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Nyt fra DL

Forbeholdent ja til ny ordning
for kåring affrøkilder
Arbejdet med kåring af frø¬
kilder til skov og landskab skal
have nye formelle rammer,
foreslår Plantedirektoratet. Før
har skov og landskab været
delt i dette arbejde; nu samles
det, samtidig med at bevoks¬
ningernes formål i højere grad
bliver kåringsarbejdets ud¬
gangspunkt. Skal den pågæl¬
dende art bruges til f.eks.
produktionsskov, læhegn eller
beskyttede forhold i have og

park? Før har den påbudte
kåring og den frivillige kåring
også været delt. Det samles i
det nye forslag. Derimod er

klonkildearbejdet ikke med i
forslaget, som DL med for¬
behold støtter i et høringssvar
af 14. oktober til Plantedirek¬
toratet.

»Foreningen er enig i, at kå-
ringsformål og helhedssyn bør
være bærende principper. Alt i
alt vil den foreslåede ordning
råde bod på den flerstrengede
og knopskudte struktur, som i
dag splitter kåringsarbejdet og

gør det både uigennemskueligt
og på mange måder mindre
effektivt, end det kunne være.
DL vil dog med samme motiv
gerne gå et skridt videre og
støtte et forslag, der også har
klonkildearbejdet med. I prak¬
sis er frøkilde- og klonkilde¬
arbejdet stærkt blandet, både i
planteanvendelse og i udvæl¬
gelsesarbejdet«, skriver DL i
sit svar.

Kåringsarbejdet skal styres
af et udvalg, som kaldes
Kåringsudvalget for Skov- og

Landskabsplanter. Her re¬

præsenteres Landbohøjskolen,
Skov- og Naturstyrelsen og
Statens Planteavlsforsøg -

samt erhvervet: Skovbrugets

brancheforeninger tildeles 2
indstillinger, planteskolebran¬
chen 1, Hedeselskabet 2 og

park- og landskabsbranchen 0.
Det tragikomiske forslag til
udvalgets sammensætning er
DL meget utilfreds med.

»De tre brancher, skov,
planteskole og landskab bør
være ligeligt repræsenteret,
og under alle omstændigheder
bør en privat entreprenør
(Hedeselskabet) ikke være
bedre repræsenteret end en hel
branche«, skriver DL og gør

samtidig opmærksom på, at
park- og landskabsområdets
omsætning faktisk er langt
større end skovområdets.

Park- og landskabsområdet
er dog med i et rådgivende tek¬
nisk udvalg, som også knyttes
til arbejdet. Dette udvalg sam¬
mensættes ifølge forslaget med
repræsentanter fra bl.a. Prakti¬
serende Landskabsarkitekters
Råd og Stads- og Kommune¬
gartnerforeningen, men ikke
fra DL. Men også DL bør med
her, skriver DL.

Forslagene til de to omtalte
udvalgs sammensætning peger
i al stilfærdighed på et par ting,
vi skal være opmærksomme
på i en større sammenhæng: At
forbrødringen mellem skov og
landskab vil ske på skovbrugets
betingelser, hvis det står til em-
bedsvældet og skovbruget. Og
at DL marginaliseres i forhold
til andre landskabsarkitekt¬

foreninger, når det drejer sig
om samarbejde med institu¬
tioner, der søger kontakt med
erhvervet. Søren Holgersen

DL blandede sig i forsknings¬
politikken
Efter en international evalue¬

ring af jordbrugsforskningen i
1990-92 ønskede den davæ¬
rende regering at revidere
jordbrugsforskningen. Den
nedsatte til formålet »Udvalget
om udarbejdelse af forslag til
national strategi for den of¬
fentlige danske jordbrugsforsk¬
ning« - kort kaldet strategi¬
udvalget med Hans E. Zeuthen
som formand.

Strategiudvalget afleverede i
juni 1994 sit forslag til Land¬

brugsministeriet, som fungerer
som sekretariat for arbejdet,
og ministeriet sendte senere

forslaget til offentlig høring -

også til DL. Bolden ligger nu
hos politikerne.

At DL også var inde i bille¬
det skyldtes, at jordbrugsforsk¬
ningen også indbefattede skov
og landskab. For at få input sit
arbejde, havde Strategiudvalget
bl.a. nedsat syv rådgivende
faggrupper, og en af dem var

faggruppen for skov og land¬
skab med bl.a. stadsgartner
Lars Østerbye og direktør for
Forskningscentret for Skov &
Landskab, Niels Elers Koch.
Det var i øvrigt første gang, at
park- og landskabsområdet var
med i sådan sammenhæng.

I faggruppens oplæg var der
detaljerede forslag, ikke blot til
forskningen, men også til ud¬
dannelserne.

Landskabsarkitektud¬
dannelsen på Arkitektskolen i
Århus skulle droppes, fordi der
blev uddannet alt for få. Og
landskabsarkitekt- og forst¬
uddannelserne på KVL skulle
integreres med en fælles basis¬
uddannelse og en femdelt over¬

bygning.
Det fik allerede før den of¬

fentlige høring DL til at rea¬

gere med et brev til Landbrugs¬
ministeriet. Samtidig orien¬
terede DL arkitektskolerne om

sagen, idet Landbohøjskolen
allerede var direkte involveret.

Alt om uddannelserne var

imidlertid ikke med i Strategi¬
udvalgets senere forslag. For¬
slaget handlede udelukkende
om forskning og vel at mærke
forskning med udgangspunkt i
landbruget og landbrugets an¬
vendelse af landskabet.

Landskabsforskningen skulle
opprioriteres ifølge forslaget.
Fint nok, men hverken skov
eller by var stort set nævnt. Det
var også udgangspunktet i DL's
høringssvar. Det hed her, at DL
»finder det særdeles velbegrun¬
det, at fagets omfattende dyrk¬
ningsmæssige del er medtaget i
forslaget. Der er ikke andre
forskningsområder, som denne
forskningsdel naturligt kan
knytte sig til. Foreningen må
desværre i denne sammenhæng

beklage, at ikke alle de dyrk¬
ningsmæssige aspekter er taget
med i forslaget. Forskning i
dyrkningsmæssige aspekter
med særlig relation til etable¬
ring af vegetation i byen omta¬
les ikke. Foreningen skal derfor
opfordre til, at denne del får
sin plads i en fremtidig jord¬
brugsforskningsstrategi og ikke
ender som et stedbarn, som in¬
gen vil kendes ved,« skrev DL.

DL kunne i øvrigt støtte for¬
slaget om, at de forsknings¬
mæssige aktiviteter skulle kon¬
centreres i større eller samar¬

bejdende enheder. DL bekla¬
gede endvidere den meget lave
andel basismidler på Forsk¬
ningscentret for Skov & Land¬
skab, nemlig 27 l/o, som er langt
den mindste inden for Land¬

brugsministeriet og langt min¬
dre end de 60%, som Strategi¬
udvalget anbefalede. Forenin¬
gen så den lave andel af basis¬
midler som en trussel mod

park- og landskabsforsknin¬
gens udvikling og kvalitet.

Sagen er nu formentligt slut
for DL's vedkommende, men

for politikerne er den først lige
begyndt. Søren Holgersen

Nyt fra EFLA
Praksiskomiteen holdt møde
15. oktober i Bruxelles med de¬

legater fra Belgien, Danmark,
England, Holland, Luxemborg,
Portugal, Spanien og observa¬
tører fra Finland, Norge,
Sverige og Østrig.

Hvert land har sit uddannel¬

sesforløb, Grækenland har dog
ingen uddannelse. Der arbejdes
i EFLA på at få en uddannel-
seslængde på min. 4 år og her¬
efter 2 års praksis for at opnå
et registreringsbevis. EFLA
arbejder også fortsat på at få et
eget direktiv, analogt til arki¬
tekternes direktiv.

Charlotte Skibsted fremførte

på mødet, at DL ikke vil arbej¬
de for de 2 års praktisk arbejde
med henblik på at få registre¬
ringsbeviset, samt at Danmarks
uddannelse er af en længde,
der svarer til Englands og Tysk¬
lands. Modsat vil DL ikke hin¬
dre en dansk landskabsarkitekt
i at opnå et registreringsbevis,
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ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

»■ m-jp . *

UDGIVET MEDSTØTTE FRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND ■ PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR' • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALD DREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS MINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395 kr.

Fantasiens Have handler om det moderne gennembrud i havekunsten.
I virkeligheden bliverdet beretningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placerer dansk havekunsti en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn

afbildes iden moderne have, hvis pioner iDanmark var havearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedes i mellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Have kaster nyt lys over det kompleks afændringer i

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismen ihavekunsten
- men den er også et forsøgpå at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserne blev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindre administreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG



Denne bog skildrer de vigtigste tankegange, der har præget
arkitekturen i de nordiske lande efter Anden Verdenskrig.
Det er karakteristisk for den arkitektoniske udvikling i Norden, at
der er tale om en oversættelse af ude fra kommende strømninger.
Da oversættelsen er sket lidt forskelligt i de respektive lande, er det
samlede billede rigere end hvad hvert land kan præstere.
Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med eksempler
hentet på tværs af landegrænserne. I enkelte tilfælde har det været
nødvendigt at koncentrere sig om forholdene i et bestemt land.
Udefra betragtes Norden som en enhed. Alligevel er denne bog
den første, der behandler den nordiske nyere arkitektur under
ét. Den internationale udvikling har fremkaldt et behov for at
genoplive tanken om Norden som det sted, hvor den moderne
arkitektur i modificeret form har overlevet.
Bogen er skrevet i et sprog, så andre end arkitekter kan have nytte
af den.

Forfatter: Nils-Ole Lund. 232 s. Indb. 398 kr. Hft. 298 kr.



Af Gertrud Købke Sutton Kunst der vokser og kunst der visner

Green Spiral - Winged Nut, Nits-Udo, 1993

Earth art, land art, natur-kunst eller hvad
det nu kaldes har i den sidste snes år bredt sig
som en steppebrand over hele verden. Kunst¬
nerne er blevet som nomader eller sigøjnere.
De mødes, snart her, snart der, til symposier
og projekter, udveksler erfaringer og adres¬
ser og inviteres til at arbejde. USA og Stor¬
britannien har siden 60'erne været fore¬

gangslandene, men netværket er i dag spredt
ud over den ganske jord. Kunstnere som
Robert Morris, Michael Heizer og Robert
Smithson konstruerede gigantiske værker af
jord og sten, mest i øde egne.

I dag er det de mere miljøfølsomme arbej¬
der i kulturlandskaber, der dominerer. Initi¬
ativet til midlertidigt eller permanent at åbne
skov og dyrket land for kunsten opstår lokalt
og næsten altid privat. Det gælder Kraka-

marken ved Randers og TICKON (Tranekær
Internationale Center for Kunst og Natur)
på Langeland. Og det gælder for familien
Wachtmeisters skulpturpark ved Wanås slot
i Sverige, for Crestet Centre d'Art i Frankrig
og for Arte Sella i Italien samt mange flere
rundt om i verden. Der satses hverken på mu¬
seer eller gallerier, og at så mange projekter
har kunnet realiseres skyldes udelukkende
det personlige engagement og den fælles en¬
tusiasme hos arrangører og kunstnere. Re¬
sultatet er en løbende dialog og en afprøv¬
ning af kunstnerens mulige roller i naturen
og de konsekvenser, den kunstneriske indgri¬
ben kan have for naturen og for vor forstå¬
else og oplevelse af den.

Om natur-kunst skriver nordmanden Hel¬
ge Røed, der var en af de første i Norden til

at arbejde i naturen: »Landskabsprojekter
må per definition være kortvarige. De må
forholde sig til den levende natur, som inde¬
bærer regn og blæst, sne og kulde, lys og
mørke, vår, sommer, høst og vinter. Uden en

begrundet stillingtagen til kunstværkets va¬

righed (eksistens) vil et område straks blive
fyldt op af 'bygningsværker på nedtur'. Bli¬
ver pladsen for lille, vil nye arbejder blive ge¬
neret af eller må forholde sig til allerede eksi¬
sterende værker.

Dette var ikke meningen, hvor naturen
selv skulle være den udløsende kraft... Men
ved denne type kunst må man tage store
chancer for at lykkes stort med noget. Særlig
væsentligt i denne forbindelse er kunstner¬
nes besøg på stedet en tid i forvejen for at
fornemme landskabets karakter.«
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Wood and Water, Helge Røed, 1993 TICKON
TICKON er placeret i parken og landskabet
omkring Tranekær slot på Langeland. Tra¬
nekær er en middelalderborg bygget på en
voldbanke med grave på de tre sider og på
den fjerde en sø omgivet af park og skov. Det
er et usædvanlig varieret landskab med
prægtige gamle træer og fuldt af farver og
overraskelser. Terrænet er meget kuperet og
blev omkring 1850 formet som en engelsk
landskabshave med trægrupper, slyngede
stier og udsigt til det dyrkede land og havet.
I 1880'erne blev parken ændret af den en¬

gelske landskabsgartner Milner, og mange
fremmedartede træer blev introduceret. Det
blev et arboret med referencer til Østens ve¬

getation, pagodetræ, vandgran, hønsebens-
træ og flere slags løn, elm og røn, gul birk,
vingevalnød, frynseeg og meget mere. Og
med til området hører den gamle galgebak¬
ke. Græsset får lov af gro, gamle kaprifo¬
lier støtter de aldrende ege, og får og råvildt
sørger for træernes beskæring. Langs den
bugtede søbred er rør og eliekrat et eldorado
for fugle.

Initiativet til TICKON skyldes den dansk¬
sicilianske billedhugger Alfio Bonanno, og
landskabet blev stillet til rådighed af lens¬
greve Preben Ahlefeldt-Laurvig. Centret åb¬
nede i 1993 med 14 arbejder af danske og
udenlandske kunstnere og et symposium
med titlen 'Which Nature, Whose Art'. Alle
arbejder er udført på stedet og til stedet, og
selv om kunstnerne repræsenterer meget for¬
skellige holdninger, gælder det for alle, at de
har stor ydmyghed overfor naturen og be¬
tragter indgreb som en alvorlig sag. De fleste
ser deres rolle i et økologisk og socialt per¬
spektiv, og forvandling og flygtighed er væ¬
sentlige faktorer. Til dato har alle på nær

Helge Røed arbejdet med materialer hentet i
den langelandske natur, men det udelukker
ikke fremtidige eksperimenter med andre
materialer og medier i korte forløb, ligesom
en videnskabelig bearbejdning af stedets
fauna og flora vil kunne indgå i det kunst¬
neriske samarbejde.

Det følgende er ikke en præsentation af
værker, men en kommentar til deres virkning
og tilstand efter 1-3 år.
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Sheep Space, David Nash, 1993

Visse arbejder har ingen definitiv form.
Det gælder f.eks. Lars Vilks struktur 'Tex-
tus', en grenskulptur, som man kan klatre i,
ligesom hans 'Nimis' i Sverige, og som 'Ni¬
mis' bliver den aldrig færdig. Vilks planlæg¬
ger at fortsætte, indtil den kan »kappes med
slottet« i højde. Eneste problem er sikker¬
heden.

Englænderen Chris Drury's 'Covered
Cairn', en varde under en kuppelstruktur
af hassel og levende pil, var i 1993 en stram
arkitektonisk form, men hasselkæppene er

skørnet, og en buk i parringshumør har øvet
hærværk. Det var kunstnerens mening, at
pilen frit skulle vokse ud af fletværket og

kuplen således blive et krat »ifølge naturens
orden - som er uorden«, som han sagde.

I 'Time Landscape', Houston Street, New
York har Alan Sonfist søgt at genskabe den
oprindelige bevoksning på Manhattan. I
TICKON har han gjort reverens for dansk
historie og den gamle danske eg ved at plante
1001 træer inden for rammerne af en skibs¬

sætning. Mere end halvdelen har imidlertid
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ikke overlevet den varme sommer. Altså må
der plantes nye - eller værket må sløjfes. Og
samtidig har fårene beskåret de unge træer,
så sideskud bliver topskud. De får lov at gro,

og nyt vil blive plantet inden for de givne
rammer.

En anden amerikaner, som også refererer
til Danmarks fortid er Karen McCoy, USA.
Hun har under titlen 'Discourse on Light
and Shade' bygget to stråtægte pælehuse,
hvoraf det ene indeholder en massiv blok af

lerjord, hvori er skjult symbolske og kon¬
krete referencer til den langelandske arkæo¬
logi, geologi og vegetation. Som et led i
projektet skal klumpen gradvis smuldre og
afsløre sit indhold. Tanken er smuk, men
hvordan kan folk, der ser en halvt sammen¬

falden jordklump, tolke det som andet og
mere end forfald? Skal her informeres, eller
må værket tale for sig selv med den risiko, at
budskabet går tabt? •

Giuliano Mauris 'Æoliske harpe' knejser
med sit 15 meter høje, spiralsnoede gren¬
værk. Den er udpræget skulpturel. Materia¬

let er 2000 stave af selvsået ahorn, og harpen
brummer, når vinden blæser, men blæser det
for meget, vil stavene lidt efter lidt falde af
og figuren miste sin form. Skal kunstneren
så kaldes herop fra Italien, kan en håndvær¬
ker restaurere eller skal den fjernes?

Og hvor længe bliver Jan Normans bikube
hængende mellem de fire pæle, som bærer
den, hvis ikke der ydes førstehjælp. Bror
Westmans knogletæppe på galgebakken har
allerede efter et år måttet have nye strenge.

Smukt forfald er et vanskeligt begreb. Det
eksisterer ikke, når det gælder folk eller fæ,
men med træer forholder det sig anderledes.

Ud af et træ på rod har Jørn Rønnau skå¬
ret sit enhjørningehorn. Det kan kun blive
smukkere og mere integreret med årene, og

spætten er i gang med at perforere overfla¬
den. Det gælder også David Nash's 'Sheep
Space', som fårene bruger efter bestemmel¬
sen, dvs. de ligger op ad dem og polerer træet
med fedtet fra deres pels.

Tidselementet er den alt overvejende fak¬
tor i et naturprojekt. Derfor er der kunst-
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nere, der satser på det flygtige (ephemeral)
og gør det smukke, men forgængelige til
værkets idé. Man kunne også kalde deres ar¬

bejder for vanitas-symboler.
I TICKON har Andy Goldsworthy fra

England og Nils-Udo fra Tyskland valgt at
arbejde med kompositioner af bark og bær,
blomsterblade og græs. Af naturens rigdom
udvælges fragmenter, som organiseres i et
nyt samspil i overensstemmelse med menne¬
skets idé om skønhed. Når intet gøres for at
fastholde en komposition af f.eks. rønnebær
indsat i barken på et træ, er kompositionens
levetid kort, men det poetiske billede lever
videre i et fotografi i fuld størrelse.

At introducere et fremmedlegeme som et
punktnedslag er en anden måde at sætte na¬
turen i centrum på. Det var det Helge Røed
gjorde. Hans gule plastikrør ophængt mel¬
lem elletræerne søgte ikke integration, men
var den kontrast, som satte årstiderne i relief.
Hans idé var »et etårsforløb, hvor naturen
skiftede og blev belyst ved, at han indførte en
konstant (plastikrørene). Derved blev natu¬
ren det, hele projektet drejede sig om.«

Covered Cairn, Chris Drury, 1993
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Five wise women, Ole Videbæk, 1992

Krakamarken
Problematikken med Krakamarken syd for
Randers er anderledes. I TICKON er der
fuldt af trækulisser, nicher, niveauer og soli¬
tære samspilspaltnere. Kunstneren kan fin¬
de sit sted, forskelligt fra alle de andres og

skjult for alle andre, eller han kan komme
frit frem i lysninger eller ved søen. Mulighe¬
derne er legio. I Kraka drejer det sig først
og fremmest om helheden. Her er ikke tale
om et historisk landskab, men et godt jysk
bakkedrag ned til en lille bæk og tilsået med
vilde græsser. Hele arealet kan overskues fra
så godt som alle vinkler, og alle indgreb må
forholde sig til de omkringstående værker.
Det gør problematikken om kunstværkernes
bevaring så meget mere akut. Her kan intet
skjules, og ethvert værk har et ansvar over¬
for de andre.

På marken har kunstnere fra forskellige
lande gravet, flettet, savet og plantet siden
1991. Modellen er kendt, men sjældent gen¬
nemført med så stor konsekvens som i initia¬

tivtageren Jørn Rønnaus regi. Hans ideali-
stisk-romantiske idé om renhed, hvor intet
andet end naturmaterialer giver indpas, kan

Willow Structure, Anette Holdensen og
Bent Winkler, 1992

Passage to the Stream, Richard Harris, 1993
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Five wise women, Ole Videbæk, 1993

indebære en konflikt mellem respekten for
naturen og for den kunstneriske æstetik.

Ofte røber arbejdernes tilstand efter en
sæson eller to, hvorvidt kunstnerne har væ¬

ret fortrolige med den natur, de arbejder i,
eller om de har overført erfaringer fra an¬
dre materialer i andre sammenhænge. Hvis
man graver sig ned, må væggene konsolide¬
res med rafter eller sten, og hældningsgrad
og dybde i forhold til jordbundens art, til
dræn og kilder er afgørende. Marianne Hes¬
selbjergs skår og William Louis Sørensens
resonanshuller skrider sammen, hvis de ikke
passes. Til gengæld markerer arbejder, som
er formet af jordvolde sig smukt, når græsset
har fået tid til at vokse og fastholde og mar¬
kere jordskorpens bevægelser. Derfor tegner
både Mike Bulfin, Marian O'Donnell og Al-
fio Bonannos arbejder sig klart og præcist
på marken.

Ting bygget af kviste er derimod meget
sårbare, hvad Steffen Tast har måttet sande.
Hans grenbue mistede hurtigt sin spændstig¬
hed og blev svajrygget, så der ikke mere var
et sammenfald med den halvkredsformede

fordybning i græsset, som tegnede dens mid¬

sommerskygge. Derfor er buen fjernet. Også
Kent Rasmussens Yin/Yang-skulptur er ved
at miste sin karakter, fordi græsset vokser op
over jordhøjen og skjuler grenværket. Og
selv om pileflet er føjeligt og sejt, har den
ene af Annette Holdensens figurer proble¬
mer med vestenvinden; samme skæbne ven¬

ter Patrick Dougherty's store fletfigur.
Også de to englændere David Drew og Ri¬

chard Harris arbejder med pil. Drew fletter
efter klassisk engelsk skik levende kviste til et
hegn. Det første år var hegnet på det smuk¬
keste dubleret af et forgængeligt spøgelses-
hegn af afbarkede, hvide grene, som nu er D

fjernet. Men det levende hegn vokser og 1
kræver tilsyn og kompetent beskæring. Ri- g
chard Harris' beplantning og sammenbin- S
ding af pil over bækken skranter, og hans Alfio Bonanno, 1992
drøm om, at sammenvoksningerne en dag vil
være så stærke, at de kan bære en brolæg¬
ning af flintesten, har lange udsigter.

Jørn Rønnaus lille egeplantning har det
godt og hans store skulptur af affasede stam¬
mer ligeså, mens Ole Videbæks afbrændte
lerkegler er et af de få eksempler på et smukt
forfald.
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La Colonne terminée II, Richard Nonas, 1990

Wanås
På grænsen mellem Skåne og Småland i
gammelt snaphaneland velsignet med dan¬
ske middelalderkirker, kalkmalerier og an¬
det godt ligger Wanås slot. Under svenske¬
krigene var det centrum for den danske gue¬
rilla, snaphanernes modstandskamp, og
nedbrændtes af svenskerne. Nu ejes godset
af familien Wachtmeister, og Monika
Wachtmeister er primus motor og utrættelig
fortaler og arrangør af de årlige udstillinger.
Wanås slotspark har store lighedspunkter
med Tranekær. Her er også et middelalders¬
lot, oprindelig en vandborg, som i dag er
centrum i et romantisk anlæg med sø, have
og park. I 1820'erne blev renæssancens fir¬
kantede opdeling erstattet af det følende
menneskes drøm om naturen som udtryk.

Bugtede stier omkransede søen, og den til¬
grænsende skov af eg og bøg blev plejet. I
dag er der plæner mellem slottet og skoven,
der gennemkrydses af stier, og hvor spredte
klippeblokke giver landskabet en skulpturel
karakter.

Specielt for Wanås er, at en af de prægtige,
gamle magasinbygninger med vældigt tøm¬
mer og tre lofter er inddraget til udstillinger.

For syvende gang byder Wanås slot og

park i år på skulptur og installationer af
kunstnere fra mange lande. I modsætning til g
praksis i TICKON og Krakamarken møder 5
man på Wanås også arbejder af cortenstål, |
diabas, marmor og cement foruden neon, S
wires, plastik og glas; ja, faktisk er arbejder sj
i naturmaterialer i mindretal. En af årsa- g
gerne hertil kan være det dramatiske land- Per Kirkeby, 1994
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Grey Clam, Jene Highstein, 1990

Solar Implode/Power House,
Jeffrey Wisniewski, 1994

skab med kæmpefyr, hundredårige ege og
maleriske klippeblokke, hvor det stilfærdige
indgreb risikerer at forblive usynligt. Det er
for Bente Stokke blevet et tema i den for¬

stand, at hendes værk fra 1992 er en instal¬
lation af 'usynlige' glaspaneler i skoven.

Det er i vor sammenhæng nødvendigt at
sortere de arbejder fra, som er slet og ret
skulptur, dvs. arbejder, som refererer til sig
selv, og som ville kunne flyttes ud af naturen
og ind i et byrum uden at miste deres karak¬
ter. De skal beskyttes mod naturen.

Men der er grænsetilfælde, og her har Wa-
nås problemer. Ofte er det et spørgsmål om
materialevalg mere end om skulpturelt ud¬
tryk. Tåg f.eks. Jene Highsteins østers af ce¬
ment. Den ligger som en kæmpeklat i skov¬
bunden, lettere mosgroet og fugtplettet.

Dermed er brutaliteten, der er en del af dens
udtryk, opblødt, den er i færd med at akkli¬
matisere sig. Det er interessant, men er det
meningen? Til gengæld er der ingen tvivl
om, at Gloria Friedmanns røde betonvæg
må holdes vedlige eller fjernes. Den skal
være perfekt, ellers forfuskes hele komposi¬
tionen, hvis effekt er kontrasten mellem det
lynramte, trøskede træ og murens form og
farve. Og hvis glasset i Bente Stokkes 'usyn¬
lige' vægge ikke pudses - og de flere kilome¬
ter lange kobbertrådsbeviklinger, hvormed
Mikael Lundberg har fået to træstammer til
at stå som glødende pæle, flosser og glider
ned, forsvinder deres eksistensberettigelse.
De er fremmedlegemer, kunstmaterialer po¬
det på naturen, og hvis de forfalder gør de
skoven til en losseplads.
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Mikael Lundberg, 1994
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Dette er præcis, hvad der er sket ved arran¬

gementet med en lettere ramponeret maskine
til fodring af kvæg, valgt af den finske kunst¬
ner Kari Cavén ligesom det - interessante -

'Solar Implode/Power House' af polakken
Jeffrey Wisniewski, hvor solpaneler fodrer
strøm til svingler og wirer, der med en halv
centimeter om dagen trækker vægge, gulv og
loft sammen, indtil huset er knust. Her anty¬
des et anderledes samspil mellem menneske
og natur: Naturkræfternes magt over elek¬
tronikken og menneskets brug af naturen
som materiale visualiseret gennem kunsten.

I pagt med den romantisk haves follier
rangerer Per Kirkebys monument af solide
tegl, rejst på en lille slette, og helt i pagt med
naturen og uforgængelig er Richard Nonas'
række af kampesten.

Meget er kommet og gået, siden Wanås
g åbnedes for kunsten i 1987, og betegnelsen
| skulpturpark er her relevant, fordi valget af
i kunstnere ikke primært er betinget af deres
03

§ forhold til natur og landskab, ja, en del har
været inviteret, som aldrig før har arbejdet
'on site'.
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TICKON er et eksperimentarium, hvor
vægten er på en kunst, der placerer menne¬
skets forhold til naturen i centrum, og en

tværfaglig debat med kunstneren som kata¬
lysator ønskes i et samspil til gavn for vækst
og dyreliv. Krakamarken er et kultsted for
konstruktioner af rene naturmaterialer sub¬
limeret som kunst, mens Wanås sætter vær¬
ket i centrum med naturen som baggrund og
ramme.

Konsekvensen af alle disse eksempler og
overvejelser må være, at situationen om¬

kring kunst i natur er meget uafklaret. Ikke
i nogen anden sammenhæng forandrer
kunstværker så hurtigt udtryk, intet andet
sted eksisterer de så helt på samme vilkårlige
vilkår. Det vil sige, at praktiske problemer og
behovet for en teoretisk diskussion af, hvad
det hele dybest set handler om, følger i køl¬
vandet på projekter som TICKON, Wanås
og Krakamarken.

Kunstnerne, der skaber installationer eller
strukturer i en skov eller på en mark, skæn¬
ker landskabet en donation. Værket kan ikke
flyttes, ikke sælges eller på anden måde slu¬

ses ind i systemet. De udfører, på opfordring,
en privat handling baseret på en dialog med
et udvalgt sted i naturen, og de handler af til¬
bøjelighed. Selve den fysiske arbejdsproces
er for dem en livsbekræftende handling. Og
ved en dialog med kunstværket skabes en ny

dialog med naturen for de mange, som op¬
søger det.

Om det eksistentielle forfald eller den

velplejede skønhed skal dominere, er det
valg, som hver enkelt kunstner må træffe,
ligesom ethvert menneske må beslutte og
tage ansvaret for, hvad de vælger at se i na¬
turen.

Tidligere artikler i Landskab afsamme

forfatter:
Skulptur ifri luft, Landskab 1984, s. 1-5.
Nimis - skulptur og idé, Landskab 1987,
s. 96-101.
Land Art, Landskab 1989, s. 176-189.
Landskabskunst og kunst i landskabet, Land¬
skab 1992, s. 145-149
Naturkunst, Landskab 1992, s. 150-153

Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker

Stigma, Gloria Friedmann, 1991

Utan titel, Bente Stokke, 1992
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Søhaven, Louisiana, Plan 1:1000. 1. Humlebæk Kirkegård, 2. Humlebæk Sø, 3. Humlebækken, 4. Bambusskov, 5. Fuglereder, Alfio Bonanno,
6. Hævet trædæk, 7. Bro over bæk, Alfio Bonanno, 8. Bådehus, oversavet skonnert, 9. Bålplads, 10. Glashytte, 11. Trappe, 12. Rutschebaner,
13. Børnehus.
■ Lake Garden at Louisiana, plan 1:1000. 1. Humlebæk cemetery, 2. Humlebæk Lake, 3. The Humlebæk stream, 4. Bamboo thicket. 5. Birds'
nests, Alfio Bonanno, 6. Raised wooden platform, 7. Bridge spanning stream, Alfio Bonnano, 8. Boathouse, schooner sawn i two, 9. Patch for
bonfires, 10. Glass cabin, 11. Steps, 12. Slide, 13. Children's cabin.

Søhaven, Louisiana
Landskabsarkitekt: Holscher og Nørgaard
Billedhugger: Alfio Bonanno
Anlagt: 1994

Søhaven ved Louisiana

I forbindelse med udstillingen 'Børn er et vet. Alle sartere grønne vækster er bukket
folk'blev søhaven første gang åbnet for pub- under, og søhavens tidligere labyrintiske,
likum. En række kunstnere bidrog til indret- hemmelighedsfulde og grønne frodighed
ningen af området, og mange spændende trampet ned. Nu da byggeperioden er over¬
aktiviteter fandt sted. Efter en om ikke 100- stået, håber vi, at naturen godt hjulpet af os

årig Tornerosesøvn, så dog en hvilepause på igen vil indfinde sig, selv om modspilleren
10-15 år har publikum nu atter fået adgang nu vil blive de besøgende børn. Og det vil
til søhaven i forbindelse med åbningen af sige, at området skal rustes til en vis robust-
Louisianas Børnehus. hed for at kunne modtage de nye gæster.

Vi har gennem de seneste par år forberedt Men samtidig er det vores håb, at vi kan
denne åbning ved en omfattende renovering genskabe og bevare stedets iboende karakter
med bl.a. fældning af træer for at give mere af det eventyrlige og det uopdagede. Om det
lys og luft, nyplantninger mod kirkegården kan lade sig gøre, må tiden og børnenes brug
for at lukke udsynet den vej og bredsikring vise. Søhaven er ikke en legeplads i gængs
af bæk og sø. Uden vedligeholdelse var sø- forstand, men snarere et oplevelsessted, et
haven på vej til at blive et tæt vildnis, spæn- lidt hemmelighedsfuldt område med laby-
dende og ufremkommeligt. rintiske gange, hytter og huler og udsigts-

Spændende må der gerne fortsat være, punkter - et sted at gå på opdagelse og blive
men også fremkommeligt. Efter måneders væk i.
hærgen med gravemaskiner, lastbiler, kra- Rammerne for søhavens aktiviteter er så-
ner og, hvad det ellers har været nødven- ledes stedets'natur': bæk, sø, træer, buskads
digt at bakse op og ned af skråningerne for og skrænter. De legeredskaber og installatio-
at bygge et hus og anlægge en have, er det ner, der kommer til, udføres derfor i natur¬
fremkommelige unægteligt blevet overdre- materialer: træ, sten, jord og planter.

182

Af Vibeke Holscher

Fuglereder, Alfio Bonanno, 1994
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ALFIO BONANNO

Bro over Humlebækken, Alfio Bonanno, 1994

En af inspirationskilderne til søhaven har
været Bomarzo nord for Rom, en hellig skov
skabt af Pirro Ligorio: 'En lund, med nogle
mindre klippepartier er her omskabt til et
sandt rarietetskabinet af mytiske figurer, gi¬
ganter, fabeldyr, skæve tårne og pavilloner i
sand og overnaturlig størrelse'. En anden in¬
spirationskilde har været begrebet 'folly' -

den rene tåbelighed - eller i den oprindelige
latinske betydning bold, kugle eller folian¬
thus, struktur af grene og løvværk.

Alfio Bonannos fuglereder og båden over
bækken er de første eksempler på de installa¬
tioner, haven kan rumme. Fuglerederne, der
er i tre højder, så både større og mindre børn
kan være med, gemmer sig på den anden side
af bækken mellem træer og buske. Båden er
udført af en 10 meter lang egestamme, og
den er samtidig bro over bækken.

Vi overvejer en række andre anlæg, bl.a.
en hængebro i et slynget forløb ned ad
skrænten, løvhytter og løvgange, grotter, hu¬
ler i skrænten, klippede vækster som f.eks.
grupper af fabeldyr i taks, søjlerækker af

træstammer m.m. Enkelte af disse arbejder
vil blive udført allerede inden foråret 95.

Fra udstillingen 'Børn er et folk' er beva¬
ret den oversavede skonnert samt to rutche-
baner. Skonnerten er sat i stand og tænkes
anvendt i forbindelse med marionetteater¬
forestillinger m.m. Rutchebanerne er det
tanken at overdække med løvgange eller tun¬
neler udført af levende pileflet og tilplantet
med slyngplanter og måske på længere sigt
suppleret med endnu en rutchebane, der
slynger sig ned ad skråningen. Af nyanlæg
er ud over Bonannos arbejder en bålplads
og et stisystem bestående af flisstier, træbro¬
stier, trædesten og trapper. Søhaven er visse
steder trods dræning fugtig. Det er derfor
vigtigt for tilgængeligheden, at der er et godt
stisystem. Det er samtidig vores håb, at det
kan være med til at skåne plantevæksten.

Ved Børnehusets åbning resterede endnu
en del plantearbejde. I løbet af efteråret er

plantet træer på skråningerne, bøg ud for
Børnehuset og birk ved den eksisterende
birkelund. Eksisterende bregne- og bam¬

busområder udvides, og der plantes slyng¬
planter som kaprifolier, humle og vedbend
langs hegn og stolper.

Af sikkerhedsmæssige grunde er opsat et
90 cm højt hegn i en halv meters afstand fra
søbredden. Visse steder vil vi bevare udsigten
til søen, men andre steder vil hegnet, i det
omfang den naturlige plantevækst ikke dæk¬
ker det, blive tilplantet med slyngplanter og
buske. Søbredden er udført af levende pil -

en del af disse vil skyde og således også bi¬
drage til at skjule hegnet.

'Det er mit håb, at søhaven vil blive opfat¬
tet ikke som en traditionel legeplads, men et
oplevelsessted, der må omgås med en vis re¬

spekt for naturen. I modsat fald er jeg ban¬
ge for at stedet hurtigt vil miste sin poesi' -

dette var slutordene ved indvielsen af søha¬
ven i august i år. Efter at haven har været
åben i ca. to måneder og i et meget vådt efter¬
år, er vi optimistiske, hvad angår søhavens
fremtid. Børnene har taget godt imod stedet
og behandler det godt.

Vibeke Holscher, landskabsarkitekt mdl,
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Københavns Teknikum i Ballerup
Landskabsarkitekt
Svend Kierkegård
Billedhugger Torben Ebbesen
Anlagt: haveanlæg 1985-94,
skulpturdepoter 1994

Skilderhusene er alle identiske set udefra, men forcerer man trapperne med de meget høje trin,
kan man gennem perforerede plader se - ikke røre - husenes indhold. Depoterne er individuelle, hvert hus har
sit specielle indhold - spejl, lampe, maskine, monstrum, maske osv.
m Seen from the outside, all sentry boxes are identical; visitors striding their high steps see through perforated
plates, but can't touch, the houses' insides. Depots are individual, each house having its particular interior:
mirror, lamp, machine, monster, mask, etc.

Det billedkunstneriske udvalg
under Statens Kunstfond

igangsatte i 1991 et projekt af
billedhuggeren Torben Ebbesen
ved Ingeniørhøjskolen Køben¬

havns Teknikum i Ballerup.
Projektet har tillige modtaget
støtte fra Undervisningsmini¬

steriets Byggedirektorat og om¬

fatter også en vandkunst ved
skolens hovedindgang.

Det har været hensigten at
lade billedhuggeren skabe et

værk på dette stedfor at tilføre
anlægget en ekstra dimension,
værket skal på en gang kunne

frenstå som selvstændigt og
som tilføjelse.

Ingeniørhøjskolen tegnes af
PLH-arkitekter og opføres

over fire etaper, landskabsarki¬
tekt er Svend Kierkegård. Om¬
kring det langstrakte bygnings¬
anlæg har landskabsarkitekten
på den ene side placeret urbant
udformede ankomstarealer og

parkeringpladser med plane
belægninger afstore, diagonal-
lagte betonfliser vekslende med

grusarealer.
På bygningens anden side er

der - fra terrasser afgrænset af
skarpt afrettede græsvolde -

udsigt over et mere råt bearbej¬
det område. Terrænet falder ret

brat ned til en græsslette med
får, levende hegn og et antal

jorddepotlignende formationer
formet som pyramidestubbe.
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PLANET/BENT RYBERG

De 11 skulpturdepoter ligger i det landskabelige område, og ud for skolens hovedindgang.
Arealet danner bindeled mellem fårenes græsnings/and og skolens trimmede græsvolde.
På et 2500 kvm stort område er dannet en lille landsby afskulpturdepoterne, som er udført i
naturens og industriens materialer. De 11 stejle og græsklædte keglestubbe er 3 meter høje.
Hver bærer et skilderlignende hus, også 3 meter højt og med kvadratisk grundplan,
m Eleven sculptural cells, 'depots' are scattered throughout the landscape and in front of the
School's main entrance. The area connects the trimmed banks of the school grounds with
sheeps' grassland. In an area comprising 2500 square kilometres there is now a small village
consisting of these depots executed in natural as well as synthetic materials. The eleven steep and
grass-clad stumps are 3 metres tall. Each supports a 'sentry box', also 3 metres in height, whose
groundplan is square.

Skulpturdepoter
Af Torben Ebbesen

Det er ikke ofte, man som billedhugger bliver
tildelt at udføre så stor en opgave som denne
på Københavns Teknikum i Ballerup. Sta¬
tens Kunstfonds udsmykningsudvalg bad
mig i 1991 om at udforme en vandkunst ved
hovedindgangen og behandle terrænet bag
hovedindgangen. Bygningerne var allerede
projekteret og terrænet også planlagt. Arki¬
tekturen omslutter og indskriver indlærings-
rum, arkitekturen består af stort set ens byg-
ningsceller eller depoter, som i forskudt plan
forskubber sig i terrænet.

I denne kompleksitet valgte jeg at udføre
en anden kompleksitet, som i struktur nær¬

mer sig det overordnede anlæg med dens
bygningsfunktion. Jeg så også en mulighed
for at realisere en gammel drøm om en skulp¬
turel betydning, som sin formelle opbygning
kan fremstå som dobbeltagerende, en form,
der dels kan rumme hvadsomhelst, dels no¬

get uhåndgribeligt.
De enkelte depoter skulle være fysisk util¬

gængelige og ved nærlæsning individualise¬
res. Men på afstand skal det ikke være muligt
at erindre, i hvilket depot oplevelsen har væ¬
ret ubehagelig, behagelig, kedelig osv.

Torben Ebbesen, billedhugger
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Mødet

*

Fugle slår sig op mod vinden
i senårets gråmulm

en traktor kvalper langs markens
himmelkant og jorden suger dig

til sig Uoden, Doden, Dodenkopf
lilla, lilla, sortlilla, sort, sort

Sort

Samtidigt
lige enkelt, lige stort

lige grovt, lige forfinet, lige lige nu
har nogen grebet ind i samme energi

det mærkes som en lykke
noget lykkeligt er hændt, noget som

dette

Gennem stenen, jærnet, leret, planten
har tanken rejst

stedets kraft
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Haven er omkring 2 tdr land stor og ligger på en sydvendt skråning med vidt udsyn over marker og Limfjorden. Tre rum afgrænses af smalle,
præcist klippede bøgehække, der med ens højde følger det skrånende terræn. Indenfor hækkene er køkkenurter, sommerblomster, bærbuske,
stauder, drivhus m.m. Nederst ligger den separate rosenhave omgivet af voluminøse takshække.
m The garden comprises about 3 acres on a slope facing south, presenting a vista offields and of the Limfjorden. Three spaces are bounded
by narrow, precisely clipped beech hedges which, being of equal height, follow the sloping terrain. Within the hedges are herbs, summer flowers,
bacciferous shrubs, perennials, a greenhouse, etc. Below is a separate rose garden surrounded by voluminous yew hedges.

Have på Mors
Af Torben Schønherr

KARL-DIETRICH BØHLER



Den cirkulære, fritliggende
græsvold er placeret på havens
højeste sted og er omgivet af
græsmark med klippede gange.
■ This circular, free-standing
grass bank set in a field with
clippedpathways is situated in the
garden's highest spot.

Huset er tegnet af arkitekterne
Friis og Moltke og haveplanen af
landskabsarkitekt Sven Hansen i
1976. Gennem årene har familien
Heide fremelsket og udviklet
haven, Sven Hansen blev jævnligt
spurgt til råds. Denne plan viser
haven, som den ser ud i dag -

tegnet afEllen Braae på Torben
Schønherrs tegnestue efter Erik
Heides skønsmæssige opmåling.
Takspyramiden nederst til højre er
den seneste tilføjelse.
Have på Mors. Plan 1:750.
1. Atelier, 2. Hus, 3. Udhus,
4. Huggegård, 5. Hønsehus,
6. Carport, 7. Stald, 8. Urtehave
kranset af bøgehække, 9. Drivhus,
10. Rosenhave, 11. Tagpyramide,
12. Fuglefigurer, 13. Kuglefigurer,
14. Køkkenhave kranset af tjørne¬
hæk, 15. Frugthave, 16. Skovagtig
bevoksning med eg og hvidtjørn,
17. Bålplads, 18. Kornblomster¬
have, 19. Blå hørhave, 20. Klip¬
pede stier i højt græs med vilde

| blomster.
- m The house was designed by
g architects Friis and Moltke, and
g the garden plan by landscape
< architect Sven Hansen in 1976.

The Heides throughout the years,
with Sven Hansen regularly
advising, have further developed
and maintained the garden.
This plan shows the garden as it
looks today, designed according to
Erik Heide's estimated survey by
Ellen Braae of Torben Schønherr's
practice. The yew pyramid is the
latest addition.
Heide's garden
1. Study, 2. House, 3. Outhouse,
4. Patch for woodchopping,
5. Chicken shed, 6. Carport,
7. Stable, 8. Herbal garden girdled
by beech hedges, 9. Greenhouse,
10. Rose garden, 11. Yew pyramid,
12. Bird figures, 13. Spherical
figures, 14. Vegetable garden
girdled by hawthorn, 15. Orchard,
16. Wood-like growth with oak
and hawthorn, 17. Patch for
bonfires, 18. Cornflower garden,
19. Blue flax garden, 20. Clipped
pathways through long grass with
wildflowers.

Husets ene gavl er indrettet til dueslag,
m The end wall has been made into a

pidgeon-house.
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Noter

Arvid Bengtsson in memoriam
Arvid Bengtsson
7. maj 1916-1. december 1993
For en generation siden havde børnene den
centrale plads i de nordiske landskabsarki¬
tekters virke. Der blev anlagt sandkasser og

soppedamme. Der blev tegnet rutschebaner
og klatrestativer. Og der blev diskuteret og
eksperimenteret. Diskussionen gjaldt børns
behov for udfoldelsesmuligheder og bolig¬
områdernes planlægning med henblik på
små og store børns sikkerhed. I byplanlæg¬
ningen blev skolens placering i forhold til
boligerne et afgørende kriterium og bestem¬
mende for udformningen af the neighbour¬
hood unit.

I Danmark eksperimenterede C. Th. Sø¬
rensen, Jonas Berthelsen og Erik Mygind
med skrammellegepladser og hulebyer. Den
svenske frontkæmper var Arvid Bengtsson.

Hans i 1970 publicerede 'Environmental
Planning for Childrens Play' (Crosby Lock-
wood and Son, London) er i familie med
Gordon Cullens 'Townscape' og Steen Eiler
Rasmussens 'Om at opleve arkitektur'. Den
er frisk, engageret udogmatisk og populær
i den betydning, at den går direkte til sagen
og vil nå de mange, fordi det er de mange,
der forventes at skulle gennemføre det pro¬
gram, der fremlægges.

Arvid Bengtsson havde i 1970 arbejdet
med børns leg som landskabsarkitekt ved
parkforvaltningen i Malmo 1946-51 og som
stadsgartner først i Helsingborg 1951-62 og
derefter i Goteborg 1962-81. Allerede i 1958
havde han fået FN til at tage børns leg ind i
sit program, og han var engageret i de inter¬
nationale legepladsforeningers arbejde.

Bogen hvilede med andre ord på erfarin¬
ger lige så meget, som den var et fremadrettet
kampskrift.

Det var i Helsingborg, at Arvid Bengtsson
udviklede og afprøvede sine ideer. Her gjor¬
de han C. Th. Sørensens skrammellegeplads
til byggelegeplads. 1 1955 var skrammellege¬
pladsen som idé betragtet en død sild. Den
var blevet kvalt af de voksnes krav om orden

og ryddeligehed. Forældrene var ikke klo¬
gere i Sverige end i Danmark. Det vidste Ar¬
vid Bengtsson, så han fik dem til at tro, at en

byggelegeplads var anderledes pædagogisk
kontrolleret og udviklende for børnene. Vel

etableret blev den et valfartssted for danske

børnepædagoger, som forlangte denne ny¬
hed indført i Danmark! Sørensen og Bengts¬
son morede sig i fællesskab, og Bengtssons
førte skrammellegepladsen ud i verden i sin
egenskab af den internationale legepladsor¬
ganisations præsident.

Environmental Planning for Childrens
Play er ikke en helt dækkende titel. Udela¬
der man det sidste ord 'Play' bliver det bedre,
for bogen handler om, hvordan man skal
planlægge på børns betingelser i største al¬
mindelighed - samtidig med at den slår fast,
at leg er en absolut nødvendighed for sund
udvikling.

Der er to former for klarsyn flettet i den
røde tråd, der løber gennem Arvid Bengts¬
sons arbejde for børn. Den ene er en nøg¬

tern, umiddelbar opfattelse af det alminde¬
lige urbaniserede menneskes hverdag. En
usentimental hukommelse af en lykkelig
barndom på landet er den anden. Han og
Astrid Lindgren synes at være født i samme

Bullerby. Det er kombinationen af disse for¬
mer for klarsyn, som gjorde Arvid Bengts¬
sons indsats så stærk.

Arvid Bengtsson døde, 77 år gammel,
under en parkpromenade den 1. decem¬
ber 1993. Det er tankevækkende, at det skal
være hans død, som minder os om, hvad
vi har forsømt. Det er ikke de hjemmegå¬
ende mødres børn, vi skal planlægge for nu.
Der er sket et skred i den forudsætning si¬
den 1970. Men hvilken landskabsarkitekt i
1990erne kæmper for, at Peter og Ali og
Emma og Pia og Brian og Victor har stimu¬
lerende og udviklende Environments for
their Play at the Børnehave?

Jeg glemte næstekærligheden. Arvid
Bengtsson er det mest næstekærlige men¬
neske, jeg har truffet. Hans sociale engage¬
ment var både professionelt og praktiseret i
hverdagen. Hans tro på hverdagens kærlig¬
hed var grundfæstet, så det er ikke overra¬

skende, at William Saroyan var hans ynd¬
lingsforfatter. Sven-Ingvar Andersson

Walter Bauer in memoriam
Walter Bauer 9. marts 1912-17. maj 1994
Sidste gang, jeg traf Walter Bauer, var i 1992
ved et symposium om de gamle alléer på
Drottningholm. Han talte om at arbejde
med et levende materiale i et historisk miljø
med kunstneriske ambitioner. Han havde

erfaringer at øse af. Allerede i 1977, da jeg

havde anmodet ham om at holde en fore¬

læsning ved et havekunstnerisk seminar på
Hindsgavl, havde han nået meget. »Det
finns ett och annat att vålja på: Forsmark,
som Du sjålv nåmnde, Leufsta Bruk, Tull-
garn, Svartsjo, Bogesund och så Drottning¬
holm forstås«. Det var navnene på nogle af
den svenske havekunsts store værker, han
havde nævnt - og han havde stået for gen¬
nemgribende restaureringer af dem alle.

Da de mange symposiedeltagere gik til
fælles smørrebrødsfrokost, bad Walter
Bauer sig undskyldt. Han ville spise frokost
på slottet og fik derved lejlighed til at for¬
handle med dronningen om det springvand
på Solliden, hun gerne ville overraske sin
mand med til hans 50 års fødselsdag.

Til de store, prestigefyldte opgaver, som
Walter Bauer løste, hørte også sådanne an¬

læg som den park, der blev anlagt foran det
svenske riksdagshus på taget af et enormt
parkeringsanlæg. Der må han have kunnet
benyttet sig af erfaringer fra det kompleks
af taghaver, som han i Le Corbusiers ånd an¬

lagde i 60erne på højhusene ved Hotorget.
Ved et andet møde, nogle år tidligere, vi¬

ste han sin blomstereng. Den var anlagt ved
sommerhuset på den svenske vestkyst i Hal¬
land. Ancherbyen hedder anlægget efter ar¬
kitekten. Det er en udsøgt disciplineret, me¬
get beskeden, meget puristisk, fint sammen¬
holdt gruppebebyggelse fra 50erne af den
slags, som blev forbillede for permanent tæt¬
lav boligbebyggelse.

Den vilde blomsterengs areal oversteg ikke
5 (fem) kvm. Og vild var den bestemt ikke.
Men subtilt komponeret og 100% plante¬
sociologisk korrekt. Stedets jordsmon var

sand, og det var sandjordsplanter, der var sat
sammen til et tæppe, som næppe var mer
end 5 cm højt i luven. Der var lave Sedum-
arter, sandnelliker, bonsaismå udgaver af
hvid og gul Galium, Helichrysum fra Oland
og mange andre planter, som flettede sig ind
og ud i hinanden til et non-pattern-patch-
work af udsøgt virkning.

Denne satis for detaljen gjaldt også de
store anlæg. Intet var overladt til slump i
Walter Bauers anlæg, hverken de spørgsmål,
som havde med det teknisk-biologiske at
gøre eller de, som var kulturhistoriske og
æstetiske. Det kan man se i hans anlæg, og
det lyser ud af den store bog om haverestau¬
rering, hvor han i form af en lang række
case-studies giver sine rige erfaringer videre
(Parker, Trådgårdar, Landskap. Signum,
1990).

Walter Bauer søgte det udsøgte. Og han
fandt det. Hans receptionsstykke til det
svenske kunstakademi var et landskabsma¬
leri: En akvarel på størrelse med et post¬
kort. Det var malet af saften fra levende

planter. Sven-Ingvar Andersson
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Summary

Art That Grows and Art That Withers,
p. 169
By Gertrud Købke Sutton
Earth art, land art, art-and-nature, or what¬
ever we choose to call it, for some 20 years
has spread throughout the world. Artistic
nomads gather at symposia and around pro¬
jects, exchange information and addresses,
and are invited to do further work. The
dominant trend these days is projects ex¬

pressing sensitivity to nature's needs. Lo¬
cally, and often privately, decisions are
made to open woods and farmland to the
public. This is true for the Krakamarken at
Randers as well as for TICKON in the island
of Langeland, for the Wachtmeisters' sculp¬
ture park at the Swedish Wanås estate, for
parks in France and Italy, and for many
other locations worldwide.

TICKON is part of the Langeland
Tranekær estate; a mediaeval castle was built
on a mound set in a park with woodland.
The landscape is full of magnificent old trees
and is unusually varied. Pioneer work was
done by the Danish-Sicilian sculptor Alfio
Bonanno, and the landscape made available
by count Preben Ahlefeldt-Laurvig. The
centre opened in 1993 with 14 works by
Danish and foreign artists and with a sympo¬
sium entitled 'Which Nature, Whose Art'.
Each creation was made on and for the spot,
and although artists represent very different
attitudes they all display great humility to¬
wards the scenery; practical intervention is
a serious matter; change and elusiveness are

significant factors.
TICKON and the Krakamarken promote

rather different agendas. TICKON is full of
theatrical set-pieces and solitary interplay-
ing partners. The artist may find a spot
apart, or he may make himself felt in a clear¬
ing or by the lake. In Kraka, everybody's
main objective is unity. The site is a typical
Jutland hill sloping towards a small brook
and sown with wild grasses. The entire area is
clearly visible from almost all angles, and
each work of art must relate to all others.
This fact intensifies preservation issues.
Nothing is hidden, and each creation is co-
responsible. Since 1991, artists from various
countries have been digging, braiding, saw¬

ing and planting here. The model is well-
known but has rarely been executed with as
little compromise as the work of Jørn Røn-
nau, who pioneered the enterprise.

Wanås estate is situated on the border be¬
tween Scania and Småland. During the wars
between Denmark and Sweden of 1657-60,
Wanås housed the Danish guerilla, the snap¬
haner. Its present owners are the Wacht¬
meister family with Monika Wachtmeister as
manager and as organiser of annual exhibi¬
tions. Its park is much like that of Tranekær.
Here, too, there is a mediaeval castle, the
centre of a romantic section. In 1994 Wanås
for the seventh time has offered sculpture
and installations by artists from many coun¬
tries. Unlike what is done most commonly
at TICKON and the Krakamarken, such
materials are used as steel, diabase, cement,
neon, plastic, glass, etc; natural materials are
rare.

People's attitudes concerning art- and-na-
ture change over time. Works of art change
expression very quickly since they exist on
variable conditions. Practical problems en¬
sue, as does the need for persistent theoreti¬
cal discussion. Artists who create structures

within a forest or in a field donate installa¬
tions to the landscape. Such works of art
cannot be moved from the spot or sold. Land
artists are asked to perform an act based on
dialogue with a chosen natural scenery, and
typically act on a series of impulses. And the
many who look at a particular work of art
also experience a form of dialogue with
nature itself. Each land artist must decide
whether existential decay or groomed beauty
is to dominate - just as visitors must decide
what any scenery entails - to them.

Louisiana's Lake Garden, p. 182
By Vibeke Holscher
The recent reopening of Louisiana's Lake
Garden, Søhaven, coincided with the open¬

ing of its Children's House. This reopening
had been under preparation for a number of
years. Trees were felled, others were planted,
and the edges of brook and lake were se¬
cured. Before this took place, the garden
had become a wilderness, interesting but im¬
penetrable. We hope to preserve the charac¬
ter of the place: inviting adventure and dis¬
covery. The Lake Garden is no conventional
playground but a sort of natural maze with
pathways, caves, and vistas - a place in which
to disappear. Alfio Bonnano's birds' nests
and the boat that spans the brook were the
first installations. The nests are at three

heights so that both very young and older
children can enjoy them. The boat was made
from an oak stem of 10 metres.

Sculpture Depots, p. 184
By Torben Ebbesen
The Danish Arts Grant Committee in 1991
financed a project by sculptor Torben Ebbe¬
sen at the Ballerup Teknikum near Copen¬
hagen. The college itself was designed by
Palle Leif Hansen's architects; its landscape
architect is Svend Kierkegård. On the 'green'
side of the building there is - from terraces
bounded by precisely delineated grass Val¬
iums - a view across a less refined area. The
terrain slopes rather steeply towards a raw

grassy plain with a number of creations:
pyramid stumps made with soil.

Mr Ebbesen himself, 'A sculptor is not
often invited to perform such a large task, in
every sense of the word, as this one. The
buildings were already planned, as was the
terrain. These buildings are cells, depots,
all largely alike. Within this complexity I
placed another, similar structure. I also at¬
tempted to realise an old dream concerning
sculptural significance, about a sculpture or
cluster of sculptures which will be a sort of
double agent, a form which will encompass

anything at all - but remain intangible.
Individual depots were to be accessible

and, at close reading, individualised. I de¬
cided that viewers should be unable, at a

distance, to determine which depots offer
pleasure, displeasure, boredom, etc.'

A Garden In the Island of Mors, p. 186
By Torben Schønherr

The Meeting
Birds flapping and ascending
from the late season's grey soil

A tractor wobbling along
the sky's edge and a field's

And the earth sucking you in
Doden, Doden, Dodenkopf

Purple purple
blackish purple

Black black

Black
So simple also, and so huge

so wild and yet refined
So now

someone has intervened
wielded the same energy

It feels like bliss
something blissful has happed

something like this

Through stone, iron, clay, and plant
thought has erected

the power of the place

Ellen Miriam Pedersen
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forts, fra s. A54

hvis vedkommende vil søge ar¬

bejde udenlands. DL er heller
ikke interesseret i den edb-
information via database, som
EFLA gerne vil råde over for
praktiserende landskabsarki¬
tekter i EFLA. Men individuelt
kan danske landskabsarkitekter
kontakte EFLA herom. Tysk¬
land går stærkt ind for de 2
praksisår og er irriteret over
DL's holdning, som også
Italien deler. England har alle¬
rede ordningen. DL blev op¬
fordret til at revurdere kravet.

Tony Edwards, England frem¬
førte, at EFLA-registrerings-
skemaet også anvendes af
offentligt ansatte.

Et direktiv 92/57/EEC af
24.6.92 on Health and Safety
of Construction Sites er indtil
nu kun tiltrådt af Frankrig.
England regner med at god¬
kende dette inden for det næste

halve år, Tyskland er imod.
CS kontakter DAL for høre de¬
res indstilling.

Der findes særlige speciali¬
ster, der varetager kontrak-
skrivning for arkitekter og
landskabsarkitekter, som vil ar¬

bejde internationalt. Yderligere
oplysninger: Bureau de rappro¬
chement des enterprises. User's
guide. 80 Rue d'Arlon. 15-1040
Bruxelles. Tel. +32 22959117,
fax +32 22964271.

Selv om mange lande har
egne konkurrencebetingelser,
vil EFLA nu søge at få sine
egne. De tyske konkurrence¬
betingelser er oversat til
engelsk og kan rekvireres.

I England, såvel som Belgien,
Holland og Tyskland konkurre¬
rer de offentligt ansatte land¬
skabsarkitekter om opgaverne

på det offentlige og private
arbejdsmarked. Det er et stort
problem, idet tilbudene er alt
for lave. Tony Edwards, Eng¬
land mener, at det er en følge¬
virkning af ydelsesdirektivet.

Landskabsarkitektarbejde
opsluges ofte også i arkitektar-
bejdet, landskabsarkitektarbej-
det defineres i arkitekternes
kontrakter med bygherren
udenom landskabsarkitekter.
Det kan derfor være af betyd¬
ning, at titlen landskabsarki¬
tekt bliver beskyttet, som den

allerede er i Holland, Tyskland
og Portugal.

Også EFLA's forhold til
IFLA blev drøftet. EFLA fast¬
holdes som et selvstændigt
anliggende fri af IFLA.

Charlotte Skibsted

Haven i Mexico

Nyt fra IFLA
Grand Council mødet 1994

blev afholdt i Cocoyoc More¬
los, Mexico i forbindelse med
verdenskongressen. 24 nationer
med i alt 42 stemmeberettigede
delegater deltog. Desuden
deltog de 4 udmeldte nationer
Australien, Canada, England
og USA, dels som observatører
og dels i diskussionen om
IFLA's fremtid.

Der herskede en positiv og

samarbejdsvillig ånd i de tre
dage, mødet varede. Diskussio¬
nen var til tider heftig, men
fremadrettet, og der var fra alle
sider et fælles ønske om at

fortsætte IFLA som eneste in¬
ternationale landskabsorgani-
sation.

Der blev vedtaget et arbejds¬
grundlag om IFLA's nye struk¬
tur. 4 grupper arbejder med
dette frem til 1. januar 1995.
Herefter vil strukturforslaget
blive udsendt til alle medlems¬
lande til godkendelse i disses
foreninger. Endelig vedtagelse
kan så ske på Grand Council
mødet i Thailand, oktober
1995.

NLA, LAR og DL sidder i •

det udvalg, der skal udarbejde

de nye vedtægter for IFLA, og
de har allerede udarbejdet fore¬
løbige retningslinier for, hvor¬
ledes der kan arbejdes med
strukturforslaget. De 4 ud¬
meldte nationer vil deltage i
strukturarbejdet og vil for¬
mentlig kunne genindtræde i
IFLA efter Grand Council i
1995 i Thailand eller senest i
1996 i Italien.

Fra de fire udmeldte na¬

tioner kom der nedenstående
indlæg.

Bob Mortensen, USA: Vi
ønsker en verdensorganisation.
Når vi har startet The Land¬

scape Alliance er det alene for
at få etableret et forum for
samtale og diskussion set i
lyset af en genforening med
IFLA.

Arbejdet for landskabs¬
arkitekter er stærkt faldende i
USA og i Europa, hvorfor
ASLA's medlemmer kræver

langt større synlighed af en

verdensorganisation, hvor fri¬
villighed er drivkraften.

Vi er trætte af hele tiden at

bruge tiden på at drøfte 'new
constitutions', vi vil drøfte
'action' og vil ikke høre om
'house keeping', men om hvad
landene laver af landskabsarki¬

tektarbejde, hvilke projekter
der nyder fremme, hvilke ten¬
denser der er, og hvad der for¬
skes i. Vi ønsker seminarer og
ikke enkeltmandsrapporter,
som først modtages på Grand
Council-mødet. Vi ønsker, at
hvert land kontinuerligt udar¬

bejder rapporter om faget, op¬

gaverne og fremtiden, så vi kan
rundsende det og gå til vores

regering med det, så vi bliver
synlige, og man kan se, hvad
landskabsarkitekter kan udret¬

te, og hvad de står for. Her¬
igennem vil vi også skabe langt
bedre muligheder for vore

studenter, så de også kan få en

god fremtid.
Lairy Petterson, Canada: Vi

støtter ASLA's indlæg. Vi vil
lade Peter Jacobs gå ind i det
fremtidige strukturarbejde om
ét IFLA for alle landskabsarki¬

tektforeninger, men vi ønsker
mere handlekraft. Vi betragter
notatet fra Tokyo-mødet, som
det dokument, der kan starte
en genforening. Vi vil arbejde
herudfra.

Alan Chenoweth, Australien
sagde blot: Tiden er kort. Vores
udgangspunkt er: Hvor er du,
hvor er vi. Charlotte Skibsted

Forelæsninger i Bangkok
I forbindelse med IFLA-ver¬

denskongressen i Bangkok
1995 med emnet 'Landscape
Changes: The Tourism Im¬
pacts' opfordrer arrangørerne
landskabsarkitekter med flere,
der måtte ønske at forelæse, til
at sende en kort oversigt over
deres speciale samt curriculum
vitae. Dette skal være hos

arrangørerne 28.2. 1995, yder¬
ligere materiale 30.4. 1995.

32nd IFLA World Congress.
Bangkok, Thailand. Tel. 662
933 2396 9, fax 662 538 5332.
21.-24. oktober 1995.
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Gammel Dok
Til 12. februar 1995: Radix,
Matrix - Daniel Libeskinds ar¬

kitektur. Udstillingen omfatter
Libeskinds kendteste arbejder
fra de seneste år samt videoer

og en diasserie. Udstillingen
består overvejende af modeller.
Hovedvægten er lagt på det
jødiske museum i Berlin, der er
under opførelse.

Dansk Arkitektur og Bygge¬
eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Alle dage 10-17, ons. dog
10-20. Tel. 31 57 1930.

Statens Kunstfond
Statens Kunstfonds billedkunst¬

udvalg, litteraturudvalg, tone¬
kunstudvalg, kunsthåndværk-
og designudvalg, arkitektur¬
udvalg og film- og teaterudvalg
uddeler i foråret 1995 arbejds-
legater, rejselegater og 3-årige
stipendier til skabende kunst¬
nere inden for de nævnte kunst¬
områder.

Der anvendes ikke ansøg¬

ningsskema, men ansøgningen
skal indeholde biografiske
oplysninger og en nærmere be¬
skrivelse af den eller de ar¬

bejdsopgaver, hvortil legatet
søges. Ansøgningen skal være

tydeligt forsynet med navn

og adresse.
Desuden skal
- arkitekter, industrielle gra¬

fikere, designere og scenografer
vedlægge arbejdstegninger
eller fotos,

- bildende kunstnere og
kunsthåndværkere vedlægge
billedmateriale, kataloger eller
fotos,

- filminstruktører vedlægge
1 å 2 oplæg, treatments og evt.
seneste færdige manuskript,

- forfattere, dramatikere og

manuskriptforfattere vedlægge
seneste 2 udgivelser eller rea¬
liserede manuskripter,

- komponister vedlægge
kompositioner i partitur eller
på bånd (hvis værker er op¬

taget på bånd, vil tonekunst¬
udvalget gerne have disse
medsendt),

- teaterinstruktører og

koreografer vedlægge beskri¬
velse af tidligere projekt.

Alle bilag skal være forsynet
med navn. Mængden af bilag
må ikke overstige, hvad der kan
rummes i en A4 kuvert. Hvis

bilag ønskes tilbagesendt, må
en frankeret svarkuvert vedlæg¬
ges ansøgningen. Fonden kan
ikke påtage sig ansvar for ind¬
sendt materiale. Statens Kunst¬
fond yder ikke støtte til ud¬
øvende kunstnere (f.eks. musi¬
kere, skuespillere, dansere) eller
til uddannelsessøgende.

Ansøgningsfristen er
1. februar 1995 kl. 16.00.

Fonden forventer at udsende
svar om tildeling af 3-årige
stipendier i løbet af april 1995.
Svar om tildeling af arbejds-
og rejselegater kan forventes i
løbet af maj 1995. Senere ind¬
sendte ansøgninger til ar-
bejds- og rejselegater vil blive
taget i betragtning i det om¬

fang, der er resterende midler
til rådighed.

Ansøgning om støtte til
kunstnerisk virksomhed og

projekter i øvrigt, herunder
støtte til bestilling af komposi¬
tioner eller støtte til instruk¬

tør-, scenograf- eller koreograf¬
honorarer, behandles løbende.
Ansøgning om støtte til billed¬
kunstnerisk udsmykning af
offentlige bygninger og anlæg
behandles ligeledes løbende.

Ansøgninger sendes til Sta¬
tens Kunstfond, Sankt Annæ
Plads 10 B, 1250 København K.
Kuverten bedes mærket billed¬

kunst, litteratur, tonekunst,
kunsthåndværk/design, arki¬
tektur eller film/teater.

Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse på oven¬
nævnte adresse eller på tel.
33 11 36 01.
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Abonnementspriserne for 1995
vil ved årsabonnement være:

Danmark DKK 495, Norge,
Sverige, Finland, Island og
Færøerne DKK 450 inkl. for¬

sendelse, Grønland DKK 545
inkl. forsendelse A-prioritaire,
det øvrige udland DKK 575
inkl. forsendelse A- prioritaire
eller DKK 520 ved forsendelse
B-economique.

Løssalgspris DKK 66.

ICOMOS International
Council on Monuments
and Sites
IFLA blev startet officielt i
1947 og begyndte herefter at
udgive årlige Newsletters. De
var i begyndelsen meget kede¬
lige, nogle A4 ark, som var ret
ulæselige. Efterhånden blev de
til de nuværende årbøger på
ca. 150 sider i tidsskriftsformat
med stadig flere farvebilleder
og interessante artikler om

landskabsplanlægning i nær og
fjern, og om med oplysninger
om kollegiale relationer.

I 1965 blev der dannet en ny
international organisation
ICOMOS, der inspireret af
UNESCO COURIER under
FN's kulturfond og med en vis
støtte herfra er gået i gang med
at registrere og bevare historisk
værdifulde bygninger og an¬
læg. Der er for øjeblikket regi¬
steret 1550. IFLA har også
hjulpet til. Ideen er rigtig god,
fordi den appellerer til det
hastigt voksende antal fonde
verden over. Den første var

Banesto, den spanske firma¬
fond, der sponsorerer snart alt
fra cykelløb til museer. Stadig
flere fonde bugner af penge,
der unddrages de lokale skatte¬
væsener og i stedet ofres på
bygninger og anlæg, der kan
tænkes at gavne firmaernes
nære omgivelser og give good¬
will. Firmaerne kan også tæn¬
kes at rykke ind i de selvsamme
bygninger og anlæg, hvortil de
har sponsoreret. Et led i den
nye privatiseringsbølge, der går
verden over.

ICOMOS startede med en

konference hvert andet år. Før¬

ste gang i Fontainebleau i
Nordfrankrig. Fra 1987 hvert
år, og nu snart 2 gange årligt.
Der er nu udgivet et hefte på
377 sider over den forløbne tid
fra 1965 til 1989.

Næste hefte følger om et år,
og herefter udkommer de 2
gange årligt med redegørelser
for nye registreringer og beret¬
ninger om foretagne restaure¬
ringer. De første to hefter skal
være gratis for medlemmerne,
takket være Banesto-sponsore-
ringen.

De store hefter indeholder

foredrag og redegørelser især
om de enkelte landes økonomi

og den globale urbanisering,
der presser mange anlæg. Ar¬
tiklerne er ofte publicerede
foredrag holdt på møderne.
De er interessante, selv om de
kan være lidt tunge at komme
igennem. Al tekst er fransk,
spansk, italiensk eller engelsk.
Tysk og de øvrige germanske
sprog er ikke repræsenteret.

Der er ingen farvebilleder,
men mange, ganske smukke
sort/hvide planer, skitser og
billeder af historiske emner.

For de, der ikke har ressour¬
cer til at rejse den halve eller
hele klode rundt for at deltage
i at møde, hvor man sidder i
ofte smukke landskaber for
nedrullede gardiner og ser på
lysbilleder over skønne anlæg
et helt andet sted i verden, er
det måske en bedre idé at læse
de udgivne foredrag og fordybe
sig i de anlæg og deres forud¬
sætninger, som man har planer
om at se 'in natura'.

Det vil helt sikkert give en
stor og nær oplevelse, som man
selv har arbejdet sig frem til,
hvis man engang når det. For
de, der har interesse i andre
end de germanske sprog, er det
en anden og særlig oplevelse at
gå heftet igennem.

Torben Michelsen

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Søren Nagbøl

BERØVENDE
ARKITEKTUR
en o p l e v e l s e s a n a l y s e

af Arkitekturmuseet

i Frankfurt am Main

Forfatteren har boet, studeret og forsket i
Frankfurt a/M. Han er elev af Norbert Elias og
har virket i kredsen omkring psykoanalytikeren
og sociologen Alfred Lorenzer. I mødet med
byen og Deutsches Architekturmuseum har han
udviklet oplevelsesanalysen, der i sin teori og

praksis har rod i Frankfurterskolens kritiske
teori og Elias figurationssociologi. Berøvende
Arkitektur er hans betegnelse for en arkitektur,
som umyndiggør synsindtrykkene og i sin
abstraktion undsiger krop og nærsanser.

Bogen er gennemillustreret med forfatterens sort/hvid fotogra¬
fier. Format 145 x 170 mm, 128 sider, indbundet, pris: 245 kroner.

Arkitektens Forlag • 33136200

Bøger fra Vejdirektoratet
»Det store H« - en motorvejs-
historie i billeder
I anledning af åbningen af den
sidste strækning omkring År¬
hus på »det store motorvej s-
H« har Vejdirektoratet udgivet
en bog, som i billeder og tekst
fortæller historien om tilbli¬
velsen af »det store H«. Det

starter tilbage i 30erne med de
første motorveje i Tyskland og
de første planer om et dansk
motorvejsnet, videre med den
knækkede spade i 1941, åbnin¬
gen af Danmarks første motor¬
vej i 1956, diskussionen om

motorvej slinieføringer i
60erne, de mange anlægsarbej¬
der i 60erne og 70erne, energi¬
kriser i 70erne, de store anlæg i
80erne til Storebæltsaftalen i
1986 og det sidste snoreklip på
»det store H« i 1994.
»Det store H«, 74 s., ill.
Pris 60 kr.

5000 år under motorvejen
Sammen med Rigsantikvarens
Arkæologiske Sekretariat har
Vejdirektoratet udgivet denne
bog, som fortæller om nogle af
de arkæologiske fund, der er

gjort i forbindelse med anlæg¬
get af »det store motorvejs-H«.
Det startede for 35 år siden, da
man udgravede fortidslevn ved
Antvorskov ved motorvejen
syd om Slagelse. I 1969 blev det
stadfæstet ved lov, at der skulle
foretages arkæologiske under¬
søgelser i forbindelse med
anlægsarbejder som motorveje.
Og det har resulteret i en
række interessante fund, hvor¬
af i alt 27 er omtalt i bogen. I
tid rækker de fra år 3400 f.Kr.

til år 1600 e.Kr., og heraf bo¬
gens titel.
5000 år under motorvejen.
Med engelsk summary. 84 s.,
ill. Pris 80 kr.

Feltgeologi
Landskabet kan 'læses' af geo¬

logen, da de forskellige lokali¬
teter er dokumentation for den
udvikling, der er sket på den
pågældende lokalitet. Geolo¬
gen har bragt mindst 5 år på
læsning, ekskursioner og især
feltkurser for at kunne opnå

den færdighed. Ikke alle kan
bruge 5 år, for at opnå den
færdighed, at kunne 'læse'
landskabet i detaljer. 'Feltgeo¬
logi' er dog et hurtigt alter¬
nativ til indførelsen i geologens
mangesidigt arbejdsområde.
Bogen er ikke skrevet for dan¬
ske forhold, men global, derfor
kan bogen virke noget bred;
men det er nødvendig for den
geologiske forståelse. Bogen
beskriver de grundliggende ge¬

ologiske arbejdsmetoder, for¬
tæller om jordens dannelse, og
hvordan de forskellige minera¬
ler, som findes i bjergarterne,
kan identificeres og klassifice¬
res. Endvidere sendes læseren
ud i felten, og der forklares om

foldninger, forkastninger og

strukturer, samt om vejrets og
menneskets indflydelse på
landskabet. Yderligere er der en
række praktiske øvelser, det vil
lette vejen til den geologiske
forståelse.

Feltgeologi af Dougal Dixon.
Høst & Søns Forlag. 1994. 159
sider i.b. ill. affarvefoto. Kr.
298 incl. moms.

Ole Bøgh Vinther

Flint fra Danmarks oldtid

Bogen er en arkæologisk felt¬
håndbog for flintredskaber,
som blev skabt i de forskellige
oldtidskulturer i Danmark
fra slutningen af sidste istid
(Weichsel) 12.600 f. år 0 til
Vikingtid 9.500 e. år 0 med
hovedvægt i Jæger- og Bonde¬
stenalder 9.500-1.800 f. år 0.

Oldtidskulturerne er beskre¬
vet kort og præcist, og der
gives den fornødne baggrunds¬
viden til forståelse af den kul¬
turelle udvikling. De 260 for¬
skellige flintredskaber er fint
illustreret af Lykke Johansen
og detaljeret gengivet med
sikker hånd og suppleret med
få farve- og S/H fotos.
FLINTfra Danmarks oldtid af
museumsinspektør v. National¬
museet Peter Vang Petersen.
Høst & Søns Forlag. 1994. 155
sider i.b. Kr. 298.

Ole Bøgh Vinther

A 60



K. Riise Bundgaard i
VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82
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S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

[jjg viLedøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TLF. 42 52 78 02. BILTLF. 30 42 83 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

OPFORDRING

Som led i byfornyelsen i de større byer bliver der nor¬
malt etableret nye friarealer i de byfornyede områder.

Byfornyelsesselskabet Danmark har et ønske om at
være med til at sikre fornyelse i løsningen af denne
type opgaver.

Vi skal derfor opfordre landskabs- og havearkitekter,
der måtte have interesse i at deltage i løsningen af
denne type opgaver, til at rette skriftlig henvendelse
til os bilagt en referenceliste. Vi vil derefter tage kon¬
takt til de enkelte tegnestuer.

Materialet kan sendes til:

Byfornyelsesselskabet Danmark s.m.b.a.
Studiestræde 50
1554 København V
Mrk. Opfordring

Byfornyelsesselskabet Danmark er etableret i 1969 og er autoriseret
af Boligministeriet til at bistå bl.a. kommuner med byfornyelse.

Byfornyelsesselskabet Danmark, der arbejder i mere end 130 kom¬
muner, har 120 medarbejdere fordelt på hovedstadskontoret og 9
regionskontorer i landet.

15.VÅam/é^p d
Vi

ANLÆGSGARTNER
ki\Sr

"LILLE ROSENLUND"
\ AROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE \

TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91 \ tøj
Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt /JX
vedligeholdelse af enhver art. )Gr

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre •
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»En i alle henseender prægtig,
betydningfuld og meget kærlig
bog«, skrev Torben Weirup i
Berlingske Tidende.

Bogen er skrevet af
Sven-Ingvar Andersson og
Steen Høyer.
Stort format, 200 sider
og mange farveillustrationer.
Pris: 395 kr. inkl. moms.

Arkitektens Forlag

»Den er én af de fineste og mest
medrivende indføringer i have¬
kunstens betydning, vi har på
dansk. Bør læses af alle^ der
arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste have¬

ejer, som vi har over 1 million af.
Og af enhver, der bare holder
af god kunst«, skrev Søren Ryge
Petersen i Politiken.

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER


