfører de åbne marker en rumlighed af
store dimensioner.

På begge sider af vejen fra Rønde mod
borgholmen findes endnu det gamle sten¬
dige, som kun pletvis skimtes mellem de
forskellige vildtvoksende træer, hvis kro¬
ner over vejen stedvis danner en tunnel.
Hvor vejen har sit skarpe sving, og fortsæt¬
ter mod Egens, går beplantningen langs
vejen over i en regelmæssig række af selje-
røn. På bakken ved Røndevejen, ligger
Kalø Hovedgård. I Jægerhuset bag hoved¬
gården har vildtbiologisk station sit tilhørs-
sted i dag. Syd for Kalø gods, ved Ringel-
mose skov, er Bregnet Kirke, landskabe¬
ligt ualmindeligt smukt placeret.
Kalø Slotsruin der ligger på borgholmen

længere mod syd, er et yndet turistmål. For
hvert år tiltrækker stedet flere besøgende.
Men ruinen bør ikke kun opleves på nært
hold. Et meget fascinerende vue får man
over hele området fra bakken overfor

Bregnet kirke.
Kalø Slotskro og kiosken er opført ved

den store parkeringsplads ved indgangen
til dæmningen, som fører ud til ruinen. På
trods af deres neutrale arkitektoniske ud¬

tryk, virker de sammen med den til tider
overfyldte parkeringsplads, kaotiske, og
man fratages det storslåede syn ud over
ruinen og vigen, som ville kunne opleves
herfra. Her ligger også det lille hvide strå-
tægte hus, Strandhuset.
Kaløskovene, Hestehave- og Ringelmo-

seskovene, byder på mange spændende na¬
tur/kulturhistoriske oplevelser, som de
færreste er bekendt med, idet Kalø Vildt¬
biologisk station har undersøgelser af dyrs
adfærd her, og skovene derfor ikke er
umiddelbart tilgængelige. Rønde kommu¬
ne og turistråd har forsøgt at få en større
offentlig adgang til Kaløskovene, samt an¬
læggelse af cykel/gangsti, der forbinder
Rønde by med Kalø Slotsruin.
I den sydlige del af Rønde by er der

udlagt et område til boligformål (lokalplan
12). Området er beliggende således, at det
danner en afgrænsning mellem Rønde by
og det åbne land.

Overordnet landskabelig behandling
For at opnå en harmonisk overgang mel¬
lem det nye boligområde, og det åbne land
mod syd, har jeg valgt en skovbeplantning
der følger Hestehavevejen.
I lokalplan 12 er udarbejdet stiforbindel¬

ser, der kontakter de i forvejen etablerede
bystisystemer i Rønde by. Dette net af
stisystemer er videreført ved anlæggelse af
en cykel/gangsti, der forbinder Rønde by
med Kalø Slotsruin via Stegelykke I og II
og følger vejen Gyden. Da man anlagde
den nye vej ind til det nye boligområde
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1. Situationsplan med rapsmømster.
2. Perspektiv mod syd.
3. Parkeringsplads med blå, keramiske kugler.
■ 1. Site plan with rape pattern.
2. Perspective towards south.
3. Car park with ceramic globe.
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blev 200 m træer på vestsiden af gyden
fjernet, og stendiget blev flyttet 10 m ind på
marken, med en højde af 1 meter, for at
sikre oversigtsareal for ovennævnte vej, (i
henhold til amtsvejvæsenets krav om over-
sigtslinie skal denne være 150 m lang og
beplantning højst 80 cm høj). Ved at ned¬
sætte højden på stendiget til 80 cm har jeg
flyttet dette tilbage til vejen.

På den modsatte side har jeg ryddet 200
m træer langs vejen. Herved åbnes for
udsyn ud mod de store åbne marker.
Nuværende Slotskro, kiosk og parke¬

ringsplads nedlægges, og arealet retab¬
leres.

Parkeringspladsen har jeg valgt at flytte
om bag Strandhuset og den lille lund. Plad¬
sen opleves kun, når man er på denne eller
kommer kørende langs vejen. For at give
udsyn er træerne på vestsiden fjernet. For¬
men af parkeringspladsen er valgt ud fra
den betragtning, at en parkeringsplads
ikke behøver at være en traditionel opfat¬
telse af, hvad en sådan skal indeholde (op¬
tegnede båse osv.), men kan i byen som på
landet give en større oplevelse, hvis man
udformer en parkeringsplads som et stykke
»land art«, et smykke i landskabet, en ræk¬
ke perler på snor. I dette tilfælde er der
placeret 2 rækker alkaliblå glaserede kera¬
miske kugler (50 cm i diameter). Hvor der

ville være størst slid, er belægningen stabilt
grus, resten af pladsen er pigsten i græs,
som markerer den fysiske afgrænsning. I
vinterperioden, hvor pladsen ikke er i
brug, vil denne fremstå dekorativt med de
klare blå kugler i den hvide sne.
For at forstærke oplevelsen af herre-

gårdslandskabet er beplantningen på de
store marker fjernet.
Træerne langs Gyden er beskåret ud

mod markerne, herved opnås en kraftigere
tunnelvirkning over vejen, kun få steder er
der åbnet op for udsyn.

Opførelse af et tårn
Via en lyslinie føres man ind til et udsigts¬
tårn, der er placeret i den nordlige del af
Hestehaveskoven. Her placeres informa¬
tion, café, restaurant.
Selve tårnet, som jeg forestiller mig byg¬

get i stål (som skibsdæk), fremstår her kun
som en skitse og antyder blot en stemning.
I forbindelse med tårnet er anlagt nye veje
og parkeringsplads. Kørsel med bil i skove¬
ne vil ikke være muligt.

Anvendelse af begrebet land-art
Det store landskabsrum Stegelykke I og II,
Krovangen, Kirkevangen, Bavnehøj og
Borgholmen har appelleret min fantasi i et
forsøg på at arbejde med landskabskunst.

Markerne er tilsået med raps og græs i et
mønster hvor inspirationskilden til formen
er lysets brydninger i vandfladen.
Rapsen vil, allerede før den blomstrer

med sin gule farve i maj, fremstå som et
mønster i græsset, idet rapsens bladfarve er
blågrøn og græsset grønt.
Mønsteret griber omkring de tre »lande¬

mærker« Store Baunehøj, Bregnet Kirke
og Kalø slots ruin, og får disse historiske
ting til at hænge sammen.
Hver del afmønsteret har sin historie, og

fantasien sætter ingen grænser, måske fort¬
sætter den ene linie ind igennem Ringel-
mose skov og ned til Nappedam. Linien
mod nord fortsætter måske langs den nye
motor/trafikvej, følger den et stykke, løber
ned i tunneldalen nord om Rønde by og
følger Knubbro bæk ud i Følle vig.
Man kunne forestille sig, at forskellige

kunstnere efter en grundig analyse og regi¬
strering af området fik mulighed for at
skitsere et forslag til ny landskabskunst,
ikke hvert år, men måske hvert femte år.
Bindingen kunne bestå i, at planterne til
dette brug enten skulle være landbrugs¬
planter eller industriplanter.
Dette skal ses som et bud på, hvad man

også kan bruge landskabet til.
Jytte Wainø, arkitekt maa, mdl med tegnestue i Ebel¬
toft..
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Kunst og havearkitektur
Af Lars Rohde

I mit virke som landskabsarkitekt er inter¬
essen for sammenhængen mellem kunst og
havearkitektur vokset, så dette i dag frem¬
står for mig som et naturligt hele.
De første inspirationskilder er vel nok

for de fleste havearkitekter de gamle klas¬
siske haver, her nævnt ved The Ryoanji
Tempelhave i Japan, Villa d'Este i Italien,
Alhambra, Versailles og Stourhead i Eng¬
land. De gamle klassiske haver er hver for
sig et symbol på en tid og livsstil, som selv i
dag ikke kan undgå at påvirke os.
Landskabsarkitekterne på daværende

tidspunkt har været store kunstnere. Alle
sanser skulle bruges, når haven skulle ople¬
ves. Men ikke nok med det, tanken og
filosofien bag arbejderne, var en naturlig
del af denne oplevelse.
Havearkitekterne og arkitekterne er i

dag gledet med på det store byggeeventyr.
Verden og vore byer begynder mere og
mere at se ens ud. Der er snart ikke megen
forskel på, om man kører i en forstad til
Firenze eller Bælum i Vestjylland.
Hvor er vor tids identitet? Hvad er vor

tids arkitektur? Hvad er det vi vil efterlade
til de kommende generationer ..?
En del af svaret kan være kunst.

Jeg har tit undret mig over, hvorfor der
ikke er flere billedkunstnere, som har
brugt haven som udtryksmiddel.
Ser man haven ovenfra, kan den opfattes

som et kæmpebillede, går man derimod ud
i den, ændrer den sig straks til skulptur og
rum. En af forklaringerne er måske, at en
kunstner ønsker virkningen af sit billede og
skulptur her og nu, og haven opstår ikke
fra dag til dag, tiden er medspiller. Og så
skal en have i øvrigt passes.

Den levende skulptur
Jeg har valgt 4 eksempler, hvor havearki¬
tektens vigtigste »byggemateriale«, det
som gror, er anvendt en del anderledes end
det, man normalt ser. Nogle vil ganske
sikkert kalde eksemplerne fortænkte og
kunstige, men man må ikke glemme, at
inspiration til nytænkning, altid kommer
fra det yderliggående. Konservatisme, her
menes det at fastholde det eksisterende
som godt nok, skaber ingen fornyelse.

Eksempel 1
For en del år siden så jeg et lysbilledshow,
fremført af maleren Kaj Fure. Han var
sammen med andre kunstnere blevet an¬

modet af Hobro Kunstsamling om at udpe¬
ge et sted i byen og her komme med forslag
til opstilling af en skulptur.

Forslaget var meget fascinerende, det
skal her kort forklares. Arealet, Kaj Fiire
havde valgt, var en græsplæne ud for ho¬
vedindgangen til byens rådhus. På denne
plæne, som var tænkt meget fint klippet
(behandlet som en golf-green) skulle op¬
stilles et trådnetsbur, malet i en ultrama¬
rinblå farve. I buret skulle plantes hurtig¬
voksende ukrudtsplanter. Ukrudtet ville
vokse og vokse, og efter nogen tid ville
planterne i buret begynde at presse på
gitteret, og presset ville på et tidspunkt
blive så stort, at gitteret ville bryde sam¬
men og sprænges. Herefter havde skulptu¬
ren tjent sit formål: græsplænen skulle
symbolisere alle os, som lever efter de
regler og normer, der fastsættes af det of¬
fentlige. Buret med ukrudtsplanterne skul¬
le symbolisere den, som har svært ved at
tilpasse sig og i mange tilfælde bures inde.
Konklusionen er, at det ikke er nogen løs¬
ning at bure noget eller nogen inde. Skulp¬
turen blev ikke udført.

Eksempel 2
Jens Flemming Sørensen har på Toftegårds
Plads i København gennemført en stor to¬
taludsmykning. Skulpturen dækker et are¬
al på ca. 600 m2 og er hermed en af de
største i landet. Skulpturen er bygget op
over 3 elementer: 1) Jorden, 2) Havet og 3)
Livet.
Jorden er symboliseret i et stort sandar¬

rangement, hvori granitsten er placeret.
Havet er et stort bassin. Livet er symbolise¬
ret med en bøgehæk indspændt mellem
sortmalede jernstænger, det er meget
spændende. De skulpturelt opstillede jern¬
stænger skaber et stort rum, og denne rum¬
lighed vil gradvist blive overtaget og ud¬
fyldt af bøgebeplantningen.

Eksempel 3
For nogle år tilbage boede jeg i en gammel
købmandsgård i det centrale Aarhus. Hver
dag kom folk for at beundre den gamle
bygning og det smukke gårdrum med sin
enkle pigstensbelægning, som fik én til at
tænke på gamle dage med idyl og fred.
På gaden udenfor den stille og rolige

gård var et helt andet liv med kriminalitet
m.m. Denne hverdag og de stærke kon¬
traster blev til sidst for meget, og jeg lavede
en lille enmandsprotest mod vor tids op¬
rustning kaldet »Bombekrateret«. Den be¬
står af 4 granitkvadere. Jeg tænkte, at de 4
sten kunne symbolisere bomber, som var
blevet skudt ind over husmuren med én af
Leonardo de Vinci's, opfundne bombema¬
skiner. Bomberne lavede et hul i belægnin¬
gen, og ud af krateret voksede blomster.
Jeg skrev følgende vers på muren ud for
»Bombekrateret«:
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De 4 stenbomber,
et symbol på nedrustning og fred.
Glem ikke virkeligheden.
/ denne gård handles med hårde stoffer.
Glem ikke at der er krig i verden.
Glem ikke 2 gale mænds mulighed for at
virkeliggøre ragnarok.
Når først den sidste bombe er faldet,
vokser ikke længere som her græs og
blomster.

Eksempel 4
Dette eksempel er noget anderledes end

de foregående. Der er ingen symbolik eller
protest bag anvendelse af naturen, blot det
at lade landskabet indgå i et enkelt opført
relief, jeg har kaldt »Magritte Pagoden«.
Magritte Pagoden er et billede. Magritte

Pagoden er en skulptur. Magritte Pagoden
er en have.
Da Klingenberg-bebyggelsen i 1986 var

under projektering besluttede man at op¬
føre et hus, som skulle fungere som et slags
prøvehus. I dette hus blev anvendt materi¬
aler og planløsninger, som senere skulle
bruges i det fremtidige Klingenberg. Klin-
genberg er et stort samlet karréprojekt i
Ålborg, og det siger sig selv, at det var
vanskeligt at lave et punkthus, som skulle
få folk til at forestille sig, at det var en stor
karrébebyggelse. Min opgave som land¬
skabsarkitekt var endnu vanskeligere. For
det første er landskabsarkitektens materia¬
ler levende ting (planter, græs og træer),
hvor det tager tid, inden beplantningerne
får sin fulde størrelse. For det andet er

bebyggelsen bygget op over nogle ganske
enkle, men perspektivistiske oplevelser.
Hvordan kunne de to forhold laves på en

grund, hvor der fra stuevinduet og til
grundgrænsen var ca. 4.50 m.
Løsningen blev Magritte Pagoden, som

her kort skal forklares. Fra vinduet ser man
ud på en mur, som herved lukker for den
grimme udsigt. Muren er bemalet som en
bro ud i havet. Broens perspektivistiske
virkning får øjet til at opleve haven større.
For enden af broen er opstillet en lille
pagode, men inden i pagoden ser man
landskabet. For enden af broen ude i havet
ser man det umulige: et rigtigt landskab
med rigtigt græs, rigtige planter m.v. Ma¬
gritte har med malerkunst skabt det umuli¬
ge. Jeg vil påstå, at denne umulighed.med
pagoden er gjort mulig, og at denne have er
den eneste i verden af sin art.
Med ovenstående eksempler har jeg for¬

søgt at vise, at haver kan være andet end en
funktionel harmonisk form og smukt sam¬
mensatte farver gennem blomster og plan¬
ter. Haven er en spændende kunstform.
Lars Rohde, havearkitekt ved tegnestuen Landskab
og Rum i Århus.
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Efterbehandling af råstofgrave til rekreative og naturmæssige formål
Af Andreas Blinkenberg og Gyrite Brandt

Efter råstofloven skal alle entreprenører,
der ønsker at indvinde grus eller andre
råstoffer søge indvindingstilladelse hos den
regionale råstofforvaltning. Samtidig stil¬
les der krav om grave- og efterbehandlings-
planer og økonomisk sikkerhed for efter¬
behandling af råstofgrave. Disse krav har
været gældende for nye råstofgrave siden
1972. De fleste grave er dog påbegyndt før
1972 og har været drevet på mere lempelige
vilkår.
Men i 1988 udløber de gamle anmeldte

graverettigheder, og de entreprenører, der
ønsker at fortsætte, skal indhente nye tilla¬
delser på skærpede vilkår. Miljøkravene
med hensyn til grundvandsbeskyttelse,
støj- og støvgener er skærpet, og der skal
udarbejdes nye grave- og efterbehand-
lingsplaner. Endvidere skal der foreligge
en kortlægning af råstofforekomstens ud¬
bredelse og kvalitet, som udføres af råstof¬
forvaltningen eller den pågældende ind¬
vinder.

Kvaliteten af grave- og efterbehand-
lingsplaner har været meget forskellig i de
forløbne 15 år, lige fra små madpapirskit¬
ser til gennemarbejdede projekter, der vi¬
ser det færdige terræn med én meters nøj¬
agtighed. Råstofforvaltningen tager skyl¬
digt hensyn til virksomhedens størrelse og
økonomiske formåen. Men selv for en del
af de store virksomheder er det lykkedes at
undslå sig for at lave planer.

Planlægning af det åbne land
De planlægningsmæssige forudsætninger
for råstofindvinding er ved at falde på plads
i disse år. I region- og sektorplaner er der
taget stilling til, hvor den fremtidige råstof¬
indvinding kan finde sted. Og samtidig er
der taget stilling til den fremtidige arealan¬
vendelse, efter gravning er afsluttet. I den
seneste diskussion om nedskæring af land¬
brugsproduktionen indgår tidligere grus¬
grave helt oplagt som potentielle margina-,
le jorder. Det skyldes først og fremmest de

relativt store omkostninger ved at genska¬
be et nyt dyrkningslag og den nedsivning af
nitrat og andre stoffer, der finder sted som
konsekvens af en forceret jordforbedring.
Miljøbelastning af grundvandet er særlig
stor i tidligere grusgrave, hvor der ofte er
direkte udvaskning af overfladevand til
grundvandsøer eller gennemsivning i let-
gennemtrængelige grus og sandlag. De fle¬
ste gravearealer er dog stadig pålagt land¬
brugspligt. I den aktuelle situation er det
derfor nødvendigt at fortolke landbrugs¬
pligten i retning af mere ekstensive dyrk¬
ningsformer, til eksempel græsning eller
skovplantning.

Et eksempel på graveplan og
efterbehandling til naturmæssige formål
I grusgrave, hvor der graves under grund¬
vand, er der gode muligheder for at skabe
levesteder for planter og dyr.
Ovenstående eksempel viser en sådan

situation. 111. 1 viser graveetaper i en grave-
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Tegninger: Jørgen Vesterholt, landskabsarkitekt, mdl, maa.

plan, der er fastlagt under hensyntagen til
placering af sorteranlæg og transportbånd.
III. 2 viser gravning under grundvand og
deponering af muld og overjord. Depone¬
ringen er tilrettelagt således, at der sker en
løbende efterbehandling i overensstem¬
melse med efterbehandlingsplanen på ill.
3. Graveplanen er således en dokumenta¬
tion til råstofforvaltningen, der viser, at de
gældende vilkår er overholdt, men det er
også en hjælp for gravefirmaet til at sikre
en hensigtsmæssig produktion.
Efterbehandlingsplanen på ill. 3 viser et

kotebillede af det efterbehandlede terræn.

Beplantningsplanen på ill. 4 er et supple¬
ment, der viser en mulig fremtidig anven¬
delse af arealet til naturformål.

I planeksemplet er der således skabt en
sø med lavvandede brinker ud fra sikker¬

hedsmæssige hensyn. Det giver samtidig
gode muligheder for færdsel til fods langs
søen, og gode levesteder for planter og dyr
i det lavvandede område.

Realisering af arealer til rekreation- og
naturformål
Desværre er det vanskeligt at realisere
planlagte arealer til rekreation- og natur¬
formål gennem administration af råstoflo¬
ven. Råstofindvindere opererer ofte på
privatejede arealer, der først kan afleveres
som efterbehandlede arealer efter 10 års

produktion. Hvis arealerne skal anvendes
til rekreation- eller naturformål, bør der
udarbejdes lokalplaner til fremtidige of¬
fentlige formål. Men kommunerne er ikke
indstillet på at indgå i forpligtelser til at
overtage ejendomme 10 -år frem i tiden.
Kun i Hedeland graveområde, syd for Ros¬
kilde er det lykkedes at skaffe økonomiske
midler gennem et fælleskommunalt sel¬
skab (I/S Hedeland) til opkøb af arealer.
En anden mulighed er arealopkøb efter lov
230 til offentlige formål. Men også i disse
tilfælde er det vanskeligt at disponere 10 år
frem i tiden. Desværre er der i de senere år
en tendens til at kombinere grusindvinding

med fyldpladsvirksomhed. Det er en trans¬
portøkonomisk fordel, at lastbiler kører
med fyldte læs både til og fra byggepladser.
Men i denne situation betyder det, at rå¬
stofgraven fyldes op til det oprindelige ter¬
ræn på langt sigt. Fyldpladsen bliver ofte
afsluttet i vandret niveau, og mulighederne
for at modulere terrænet er begrænset. Det
kan selvfølgelig være en fordel ud fra land¬
skabelige hensyn, men det giver ikke no¬
gen rekreative eller naturmæssige arealer.

På trods af de omtalte vanskeligheder
ved at realisere rekreations- og naturområ¬
der gennem grave- og efterbehandlingspla-
ner, er der grund til at tro, det kan lykkes i
stadig flere områder. De skærpede krav
om at udarbejde efterbehandlingsplaner,
tvinger grundejere og offentlige myndighe¬
der til at tage stilling til den fremtidige
anvendelse.

Andreas Blinkenberg, arkitekt maa og Gyrite Brandt,
geolog, er ansat i Hovedstadsrådet.
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III. fra: Sådan ligger
landet.
■ III. from »That's
How the Land Lies«.

\

V»
■B

Bogomtale

Sådan ligger landet!
Annelise Bramsnæs, Gregers Algreen-Us-
sing, Ulla Lunn og Jens Schjerup Hansen
(red.): Sådan ligger landet. En antologi om
det åbne land. Dansk Byplanlaboratorium.
212 sider, ill. Kr. 195,-.

»Sådan ligger landet« består af 12 indlæg
skrevet af en gruppe planlæggere og for¬
skere, der kalder sig »Åben-land-grup-
pen«. Bogen handler om, hvordan det går
med naturen og miljøet, den handler om
vores naturopfattelse og om, hvad indhol¬
det bør være i en natur- og miljøpolitik.
Miljøministeren taler idag om den pro¬

duktive natur og om et dynamisk natursyn.
Denne »nye« erkendelse er af noget nær
revolutionerende betydning, siger en af
forfatterne. Men hvordan denne viden om

miljøproblemerne og denne holdning til
naturopfattelsen skal udmøntes i en kon¬
kret natur- og miljøpolitik, er forfatterne
ikke helt enige med miljøministeren om.
De 12 indlæg udgør en helhed. Som for¬

fatterne siger, grupperer de sig om tre ho¬
vedemner: den stærke funktionsspecialise-
ring i arealplanlægning, den manglende
hensyntagen til de lokale brugeres behov
og kendskab til miljøet og den manglende
erkendelse af naturforståelsens historiske
forankring.
Det første hovedemne behandles af Pe¬

der Agger, Per Christensen, Jørgen Prim¬
dahl og Esben Munk Sørensen. De gør en
slags status'for naturen og natur- og miljø¬
politikken. Bl.a. anklages naturbeskyttel¬
sen for at være konserverende og i for høj
grad knyttet til særlige naturområder i ste¬
det for at dreje sig om hele produktions-
landskabet. Samtidig angribes den sektori-
sering, natur- og miljøområdet er udsat
for. Problemet behandles enkeltvis i stedet
for at indgå i en samlet natur- og miljøpoli¬

tik. Forfatterne anklager planlægning og
handlingsplaner for at være hovsa-løsnin-
ger. F.eks. siger Jørgen Primdahl, »at åben
land planlægningen fungerer opfølgende
fremfor styrende, at planerne fraviges
p.g.a. særinteresser, og at planlægningen,
som den udføres, er direkte uegnet til at
forfølge mål og tilgodese værdier.« Dette
er jo muntre ord fra en planlæggers mund.
Én årsag til den uheldige sektorisering

skyldes en sektorisering af selve lovgivnin¬
gen, mener Per Christensen. Det forslås, at
miljøhensynene direkte indarbejdes i land¬
brugslovens regulering af erhvervets ud¬
vikling.
Det andet hovedemne taget op af Ulla

Lunn, Annelise Bramsnæs, Jette Hansen
Møller og Jesper Brandt. Det drejer sig
bl.a. om planlægningens aktører - centralt
og lokalt. Eller rettere forfatterne efterly¬
ser de lokale aktører, de lokale politikere
og ikke mindst brugerne af landskabet.
Der efterlyses en lokalplanlægning i det
åbne land, og der efterlyses en landbrugs¬
planlægning, der er så detaljeret, så den
omfatter den enkelte landbrugsdrift.
Flere af forfatterne parallelliserer med

råstofloven, der er en stram regulering af et
erhverv - der vel og mærke har støttet
råstoferhvervets udvikling. Med den nær¬
mest hetzagtige stemning, der idag er over
for landbruget, må man give forfatterne ret
i, at landbrugserhvervet i høj grad har brug
for en regulering, der på én gang kan støtte
erhvervet og sikre natur- og miljøhensyn.
Annelise Bramsnæs mener ligefrem, at der
er brug for en ny landbrugsreform.
Jette Hansen Møller præsenterer inter¬

essemodsætningerne ved at fortælle en hi¬
storie om prinsen, prinsessen og det halve
kongerige. Naturen er prinsessen, og alle
vil have hende. Hun er den samme, men

naturfrederen tænker på vandhuller med
tudser og enge. Byboen tænker på oplevel¬
ses- og opholdsmulighederne, og landman¬
den tænker på produktion og levevilkår på
landet.

Det sidste hovedemne dækkes af Gre¬
gers Algreen-Ussing, Jens Schjerup Han¬
sen, Kenneth R. Olwig og Ian Jørgensen.
Der rokkes ved den tilsyneladende enig¬

hed om det dynamiske natursyn. Den kon¬
krete elementer i natur- og miljøpolitikken
går ud på at fremme naturforståelsen, men
det udtrykker ikke en ændring af natursy¬
net. Naturforståelse er et teknisk, økolo¬
gisk spørgsmål; man kan arbejde for en
større naturforståelse. Derimod kan man

ikke, som Jens Schjerup Hansen udtrykker
det »skifte natursyn, som man skifter frak¬
ke«. »Det herskende natursyn er sammen
med samfundets øvrige ideologiske ballast
bundet til samfundets eksisterende mag¬
trelationer«, fortsætter han. Og disse rela¬
tioner er der vist ikke aktuelle planer om at
ændre. Så det kan godt være, at forfatter¬
nes ønske om et nyt værdigrundlag for
naturpolitikken lader vente på sig.
Gregers Algreen-Ussing nævner f.eks.,

at svaret på naturgenopretningens proble¬
mer ikke er en naturovervågning, men der¬
imod en naturudnyttelse, der afspejler en
ressourcebevidst og progressiv produk¬
tionskultur. Som han siger: »Problemet er
brobyggerens uduelighed og ikke havets
vildskab.« Dette betyder samtidig, at det
åbne lands problemer må ses som en inte¬
greret del af vort samfunds samlede mil¬
jøproblemer. Perspektivet for byernes
planlægning må være at udvikle en tekno¬
logi i den industrielle produktion og dens
forbrug, så byens mange aktiviteter kan
blive i byen og uden at diverse spild udle¬
des til den omgivende natur.

Indlægget (fra Ian Jørgensen) siger om
fritiden: »Vi må kæmpe mod en udvikling,
der trækker lysten ud af arbejdet og redu¬
cerer fritiden til nyttesløs terapi.« Det har
også noget med natursyn at gøre.
Min sporadiske gennemgang af de man¬

ge værdifulde og indholdsrige indlæg lev¬
ner ikke forfatterne retfærdighed. Forfat¬
terne siger selv: »Det er ikke mangel på
videnskabelig indsigt i de danske naturfor-
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holds tilstand, der er årsag til den politiske
forvaltnings utilstrækkelige og nærmest
skødesløse håndtering af problemerne i det
åbne land.« »Både miljøet og planløsnin¬
gen er i krise,« siger de. De 12 eksperter
beviser med deres bog dette. Samtidig er
bogen proppet med gode ideer til, hvordan
problemerne kunne løses. Nok er det en
lidt dristig titel »Sådan ligger landet«, men
ærlig talt, jeg må give forfatterne ret: sådan
ligger landet! Axel Bendtsen

Bedre byer
Planstyrelsen: Bedre byer. 1987. 138 s., ill.
Pris kr. 60,00.

Som grundlag for miljøministerens redegø¬
relse overfor Folketingets miljø- og plan¬
lægningsudvalg har Planstyrelsen udarbej¬
det en statusrapport over, hvordan byom¬
dannelsen er grebet an i 47 kommunepla¬
ner, jævnt fordelt over landet.
For at nuancere bedømmelsen er byom¬

rådet delt i ældre byområder, byområder
fra mellem- og efterkrigstiden, samt i nyere
byområder fra 60-erne. At genskabe brud¬
te sammenhænge og værne om byernes
mange værdier uden at stoppe udvik-
lingsstrømmen betragtes som de store ud¬
fordringer for fremtidens planlægning, og
derfor er det noget beskæmmende, at man¬
ge af kommuneplanerne mangler mål og
anvisninger for en samlet byforbedring.
Udover vurderingen af de forskellige by¬

områder i forhold til erhverv, boliger, fri¬
arealer, trafik, bevaring og miljøbeskyt¬
telse er der et kapitel om planlægning og
borgerdeltagelse, hvorunder der er redeg¬
jort for den konstruktive borgerdeltagelse i
Rotterdam.
I forhold til den primære målgruppe -

folketinget - er kapitlet om initiativer det
mest interessante.
Man foreslår en særlig planlægningsind¬

sats overfor erhverv, bevaringsværdige
bygninger og bymiljøer, trafik og parke¬
ring, samt friarealer.

Bedre byer: Forslag til nye initiativer, bydelens
rekreative områder bindes sammen af strøg;
præmieret forslag fra konkurrencen Bybolig og
bymiljø, Gerhdt Bornebusch.
■ Better towns: Proposals for new initiatives.
The recreative areas of the district are linked
together by thoroughfares; prize winning propo¬
sal from the competition Town house and Town
Environment, Gerhrdt Bornebusch.

Plan i miljøet: Eks. på landskabs- og miljøplan i
det åbne land, Frederiksdal ved landskabsarki¬
tekt Philip Rasmussens tegnestue.
■ Plan in the environment: Example of landsca¬
pe and environmental plan in the countryside,
Frederiksdal by Landscape Architect Phillip Ras¬
mussen.

Endvidere foreslås ændringer i lovgiv¬
ningen, såsom skærpet lokalplanpligt i for¬
bindelse med bygge- og anlægsarbejder
ved bevaringsværdige huse og byområder,
ophævelse af alderskriteriet i bygnings¬
fredningsloven, økonomisk støtte til vedli¬
geholdelse af bevaringsværdige huse og
etablering af bydelsparker, forsøg med
tværsektoriel forvaltning i lokalområder
m.m. Til etablering af byparker foreslås
afsat 5, 10 og 20 mill. kr. i de næste 3 år.
De 2 prioriterede forskningsområder er

en undersøgelse af erhvervenes vilkår i de
eksisterende byområder, og - højst inter¬
essant - en undersøgelse af byernes forsy¬
ning med friarealer. Det parkpolitiske har
nu endelig fået status.
Rapporten indeholder oplysning om,

hvem der har rådgivet og hjulpet udenfor
»huset«, f.eks. har Peter Flolst fra Box 25
lavet en smuk og læsevenlig layout. Der¬
imod er der ingen information om rappor¬
tens forfattere i »huset«, hvilket jeg finder
forkert. Planstyrelsens bestræbelser på at
være et rådgivende og hjælpende organ
ville styrkes, hvis man også fik at vide, at
der er mennesker af kød og blod bag
væsnet. Ib Asger Olsen

Plan i miljøet
Niels Helberg og Jytte W. Keldborg i samar¬
bejde med Miljøstyrelsen: Plan i Miljøet.
Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie nr.
35, 1987. 80 s. ill. Pris kr. 128,00.

Det lille skrift på kun 80 sider i byplanlabo¬
ratoriets kvadratiske skriftserie er et ud¬
mærket forsvar for en planlægning afmiljø¬
et, der udspringer af begribbare behov og
ikke af bureaukrati.
Der slås til lyd for en sammenfattende

områdeplanlægning i de forskellige miljø¬
er, vi færdes i og forholder os til - nærmiljø¬
et, lokalsamfundet, byens grænser, byen
som helhed, egnen, det åbne land og sam¬
fundet som helhed, og er altså en kritik af
sektorplanlægningen.

Flvert område beskrives kort for de væ¬

sentligste arbejdsopgaver. Endvidere vur¬
deres områdets miljøhensyn, og kapitlet
afsluttes med en beskrivelse af 6-7 ek¬

sempler, valgt i samråd med lokale in¬
stanser.

Som en stimulans for landskabsarkitekt-

arbejde skal nævnes, at godt halvdelen af
de 34 eksempler er landskabsplanlægnings-
opgaver. Ib Asger Olsen

Løgvækster: Løg-og knoldvækster
Reinhilde Frank: Zwiebel- und Knollenge-
wåchse. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
1986. 461 s., ill. Pris ca. 686 kr. hos Tysk
Bogimport.

Fordringsløse småløg, der kan trives og
brede sig, bruges ret sjældent mellem
buske og træer i parker og andre offentlige
anlæg. Derimod kan der spores en stigen¬
de interesse for løgtæpper i plæner i orna¬
mental udformning.
Udvalget af løg- og knoldvækster, der er

meget omfattende, gennemgås i denne bog
og det fremgår tydeligt, hvor mange både
mindre som mere velkendte småløg, der er
egnede til forvildning.
Bogen indledes med en kort gennem¬

gang af botanik og dyrkningsforhold,
blomsterløgs kulturhistorie og symbolbe¬
tydning, samt en beskrivelse af anvendel¬
sesmuligheder.
Bogens hoveddel udgøres dog af en alfa¬

betisk gennemgang af slægter, arter og va¬
rieteter, herunder også mange vildarter.
Det beskrevne sortiment er nærmest

udtømmende fra A som Acidanthera til Z
som Zephyranthes. Teksten ledsages af
udmærkede farvefotos og stregtegninger.
Bogen kan anbefales til udøvende land¬

skabsarkitekter, stads- og kommunegart¬
nere m.fl. .der arbejder med løgplantnin¬
ger.
Fra samme forlag er udgivet tilsvarende

udførlige plantebøger om f.eks. stauder,
buske, træerm.m. al

LANDSKAB 1-1988 23



Summary

Snakes in The Landscape, 1.1
By Jørn Rønnau
When the author was invited to exhibit an
outdoor sculpture in the little park sur¬
rounding The Århus Art Building, from
August to October, 1987, he saw the possi¬
bility of realising some special ideas for
works of art.
He had previously worked with the sna¬

ke as motive in different situations and it
became clear that it would be appropriate
in this particular environment. The author
believes that the snake is more than a sym¬
bol of the unknown, our own subconscious,
our creativity - it is also, quite simply, a
beautiful organic form which can be varied
endlessly and provoke new experiences
and statements.

He was allowed to form the dead poplar
tree so that it became a snake rising up from
the ground, out of the tree and with its head
with living tongue at the top. It was intend¬
ed to emphasize the natural, life forcing,
ambitious trunk with the anonymous, sub¬
conscious, insight, life force, fantasy and
re-birth (ecological) symbol: the snake.
To create a sculptural form which stood

clearly naked against the green trees and
which would gradually be reclaimed by na¬
ture and melt together with it, go back and
become part of the greater life cycle. The
largest project was the »Grass snake«. First
the drawing, after this everything should be
carried out with the greatest care so as not
to damage the grass. After completion it
should grow together with the newly laid
grass removed as turfs for later use. Earth,
7 tons in all, was deposited to create the
form and the grass turfs laid out to follow
the crooked lines. The third sculpture was
characteristic by being laid down in »natu¬
re« - in the earth or more accurately in the
granite sett, paved place in front of the art
building. It is called the snake for »Triangu¬
lar snake ornament«. It is cut out of a 5 cm.
thick iron plate with a welding cutter and
then polished before being laid down in the
existing paving.

Landscape Sculptures, p. 6
A Study Tour to the British Isles and Bre¬
tagne - August to October 1987
By Ole Videbæk
In 1987, the author began working with
ideas and proposals for large out-door, pla¬
ce-bound sculptures: landscape sculptures.
With the help of 15 examples from The
British Isles and Bretagne plus one from
the U.S.A., the article tells of some of the
roles played by landscape sculpture in the
past.
The last two examples are the author's

own work - a completed work and a sketch.

A Place and its Poetry, p. 11
Examination project at The School of Ar¬
chitecture in Aarhus

By Kurt Jensen
If we as architects will contribute to creat¬

ing better conditions for a more »poetic«,
adventurous architecture, we have to conti¬
nually improve the ability to see, under¬
stand and sense the atmosphere, materiali¬
ty, rythme, etc. sent out by the world
around us. Following this, and not least, we
must be able to pass on/express these expe¬
riences.
The project is seen as an experiment to

find a personal, subjective answer to the
question of »poetry« in the relationship -
building-surroundings.
The innumerable possibilities included:

Form, space, materials, colour, etc. to
strengthen the observers awareness of his
surroundings, to make the observer experi¬
ence new details around him, open the
mind for new sensual perception.
The form - »house« - should together

with the surroundings generate/support/
translate the most characteristic elements
and experiences of the place.

Landscape Treatment at Kalø, p. 15
By Jytte Wainø
Graduation project, June 1987, from Dept.
L, School of Architecture in Aarhus
The large landscape rooms, Stegelykke I
and II, Krovangen, Kirkevangen, Bavne¬
høj and Borgholmen,have appealed to the
author's fantasy in an attemt to work with
landscape art. The fields are sowed with
rape and grass in a pattern where the source
of inspiration for the form is the play of
light on the water surface. The pattern
envelopes the three »land marks«, Store
Baunehøj, Bregnet Church and Kalø Cast¬
le ruin, and links them together. The car
park is moved behind Strandhuset and the
little copse. Its form is a result of the view
that a car park does not have to be a
traditional result of what one expects it to
contain. A car park can be a piece of »land

art«, a jewel in the landscape, a row of
pearls on a string.

Art and LandscapeArchitecture, p. 18
By Lars Rohde
In his work as Landscape Architect, Lars
Rohde's interest in the links between art

and garden design have now resulted in his
seeing them as a natural entity.
Some examples are illustrated where the

landscape architect's most important »buil¬
ding material«, the growing material, is
used in a different way to that normally
expected. The first example is a close, cut
green where a wire cage, painted in an
ultramarine blue colour, is erected. Fast
growing weeds should be planted in the
cage. They would then grow and grow until
they began to press the wire net. The pres¬
sure would become so great that the cage
would eventually collapse.
The second example is where Jens Flem¬

ming Sørensen has carried out a total orna¬
mentation of Toftegårds Plads in Copenha¬
gen. Life is symbolised by a beech hedge
pressed in between black painted iron sta¬
kes which will be gradually overtaken as
the roomgiving element by the planting.

Restoration ofQuarries for Recreative and
Nature Purposes
By Andreas Blinkenberg and Gyrite
Brandt

Legislation for extraction of raw materials
stipulates that permission for mining must
be obtained from the regional raw material
authority. Excavation and restoration
plans with economic guarantees are condi¬
tions for this permission and have been in
force since 1972. Permission for older quar¬
ries will be reviewed in 1988 so that new
environmental demands can be met.

In a quarry where excavation is carried
out under the ground water, good chances
exist to create good habitats for plants and
animals. An example could be as follows:
ill. 1. shows excavation phases which are
determined with regard to location of the
sorting plant and conveyor belt. 111. 2.
shows digging under the water table and
the deposition of topsoil. These deposits
are planned so that restoration takes place
on a continous basis in accordance with the
restoration plan. The excavation plan, ill.
3., is a documentation to the raw material
authorities showing that the agreed condi¬
tions are observed. It is also a help to the
excavation firm to ensure an efficient pro¬
duction. The restoration plan, ill. 3., shows
a grading plan of the treated terrain. The
planting plan, ill. 4., shows a possible futu¬
re use of the area for nature purposes.

Jeremy Dean
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Beton-bryllup far følger
5. januar 1988 blev der holdt massebryllup

i den danske betonverden.
En række af landets stærkeste betonvirk¬

somheder ■ nemlig KH Beton, Færdigbeton
Aalborg, Holbæk Færdigbeton, Fabriksbeton
Næstved, VS-Beton Slagelse, Fabriksbeton
Sønderborg, Århus Betonfabrik og RMC Beton¬
varer - fik samme navn.

Navnet er Unicon Beton, og de lykkelige om¬
stændigheder betyder, at vi bliver landsdæk¬

kende med 34 virksomheder. Så uanset hvor du
bor, skal du nu kun huske ét navn, når du vil have
hoj kvalitet og bundsolid service.

Unicon Beton er 100% dansk og leverer
landets mest alsidige betonblanding - fra trap¬
per, pæle, ror og brønde, betonelementer, belæg-
ningssten, fliser og fabriksbeton til en lang
række specialprodukter.

Og vore 750 engagerede medarbejdere er
parate til at tage enhver opgave op, så vi med

forenede kræfter kan skabe endnu bedre pro¬
dukter og flere spændende nyheder.

Vi glæder os til at vise, hvilke positive følger
vort bryllup får for dig i fremtiden.

Et solidt fundament
forDanmark

uniconyy/
Beton MmÆ

Unicon - Aalborg, Albertslund, Brovst, Brædstrup, Fredericia, Frederikshavn, Hammel, Hasselager, Hedehusene, Hillerod, Hobro, Holbæk, Horsens, Islands Brygge, Kalundborg, Kolding,
Middelfart, Morke, Næstved, Nørresundby, Odense, Randers, Ringe, Roskilde, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Tørring, Vejle, Viborg, Vildbjerg; Århus.
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Konkurrencer

Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
København K.
Program kan kun rekvireres skriftligt el¬

ler ved henvendelse i sekretariatet. Ekspedi¬
tionstid for bilagsmateriale ca. 6 dage.

Idékonkurrence om Helsingør havnefront
Helsingør by er et af landets mest velbeva¬
rede historiske bymiljøer. Både fra land og
fra vand oplever man Kronborg, Domkir¬
ken og byens smukt restaurerede huse.
Der er igennem mange år blevet gjort en
stor indsats for at sikre og bevare disse
kulturhistoriske værdier.
Havneområdet mellem byen og kystens

rekreative anvendelse har imidlertid været

og vil fortsat være et område under udvik¬
ling og forandring. Helsingør Værft A/S
har nedlagt sine værftsaktiviteter, og andre
virksomheder bl.a. Bryggeriet Wibroe har
flyttet sine aktiviteter til industriområder
uden før byen. lait er der gennem de sene¬
ste år forsvundet ca. 2000 arbejdspladser
fra området.
Der findes ikke i dag den samme klare

politik for havneområdets fremtid som
den, der findes for bykernen. Dette er
baggrunden for, at Helsingør kommune
m.fl. nu har udskrevet en offentlig idékon¬
kurrence om den fremtidige anvendelse og
udformning af havneområdet. Konkurren¬
cen udskrives i samarbejde med DAL
I konkurrencen ønskes belyst, hvorledes

der kan skabes en sammenhæng mellem
den bevaringsværdige bykerne, havneom¬
rådets fremtidige anvendelse og kystens
rekreative anvendelse. Det er ud over are¬
alanvendelsen spørgsmål som placering af
ny bebyggelse og dens udformning og tra¬
fikanlæggenes udformning. Hvad sidst¬
nævnte angår ønskes der bl.a. forslag til
færgeterminalen for trafikken til og fra
Hålsingborg.
Den samlede præmiesum er på 500.000

kr., hvoraf 1. præmien er på' mindst
150.000 kr.

Indleveringsfrist for forslag den 3. maj
1988.

Sven Bech A/s

Konkurrence om Aalborghallens udvidelse
Aalborg kommune har - i samarbejde med
DAL - udskrevet en offentlig arkitektkon¬
kurrence om en tilbygning til Aalborghal¬
len med henblik på at få større og bedre
faciliteter til først og fremmest afholdelse
af kongresser. Konkurrencen har til formål
at få belyst, hvorledes der på Europa Plads
kan udformes og indrettes en tilbygning til
Aalborghallen, så der dels tilvejebringes
de ønskede faciliteter, dels skabes et smukt
bygningsanlæg, der harmonerer med det
eksisterende halkompleks og omgivelserne
iøvrigt.
Samlet præmiesum er på 325.000 kr.
Indleveringsfrist for forslag den 7. april

1988.

Driftsstyring for grønne områder
Gennem de sidste 10-15 år, i takt med
befolkningens øgede fritid og krav om et
bedre miljø, er forvaltningen af grønne
områder blevet en stadig større og mere
kompliceret opgave.
Konferencens formål er:

• at belyse forskellige indfaldsvinkler til
driftsstyring.

• at formidle konkrete erfaringer fra
driftsstyringsarbejdet.

• at anskueliggøre driftsstyringens mulig¬
heder.

• at gøre status: Hvor står vi idag? Hvor
skal vi gå hen?

Program:
Mål for driftsstyring, skovrider Peter

Brun Madsen, Århus kommunes skove.
Driftsstyring som ledelsesværktøj, stads¬

gartner Per Glad, Odense kommune.
Hvordan holder vi styr på arealerne?,

afdelingsleder Per Nyegaard Olesen, Ny¬
borg kommune.
Styring af plejeindsatsen, stadsgartner

Søren Bjerregaard, Lyngby-Taarbæk
kommune.
For hvem udarbejdes plejeanvisninger?

Landskabsarkitekt Per Toft Larsen, Birgit¬
te Fink's Tegnestue.
Tid og sted: Tirsdag 1. marts 1988,

Odense. Arrangør: Parkteknisk Institut v.
Jon Pape. Tlf. 01 24 42 66.

LANDSKABSENTREPRENØRER

Morescosvej 8
2920 Charlottenlund
Telefon 01-641940

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

' sendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

Vi ger det meste for de fleste i branchen

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

Tlf. 03-72 20 60

Att »anlågga natur«
Når man bygger i skog frigors ofta jord
från de overstå markskikten. Den kan inte
anvåndas till fyllning och kors dårfor på
tippen. Men gor inte det, for då år en vår-
defull resurs på villovågar.
Denna rapport beskriver projekt och

forsok dår man tagit tillvara nåringsfattiga
avtagningsmassor for etablering av ny ve¬
getation. Rapportens slutsatser bygger
dels på fåltforsok i Stockholms kommun,
dels på studier av byggprojekt i bl.a. Hel¬
singborg och Hårjedalen.
Från biologisk synpunkt år avtagnings¬

massor ett vårdefullt material som man bor
ta tillvara.
Clas Florgård: Att »anlågga natur«. SLU,
Stad och Land nr. 49, Alnarp 1987, 55 s.,
ill. pris 45 kr.

Hovedopgaver 1987,
Institut for Have og Landskab, KVL
Per Aage Diemer: Marginale jorder ved
Bennebo: Forslag til arealanvendelse.
Niels Tørslev: Idéforslag til nyt erhvervs¬
område ved Knardrup. Leif Heiner: Un¬
dersøgelse af haveselskabernes haveplan¬
lægning. Elsebeth Clemmensen og Ellen
Margrethe Søe: Plejeplan for Vaserne og
Frederikslund skov. Søren Selch Laursen:
Plan for Boserup skov. Hjørdis Sørensen:
Forslag til nye publikumsfaciliteter ved
Møns Klint. Merete Uhrenholt Høgsaa og
Birte Høygaard Kristensen: Stauder an¬
vendt i eng- og skovmiljø.

Tegnestuenyt
Else Ærboe har 1.8.88 overtaget »Frank
Petterssons Tegnestue«. Ny adresse og te¬
lefon er: Højsagervej 16, 3480 Fredens¬
borg. Tlf. 02 28 15 28.
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v/l BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt
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TRÅDVAREFABRIKEN ISHØJ
Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33

Boulevarden 36 • Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

A/S

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 L/V4 VI
8680 Ry ved Gudenåen Dtm BYGGER
* Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØN I

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 02 97 05 10 og 02 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

L D A

Wg/
ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

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

GÅRDSANERING

P. MALMOS
A nlægsgartnermester
Vi udfører anlægsopgaver ved boligbebyggelse, off.
anlæg, parker, institutioner m.v., samt alle vedlige¬
holdelsesarbejder i den grønne sektor. Vor mange¬
årige faste medarbejderstab står til Deres rådighed.

Hovedgaden 92
Ubby
4490 Jerslev Sj.
03-495342

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

i-A

s*?*

Træpleje
) Beskæring

Træfældning
Rodfræsning

db • Specialist i store træer.
1 • Fuldtdækkende forsikring.

• Gratis og uforbindende tilbud.

CTRffiØOKTOREM
Hesselballevej 29, Tudvad, 7100 Vejle,

Telf. 05 86 51 74 og 06 13 75 07

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 02-73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

£/W(c Iftewavin
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Tel f. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

VI



Smukkere i brug!
Billedkunstneren Jørn Rønnau laver
blandt andet skulpturer, som er til at gå
på og som kan nedlægges i gangare¬
aler, fliser, brosten, grus, asfalt m.m.
Her ses "Trekantet slangeornament",
diameter 90 cm, vægt 100 kg, nedlagt
ved Århus Kunstbygning, flammeskåret
i 50mm jernplade og poleret, så den bli¬
ver endnu smukkere i brug.
Signeret og nummereret i 12 eksem¬
plarer:

For nærmere oplysninger:
JØRN RØNNAU
Borupvej 70
8543 Hornslet
Tlf. 06 99 48 07
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