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Bega nedgravningsarma-
tur giver spændende og ef¬
fektfuld belysning

Bega nedgravnings armatu¬
rer leveres med symmetrisk
og asymmetrisk lysforde¬
ling. De er konstrueret til
nedgravning i plæner, sten¬
belagte indkørsler m.v.
Glasset i armaturet kan
modstå et pres på op til
1000kg.
Armaturet er velegnet til
belysning af flagstæn¬
ger,facader, træer m.v.
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Konferencer, messer m.m.
11.-14. december. Urban Explosion
in Asia, a Review. IFLA East Regio¬
nal Conference. Hongkong. Arr. IFLA
Conference Secretariat. Tlf. 852
2528 6136, fax 852 2547 9528.
29.1.1997. Skov& Landskabskon-
ferencen 1997. Nyborg.
7.-8. marts 1997. Fairway '97.
Golfmesse: Golf Course Congress
med udstilling. Munchen.
Fax +49 89 5107 560.
4.-7. november 1997. DreiFachmes-
se Koln, fsb, areal og IRW. Tlf. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund
for Kirkegårdskultur.
8.-11. oktober 1997. The 34th IFLA
World Congress Argentina. Recrea¬
tional open spaces - essential for
people's welfare. Fax 541 315 1465.
Oktober 1998. The 35th IFLA World

Congress. Jakarta, Indonesien.

Call for papers:
IFLA World Congress Argentina
I forbindelse med IFLAs 34. World

Congress i Argentina den 8.-11.
oktober 1997, hvor temaet er
'Recreational open spaces - essen¬
tial for people's welfare', opfordres
interesserede til at indsende for¬

slag til præsentation af projekter.
Delemner er: Recreation today,
spaces and open places: Concept of
open spaces: natural and man-made
environments; projects related to
different kinds of ecosystem.
Man skal sende abstract på max. 1
A4 side, på 3,5 diskette i Winword
6 eller Windows 3.1, med titel,
autor, adresse, e-mail-adresse.
Frist 3. maj 1997, evt. accept inden
3. juli 1997.
Program og yderligere oplysninger
fås fra kongressekretariatet:
Marcelo T. de Alvear 624.
Piso 2. Of. 6.
1058 Buenos Aires, Argentina.
Fax +541 315 1465.
E-mail artesi@overnet.com.ar

Skov & Landskabskonferencen
1997

Forskningscentret for Skov & Land¬
skab og Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole afholder den årlige
Skov & Landskabskonference
onsdag d. 29. januar 1997 kl. 9.30-
16.30 på Hotel Nyborg Strand.
På konferencen præsenteres de
nyeste forsknings- og udviklingsre¬
sultater fra skov- og landskabs¬
forskningen, og der gives et over¬

blik over centrale problemstillinger
på områderne, skovbrug, pyntegrønt,
landskab samt bymiljø og parker.

Grafisk præsentationsteknik
Sektion for Landskab, KVL tilbyder i
januar 1997 under åben uddannelse
et 3-ugers kursus i grafisk præsen¬
tationsteknik.
I et koncentreret kursusforløb

afprøves forskellige grafiske meto¬
der og hjælpemidler, der kan anven¬
des til fremstilling af landskabspro-
jekter. Pris 1020 kr.
Tilmelding: Lis Park, Sektion for
Landskab, KVL, tel. 35 28 22 03.

Konference 'KVL-kandidaters
arbejdsmetoder og uddannelse
i vidensamfundet'
12. december afholdes en konferen¬
ce om arbejdsmetoder og uddannel¬
se i videnssamfundet på KVL.
Konferencen prøver at indfange nog¬
le af tidens tendenser i forhold til
akademikernes arbejdsmetoder.
Fremtidens 'produkter' bliver i sti¬
gende grad viden og service. Det vil
sige, at mange af vore nuværende
arbejdsformer, der stammer fra
industrisamfundets masseprodukti¬
on, antageligt skal afløses af nye.
Men hvilke?

Undervisningsministeriet påpeger, at
der i de mest vidensintensive virk¬
somheder er en tendens væk fra
snæver specialisering og afgræns¬
ning af arbejdsfunktioner, henimod
bredere job, hvor den enkelte med¬
arbejder skal være i stand til at ud¬
føre flere arbejdsfunktioner. De fag¬
lige kvalifikationer skal være brede
for at kunne indgå i en dynamisk ar¬
bejdsorganisering på tværs af nuvæ¬
rende job- og uddannelsesgrænser.

Program
Tema: Hvad bliver de næste års ud¬
fordringer og større problemstillin¬
ger inden for jordbrugserhvervene?
Hvilke krav stiller dette til KVL-kan-
didaternes kompetencer i relation til
arbejdsmetoder?
Hvor går jordbrugsakademikerne hen
- og hvad skal de have med? v. for¬
mand for Danmarks Jordbrugsviden¬
skabelige Kandidatforbund (DJVK)
Forvaltning af naturens ressourcer v.
Hans Chr. Karsten, cand.silv., udvik¬
lingskonsulent Skov- og Naturstyrel¬
sen.

Udviklingen i en fødevarevirksomhed
v. Lars Petersen, cand. agro., chef
for Landbrugsafdelingen, DANISCO.
Opgavebaserede netværk som
arbejdsmetode v. Mette Henrich
Junkow, landskabsarkitekt, chefkon¬
sulent, Rambøll.
Spørgsmål v. Torkild Ljørring-Peder-
sen, næstformand Dansk Familie¬
landbrug, Jørgen Pedersen, prorek¬

tor for uddannelse, KVL, Henrik Zob-
be, stud. agro., DSR, KVL.
Tema: Hvilken rolle skal KVL påtage
sig i forhold til at udvikle og under¬
vise i arbejdsmetoder. Hvad skal
KVL konkret gøre?
Kompetencer i det postmoderne
samfund v. Hans Siggaard Jensen,
ph.d., docent, Handelshøjskolen,
København.
Kunsten at navigere i kaos v. Finn
Thorbjørn Hansen, cand. mag., for¬
fatter, højskolelærer og konsulent
for Kaospiloterne.
Spørgsmål v. Torkild Ljørring-Peder-
sen, næstformand Dansk Familie¬
landbrug, Jørgen Pedersen, prorek¬
tor for uddannelse, KVL, Henrik
Zobbe, stud. agro., DSR, KVL.
Opsamling og perspektivering v.
ordstyrer Anne Grete Holmsgård,
universitetsdirektør, DTU.
Konferencen er arrangeret af 'Meto¬
de og Projektarbejde' på KVL.
Se også KVL's homepage:
WWW.KVL.dk/danish/modsem2.htm
Yderligere information og tilmelding
kan ske på e-post (lsh@kvl.dk),
Per Rasmussen tlf. 35 28 21 66 eller
Lasse Solheim Hansen 35 28 21 65.

Udstilling om

European Architecture 1984-1994
Kunstakademiets Arkitektskole viser

udstillingen European Architecture
1984-1994 med 38 arkitekturværker,
skabt af europæiske arkitekter og
opført i Europa i 1980erne og
1990erne. Projekterne har alle været
nomineret til den europæiske arki¬
tekturpris: The Mies van der Rohe
Pavillion Award for European
Architecture.
6.12.1996-26.1.1997,
hver dag kl.12-18. Entre kr. 20.
Meldahls Smedie på Holmen.
Philip de Langes Allé 10,1435 Kbh. K.
Tlf. 32 68 60 00, fax 32 68 61 11.

Gammel Dok
Indtih5. januar vises Sverre Fehns
vinderprojekt fra konkurrencen om

udbygning af det Kgl. Teater. Samti¬
dig vises en video-animation og en
stor situationsmodel.
Indtil 2. februar vises udstillingen
'Den første danske arkitekturtrien¬
nale' med projekter og værker af
danske arkitekter, udført inden for
de seneste 3 år.

Arbejderne er udført af Steen Høyer,
Per Kirkeby, KHR AS, Henning Lar¬
sen, Erik Chr. Sørensen og Cornelia
Zibrandtsen, Boye Lundgaard & Lene
Tranberg, Inger & Johannes Exner,
Tegnestuen Vandkunsten samt
Schmidt, Hammer og Lassen.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GL Dok. Strandgade 27, Kbh.
Alle dage 10-17. Tlf. 31 57 19 30.
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Vande t der blev væk

DANIA

Nerven i en by kommer i høj grad til udtryk på de
åbne pladser. Som byrum udgør pladsen et bryd-
ningspunkt for den omgivende arkitektur og et
samlingspunkt for indbyggernes gøren og laden.
Her torvet i Silkeborg.

Farvel til fortovskanter

Byrum er i fokus i disse år. Og man ser stadig flere
planlæggere udforme pladser,, der danner sam¬
menhængende plane flader mellem de omgivende
bygninger. Det betyder et farvel til fortovskanter og
stiller krav om andre metoder til afvanding.
Her kommer AGO Drain ind i billedet.

ACO har gennem Jlere årtier tegnet udviklingen indenfor linie-
afvandingssystemer. En meget høj kvalitet og gennemarbejdede
detaljer kendetegner markedets bredeste produktprogram.

Funktion og æstetik
ACO oplever i disse år en markant stigende inter¬
esse for linieafvanding. Det hænger sammen med,
at linieafvanding giver belægningen en bedre funk¬
tion, fordi der er færre flader med fald. Samtidig er
linieafvanding en mere elegant løsning, fordi den
bryder pladsen uden at give niveauforskel.
ACO råder i dag over markedets bredeste udvalg af
forskellige rendesystemer. En konsekvent produkt¬
udvikling, nye rendetyper, som f.eks. den diskrete
ACO Brickslot, og et stort program af ristevarianter
giver vore kunder et næsten uendeligt antal
udtryksmuligheder. Og medvirker til at cementere
ACOs position som den foretrukne leverandør på
det danske marked.

Gratis hjælp til projektering
Projektering af et afvandingssystem kræver både
viden og tid. Samtidig er det vigtigt at have overblik
over de forskellige løsningsmuligheder.

Derfor tilbyder ACO at medvirke aktivt i et samar¬
bejde mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, når

Afvanding uden
kanter - her ACO
N100K med

Quicklock - gør det
lettere at færdes på
Silkeborg Torv.
Det er til glædefor
både gadehandelen
og de gående.

der skal dimensioneres og anlægges linieafVanding.
Vi tilbyder bl.a. hydraulikberegninger og rådgiver
gerne på stedet.
Kontakt os

Ring til os eller gør brug af kuponen, hvis De
ønsker at drøfte et konkret projekt.
Eller hvis De mangler vores nye omfattende og
informative produktmappe på hylden.

[-
| Ja tak!

I | Jeg ønsker at drøfte et konkret projekt.
I | Jeg ønsker ACO Drains nye produktmappe.

i Navn: : i

j Adresse: 1 1

j Postnr.: By: j

ACO Drain A/S
L. Frandsensvej 4 . 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 73 11 . Fax 62 61 73 22 fjlWSl
I I



ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVETMEDSTØTTEFRADANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOTOGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL.ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuost gennem
forfatterens let læstepen.

FantasiensHavehandler omdetmoderne gennembrud i havekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdanskhavekunsti en europæiskforståelsesrammeogpåviser,hvordan etændret livs-, skønheds- ognatursyn
afbildes i denmodernehave, hvis pioner iDanmark var havearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen erpå360 sider ogbeskriverdenmodernehave, som
den formedes imellemkrigsårene, udvikledeogkonsoliderede sigunder
1930rneskulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHavekaster nyt lys overdet kompleks afændringeri
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismen i havekunsten
- menden er også et forsøgpå at rehabiliteremodernismenshave,
der'imidtfirserneblev erklæret fallit.
ARKITEKTENS FORLAG



HELLIG JORD I DET 21. ÅRHUNDREDE
Martin Palmer

Artiklen er en bearbejdet oversættelse afMartin Palmers forelæsning ved IFLAs 33. verdenskongres i Firenze, oktober 1996

Med 'hellig jord' mener jeg haver, parker og landska¬
ber der står under trosretningers beskyttelse. Hvor me¬
gen omsorg der drages for dem her på tærsklen til det
21. århundrede afspejler omsorgen for hele resten af
kloden. Trosretningernes besiddelser er jord, der er
knyttet til kirker, templer, synagoger, moskeer, refugi¬
er, forskellige retningers ldostre, sikh'ernes gurdwaraer
samt kapeller og gravmæler. Jeg taler her om både
småt og stort - fra den lille gravplads, der hører til en
landsbys moské eller kirke, til fredede bjerge, hellige
floder, indviede skove, pilgrimsruter, som løber over
hundredevis af kilometer. Alle disse typer og flere end¬
nu er landområder og jordstykker, hvis blotte udform¬
ning er inspireret og skabt på trosretningernes betin¬
gelser. Det er jord, som i flere århundreder, ja årtusin¬
der, har været ladet urørt på grund af sin grundlæggen¬
de hellighed eller på grund af tilknytningen til noget
helligt, hvadenten det er en bygning eller et menne¬
ske. Forsigtigt anslået står 3% af vor ldodes landover¬
flade, direkte eller indirekte, under en trosretnings
myndighed. Mere end 15% har gennem historien væ¬

ret således bestyret og har stadig religiøse følelser til¬
knyttet. Næst efter landbrug og byudvikling er religi¬
onen den faktor, som har haft større indvirkning på
landskaberne end nogen anden, og den spiller stadig
en ganske central rolle i landbrug og byplanlægning.
De sakrale jorder er måske det mest forsømte aspekt

af det 21. århundredes miljøplanlægning. Jeg vil præ¬

sentere nogle af verdens mest betydningsfulde hellig¬
steder, som naturligvis kun udgør en lille del af de
mange hundreder, ja tusinder sådanne lokaliteter i
verden. Steder som jeg selv og mine kolleger nu i over
femten år har beskæftiget os med. Vores organisation
fungerer som konsulentfirma og rådgiver mange mil¬
jø- og fredningsorganisationer såsom World Wide
Fund for Nature (WWF), Greenpeace og Alliance of
Religions and Conservation (ARC). For ti år siden
førte vi i Assisi verdens førende trosretninger og fred¬
ningsorganisationer sammen for at komme til klarhed
over, på hvilken måde trosretningerne kunne få en ak¬
tiv rolle i miljøbeskyttelsen. Herudfra opstod en sam¬

arbejdsorganisation bestående af verdensreligionerne,
som hver især har opstillet miljøværnsplaner baseret
på deres egen erkendelses- og forestillingsverden. Ind¬
til nu har vi medvirket til oprettelsen af mere end

120.000 af trosretningerne styrede fredningsprojekter Kloster på Athos. I baggrunden
fra praktisk jordanvendelse til uddannelse. I Assisi for- se've Athos-bjerget.

• Monastery on Mount Athos.
pligtede de fem verdensreligioner, buddhismen, kn- Moum Athos |p backgrotjnd
stendommen, hinduismen, islam og jødedommen, sig

i
O
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Th. Krishna-tilhængere genplanter træer ved Vrindavan.
Herunder. Templer ved Orissa.
Nederst. Pilgrimme ved Parikrama-stien, Vrindavan.
• Top: Replanting trees by followers of
Krishna, Vrindavan.
Below: Temples at Orissa.
Bottom: Pilgrims along the Parikrama path, Vrindavan.

teologisk, filosofisk og i praksis på at arbejde for mil¬
jøsikring. Deres erklæringer om naturen var disse ån¬
delige bevægelsers første eksplicitte formuleringer af
deres holdning til miljøspørgsmål. I løbet af de næste
ni år kom der flere til, nemlig baha'i-troen, hindu-sek¬
ten jainerne, sikherne, og i 1995 også Kinas taoister.

Hver trosretning har offentliggjort sine grundsætnin¬
ger og har efterfølgende indført 9-årsplaner for miljø¬
foranstaltninger, hvorafmeget er koncentreret om an¬

vendelse af sakral jord og om uddannelse.
I 1995 udtrykte FN anerkendelse af den forbindel¬

se, vi har fået med trosretningerne, ved at erklære, at
dette samarbejde om udemiljøet var trængt igennem
til et utal af mennesker med et budskab om miljøsik¬
ring, som intet andet netværk kunne have opnået.

Fra den spæde begyndelse koncentrerede vi opmærk¬
somheden om trosretningernes jordbesiddelser og fik
på to år indkredset begrebet hellig jord, altså af tros¬
retningerne forvaltede og værnede lokaliteter. Neden¬
stående præsenteres nogle få eksempler på, at de be¬

rørte parter aktivt kan inddrages i bestræbelsen på at
bevare og endog udvide de hellige haver, parker og
landskaber.

Athos i Nordgrækenland
I 1992 fandt der en skelsættende begivenhed sted i et
af Europas mest besynderlige landskaber. I over 1000
år har halvøen Athosbjerget i Nordgrækenland kun
været beboet afmunke uden kvinder eller familie i

øvrigt. Her har munkene gennem århundreder passet
og plejet det enestående miljø og landskabet på den
højst dramatiske halvø - fra vingårdene i nordenden
til bjergets utrolige vælde mod syd - og gjort det som
om den var en have, og det er, hvad de mener den er.
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Athosbjerget, mener man, er jomfru Marias yndlings-
have. Gennem en særegen argumentation er man nå¬
et frem til, at denne Guds Moder, Theotokos, kun vil
have mænd i sin have. Lad os se bort fra det kønsdi¬

skriminerende heri og i stedet forundre os over, at

Athosbjerget, præcis fordi det er et kultlandskab, et
sandt paradis, i 1000 år er forblevet uberørt af ager¬
brugsmæssige ændringer. Det vil sige, indtil for nylig
altså. På Athosbjerget findes de største skovstræknin¬
ger med 'hjemmehørende' vækster, som man overho¬
vedet træffer i Middelhavsområdet. Det kommercielle

potentiale blev opdaget, og i de tidlige halvfjerdsere
blev en af de større skove fældet af Grækenlands stør¬

ste fabrikant af toiletpapir. Det kloster, som ejede net¬

op denne skov, var under udvidelse og havde brug for
penge. Firmaet tilbød penge, og borte var skoven.
Under indtryk af dette og andre overgreb mod det

gamle kultsted tog en gruppe munke kontakt med
min organisation og bad om hjælp. Sammen med spe¬
cialister fra WWF kortlagde vi halvøen og satte os ik¬
ke kun ind i de miljømæssige spørgsmål, men også i
stedets øvrige problemer, som er af social, teologisk
og fysisk art. Hovedproblemet hedder succes. I de
sidste 15-20 år har der været så massiv tilslutning til
munkeordnerne, at klostrene har svært ved at følge
med. Klostre, som i 1960erne var nede på en hånd¬
fuld gamle munke, forsøger nu at finde plads til tres-
halvfjerds medlemmer. Athosbjerget er livet op, men
der var ingen til at finansiere denne udvikling. Ergo
følte klostrene sig nødsaget til at sælge ud af skovene,
selv om det pinte dem.
Der var imidlertid endnu et dilemma. I fordums

tid stammede flertallet af munke typisk fra landet.
De forstod sig på skov og på planter. Munkene af i
dag er typisk universitetsuddannede, men har intet
eller ringe kendskab til den slags have, de har begivet
sig ind i.
Efter vores kortlægning og øvrige undersøgelser

fremlagde vi først sagen for alle Athosbjergets klostre
og derefter for bjergets fællessynode. Resultatet var en
skelsættende beslutning af 1992. Med øjeblikkelig
virkning blev de store skove sat under den ortodokse
kirkes beskyttelse og administreres nu efter en skov-
styringsplan iværksat i samarbejde med økologer. He¬
le den skovdækkede ende af halvøen blev erklæret or¬

todokst naturreservat, og ingen planmæssig dyrkning
eller modning vil nogensinde blive tilladt. Hvad an¬

går mange af de andre skove på bjerget, er der ændret
på en uhensigtsmæssig udvikling til kratskov, der har
truet skovenes eksistens. Det var på høje tid, at vi
sørgede for, at Jomfru Marias have kunne forblive en
skønhedens og forskelligartethedens oase, en helhed
indeholdende både middelalderskove og ældgamle

Vask i hellig sø.
Landsbyen Vraja uden
for Vrindavan.
• Washing in sacred
pool. Vraja village out¬
side Vrindavan.
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klostre, terrasser fra det antikke Grækenland så vel
som små kapeller fra Byzans' storhedstid. En kombi¬
nation af de bedste verdslige og de bedste guddom¬
meligt inspirerede kræfter.
Det teologiske grundlag herfor er blevet rammende

udtrykt af patriarken af Konstantinopel, den første
blandt ligemænd i det ortodokse hierarki: 'Vi kan ik-

Hua Shan bjerget i
Shaanxi med eremit¬

hytter i klippen
• Hua Shan Taoist
Mountain in Shaanxi.
Hermit's caves cut into
rock

ke flygte fra den erkendelse, at vi i Guds øjne har an¬
svaret for forvaltningen af alt, hvad der er skabt. Det
er vort ansvar at beskytte skabningens utrolige rigdom¬
me og bevare dens ressourcer ved intelligent udnyttel¬
se ... Ligesom præsten under nadveren løfter røsten
på skabningens vegne og gennem sakramentet mod¬
tager den nåde han kan dele med andre, i form af det
indviede brød og vinen, således må vi optræde som

den kanal, gennem hvilken Guds nåde og forløsning
bibringes alt det skabte. Mennesket er i sin ydmyghed
og sin ophøjethed det middel, der samtidig udtrykker
skabelsens rigdom og forjættelsen om hele samme

skabelses forløsning (Orthodoxy and the Ecological
Crisis, 1990).'
I den ortodokse kristendom vedkender man sig den

traditionelle kristne forestilling om mennesket som
klodens mest betydningsfulde art og vender den om

ved at understreget, at vi er kaldet til at bruge denne
vores magt til at være skabningens tjenere, ikke dens
herrer. Det er denne opfattelse som gennem århundre¬
derne har tjent til at udforme ortodokst ejede land¬
skaber, og det er utrolig vigtigt at udbrede den blandt
de øvrige kirkesamfund, både katolske og protestanti¬
ske, hvis opfattelse alt for længe har bygget på ideen
om beherskelse af naturen snarere end på forvaltning.

Sanktuarier

Historien om Athosbjerget er så dramatisk i kraft af,
at det er en dramatisk lokalitet. Men rundt i Europa
er der bogstaveligt talt hundrede tusinder af hellige
haver, sammensmeltninger af verdsligt og guddomme¬
ligt inspireret arbejde. Her mener jeg gravpladser.
I mange byer, uanset størrelse, er de sidste resteren¬

de grønne områder de arealer, hvor gamle træer vok¬
ser uhindret, og blomster og dyr kan trives i relativ
tryghed, lige netop gravpladserne. Disse gravpladser
er områder, som for århundreder siden blev udskilt
fra enge og græsningsarealer, længe før de kemiske
gødsknings- eller sprøjtemidlers tid. De indeholder et
mikrokosmos bestående af områdets flora og fauna.
For eksempel overlever en vild skildpaddeart i haven
omkring en kirke fra det 5. århundrede midt i en by i
Thessaloniki. I England er der i kirketårne fra sakser¬
tiden særlig sjældne uglearter, der lever og formerer
sig. I Tyskland trives ellers udryddelsestruede flager¬
mus i gotiske kirker. I Frankrig finder sommerfugle ly
på små kirkegårde i bymidter.
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Og disse betingelser gælder ikke kun kirker. I Tyrkiet
er de islamiske gravpladser af uvurderlig betydning.
I Istanbul findes storkenes sidste avleplads i de gamle
træer ved Ejub-moskeen og gravpladsen, et af religi¬
øse grunde fredhelligt sted. Det er ikke så mærkeligt
at den engelske term for dyrekoloni eller -asyl, sanc-
tuarium, for at vende tilbage til det latinske fællesgods,
stammer fra den opfattelse, at en kirke er et sanktua-
rium.

De just nævnte er enestående landskaber, omend
diminutive sådanne, ja nærmest biotoper, men på de
Britiske Øer har vi i de sidste otte år vedtaget miljø-
værnsplaner, som skal gælde over to tusind kirkegår¬
de, en del af et program kaldet Living Churchyard.
Vi rådgiver og støtter og skaffer midler, hvis det er
nødvendigt, til kirker, moskeer, synagoger og templer,
som ønsker at forvalte deres jordbesiddelser så økolo¬
gisk som muligt. Nøgleordet er at forme landskaber,
så de bedst imødekommer menneskelige behov og

samtidig danner så alsidige bosteder for dyrene som

muligt. Det sanktuarium for flora og fauna, der har
været implicit og passivt, gør vi eksplicit og aktivt.

Vrindavan og Orissa
I Indien har landskaberne ofte været mættet med hel¬

lighed. Hellige floder, bjerge, skove og byer. I tidens
løb har helligheden dog ofte fortabt sig eller er sim¬
pelthen gået i glemmebogen. Det kan illustreres gen¬

nem de hellige skove omkring Vrindavan og i Orissa.
Vrindavan i Indusdeltaet er en hellig by, der er knyt¬
tet til Krishna, en af det guddommeliges populæreste
manifestationer i menneskeskikkelse. Her voksede han

Nordlige Heng Shan bjerg
• Northern Heng Shan Taoist Mountain

op. Her dansede han i skoven med hyrdinder. Her
kæmpede han med uhyrer. Hele landskabet er ånde¬
ligt ladet, først og fremmest den hellige sti rundt om
byen og de hellige skove der støder op til den, eller
rettere, engang har stødt op til den.
For en seks år siden blev en ledende hindu stærkt

optaget af økologiske spørgsmål. Han havde besøgt
Vrindavan mange gange, men da han vendte tilbage
efter at have engageret sig i miljøarbejde, så han plud¬
selig lokaliteten i et nyt lys. Det gik nemlig op for
ham, at Krishnas hellige skove ikke længere fandtes.
At den hellige flod Jamuna var så forurenet, at den
bedst kunne betegnes som en åben kloak. I flere år
havde han betragtet landskabet gennem troens lyserø¬
de briller. Nu så han efter igen og erkendte, at som
følge af forsømmelighed, overgreb foretaget af verdsli¬
ge kræfter (industri, skovstyrelse og andre) var det
landskab, han kom for at opleve, svundet ind til bar
nostalgi og en håndfuld usle træer.
Men fortællingernes kraft var usvækket. I de sidste

seks år er situationen vendt i kraft af samarbejde med
miljøorganisationer og mellem byens hovedtempler
og religiøse institutioner. Nu er det en del af de tu¬
sindvis af besøgende pilgrimmes pligt at arbejde i ar¬
boretet, at udplante og vande træer og tage vare på
dem. En pilgrim i Vrindavan i dag nøjes ikke med at
tilbede de hellige skove, han eller hun deltager også i
et skovrejsningsprogram. Det foregår sædvanligvis på
hindutemplernes ejendom, men kommunalt ejet jord
udnyttes også.
Forureningen af floden er et større problem. Jamu¬

na løber gennem Delhi, før den når Vrindavan, hvil¬
ket er den væsentligste kilde til forureningen. Nu har
man indforskrevet en Krishnalegende for at motivere
praktiserende hinduer til at delt-age i oprensningen af
floden. Legenden fortæller, at en frygtindgydende
slangedjævel engang levede i Jamuna. Hans legeme
var så beskidt og hans ånde så dårlig, at vandet blev
til en gift, som dræbte dem, der drak det, tilligemed
alt dyre- og planteliv i nærheden. Krishna sprang i
floden, brødes med slangedjævelen og dræbte den, og
genoprettede dermed livet i den forpestede flod. Det¬
te billede bruges nu af hinduistiske grupper som illu¬
stration af bestræbelsen på at rense floden.

På østsiden af Indien findes, eller fandtes, en hellig
skov i regionen Orissa. I hundreder eller tusinder af
år fremstilledes her hvert år guden Jagannaths gigan-
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tiske trævogne, de vogne som har givet grundlaget for
det engelske ord juggernaut. Disse vogne kan man ik¬
ke lave mere. Myndigheden over skoven overgik i
1930erne fra templerne til skovstyrelsen, og nu er

træerne brugt op. Ikke af vognbyggerne men gennem

ikke-bæredygtig udnyttelse.
Krisen har henledt både religiøse og verdslige lede¬

res opmærksomhed på dette tabte, sakrale landskab.
Her på falderebet er store landstrækninger blevet gi¬
vet tilbage til templerne, som i samarbejde med mil¬
jøforeninger planlægger genrejsning af Orissaskoven.
I mellemtiden genbruges Jagannaths vogne, indtil
skoven igen er leveringsdygtig i træ til fremstilling.
Hvis det ikke havde været for skovens religiøse betyd¬
ning, ville ingen formentlig have taget sig tabet syn¬
derlig nær. Og, hvad der er lige så væsentligt, uden
det religiøse engagement ville folk ikke have deltaget
så ivrigt, som de gør.

Om det hinduistiske perspektiv på de økologiske
problemer på topmødet om religioner og landskabs-
sikring i Windsor har swami Vibudhesha Tiertha skre¬
vet: 'I disse tider virker det som om, mennesket har

glemt, at et ganske særligt sæt naturlige betingelser på
denne planet tillod livet at opstå og udvikle sig til
vort niveau. Vi piller ved den naturbetingelse, hvoraf
vor egen og alle andre livsformers eksistens afhænger.
Det er, som når en skovhugger er i færd med at hug¬
ge den gren over, som han selv sidder på. I hindureli¬
gionen er 'dharanath dharma usijate', det princip, som
opretholder alle arter og medvirker til at bevare en
harmonisk balance mellem dem, lig dharma selv - og

alt hvad der søger at ødelægge en sådan økologi er
adharma.

'Som religion er hinduismen naturen meget nærts¬
tående. Tilhængerne opfordres til at se Gud i alt i
universet. Det anbefales især at tilbede Gud gennem

luften, ilden, vandet, Solen, Månen, stjernerne og sel¬
ve Jorden. Jorden tilbedes som Guds mage og betrag¬
tes derfor som særlig nær og kær i Guds øjne. Alt liv
på Jorden betragtes som Guds og Jordens børn. I
Bhagavad-gita siger Sri Krishna: «Jeg gennemtrænger
universet. Alting i universet hviler på mig, ligesom
perler der er trukket på en snor.«'
Det er denne forestilling, som er kommet til ny

værdighecl, og som påny former hinduernes forhold
til landskabet, især gennem genopdagelsen af de helli¬
ge landskabers sande natur.

Hellige bjerge i Kina
I Kina findes der en række bemærkelsesværdige helli¬
ge bjerge. Officielt er der ni store, fem knyttet til Tao,
den oprindelige .kinesiske religion, og fire buddhisti¬
ske. Men i virkeligheden har Kina snesevis af hellige
bjerge, der forbindes med guddomme og vise lærde,
med betydningsfulde religiøse traditioner og med for¬
tidens legendariske herskere. Som alle ved, har Kina
undergået særdeles voldsomme og dramatiske om¬

væltninger det sidste hundrede år. Revolution, invasi¬
on fra Europa, krigsgale herskere, japansk invasion,
borgerkrig, kommunismens indmarch, et 'stort spring
fremad', kulturrevolution og nu Dengs filosofi om
hurtigt tjente penge. Alle har sat deres tydelige spor

på Kinas naturmiljø og landskaber, og i religionerne.
På trods af alt dette har bjergenes aura af hellighed

betydet, at de er forblevet relativt uberørte. Mens rød¬
gardisterne udslettede næsten alt på nogle af de ni
mest betydningsfulde bjerge, blandt andre Hua Shan
i Shaanxi, stod andre hellige bjerge under lokalbefolk¬
ningens beskyttelse, blandt andre Qingcheng Shan i
Sechuan.

Taoismen er Kinas ældste religion og den eneste
helt oprindelige, hvis man undlader at regne konfuci-
anismen med som religion. Den har rødder i shama¬
nismen med dens tætte forbindelse til naturen. Taois¬

men som sådan stammer fra det 1. århundrede, men
dens hovedskrifter kan dateres til et sted mellem 4. og
2. århundrede før vor tid. I disse filosofiske skrifter

defineres Tao som 'livets og naturens vej'. Taoismens
hovedidé er at bestemme menneskets liv og gerninger,
så de i bogstavelig forstand er i overensstemmelse med
vejen i betydningen 'naturens vej'. Det ses tydeligt i
den måde taoismens templer og klostre følger land¬
skabets bevægelser. I bund og grund er taoismen en

miljøorienteret religion. I de seneste år er den begyndt
at komme sig efter virkningerne af kulturrevolutio¬
nen og de begrænsninger, myndighederne pålagde den.
Den har stadig begrænsede udfoldelsesmuligheder,
men fra 1985 til 94 er antallet af registrerede munke
steget fra 2.500 til 20.000. Ifølge sammenslutningen
af taoister i Kina, CTA, indvies der i Sydkina et nyt

tempel om dagen.
På trods af ødelæggelser forårsaget af kulturrevolu¬

tionen fra 1966 til 76 og de vedvarende overgreb
mod og begrænsninger af religionsudøvelsen i Kina,
nyder de hellige bjerge stadig en respekt, som har sik-
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ret deres overleven med både den åndelige og økolo¬
giske betydning intakt. På den måde forbliver de pas¬
sivt bevarede reservater på trods af turbulensen og de
miljømæssige skader, som den kommunistiske central¬
planlægning med dens 30 år lange forlovelse med
sværindustien og den fremvoksende nykapitalisme til¬
sammen har forvoldt. I dag trues de af turisme, af
omfattende skovrydninger, af landbrug og af byernes
vækst. Officielt hviler ejerskabet eller myndigheden
over de hellige bjerge ikke mere hos de munke og

nonner, der lever der. Men i virkeligheden er deres
fysiske tilstedeværelse med til at bevare bjergene.
En del af forberedelsen med at inkludere taoismen

som den niende religion med en formel forpligtelse

Tai Shan, Heng Shans nord- og sydbjerg og Sung Shan,
plus Qingcheng Shan i Sechuan og Wudang Shan i
Hubei, som CTA gerne ser nomineret som specielt
bevaringsværdige centre. I kraft af CTAs interesse ar¬

bejdes der for tiden kun på 'deres' bjerge, men det er
meningen, at projektet skal udvides til også at gælde
buddhistiske kultsteder.

Hvad ejerskabet angår er situationen indviklet. Rent
juridisk har taoisterne myndigheden over de klostre
og templer, der er bevaret, og staten ejer bjergene.
Virkeligheden er mere kompliceret, eftersom de reli¬
giøse myndigheders åndelige og moralske indflydelse
og stedernes øvrige åndelige karakter virker styrende.
Mange af de hellige bjerge har bevaret en renhed og

Taoistisk præst
• Taoist priest

T. HALBERTSMA

til miljøarbejde har været at diskutere den liste på syv integritet, som mangler på de verdslige højdedrag, og • Hua Shan Bjerget
i Kina
Hua Shan Taoist

Mountain, China

sakrale bjerge, som taoisterne ønsker at bevare intakte. er ikke blevet udnyttet og raseret, som det f.eks. gæl-
De syv lokaliteter er de fem taoistiske bjerge Hua Shan, der bjergene omkring Woolong. Den .åndelige indfly-
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delse har været ganske betydningsfuld, selv om det
ikke fremgår af juraen.
I de seneste år er den største trussel mod nogle af

bjergene kommet fra turismen, både fra pilgrimme og

almindelige indenlands- og udlandskinesere. Ironisk
nok kan netop turismen være medvirkende til bjerge¬
nes bevarelse, eftersom folk gerne vil opleve dem i så
uberørt tilstand som mulig. Til gengæld har taoisterne
forsøgt at få noget at skulle have sagt om overgrebene
mod miljøet, men har haft svært ved at argumentere
mod kabelbaner som på Tai Shan eller vejanlæg som

på Hua Shan. Overgrebenes størrelse varierer fra byg¬
ning af hotelkomplekser til forslag om helikopterplat¬
forme på toppene. CTA har faet staten interesseret i
disse spørgsmål og ønsker at gå videre.

Sidste år indledte vi bjergfredningsprojektet sam- •

men med CTA og ARC (Alliance of Religions and
Conservation). Kina har selv indstillet nogle af bjerge¬
ne til optagelse i Unesco-programmet World Heritage
Site. I indstillingen nævnes deres religiøse betydning,
men kombinationen af kommunistisk ideologi - og
desværre også Unescos enøjede verdslige perspektiv —

betyder, at religionen ikke behandles seriøst eller reg¬
nes som en væsentlig faktor. Og dog hviler disse bjer¬
ges fremtid i hænderne på de religionsudøvere, som
bor der. Kun deres tilstedeværelse har sikret, at bjer¬
gene er bevaret som de naturskønne steder, de er.

Kun de har forpligtet sig til at forblive der. Kun de
har berøring med den ældgamle visdom, hvoraf bjer¬
gene har draget næring, og hvoraf de vil drage næring
i endnu tusinder af år. For nu at udtrykke det så barsk
som muligt: Om en tredive år er der en anden rege¬

ring i Kina, end der er nu. De politiske betingelser vil
ændre sig, og de ny betingelser vil igen ændre sig. Mo¬
deluner i fredningsarbejde, miljøprojekter, turisme,
byudvikling og, hvis jeg må udtryklee det sådan, land-
skabsmageri, vil også variere. Men én ting varer ved.
Hvad der end sker — og det er svært at forestille sig
værre traumer end dem, der allerede er vederfaredes
Kinas religioner i dette århundrede - så forbliver mun¬
kene og nonnerne på deres hellige bjerge. Vores argu¬

ment er derfor, at mens verdslige organisationer og
regeringer kan planlægge alt, hvad de vil, vedtage love,
iværksætte planer, sætte penge af til anlæg, osv., så ér
det altsammen forbigående. Derfor baserer vi pri¬
mært vores arbejde på det liv, der leves på bjergene.
Bjergene står vore hjerter nær som klassiske eksempler
på kultsteder, der kan blive sanktuarier.

Hellig jord
Næste år indledes der med deltagelse af BBC en 5-års-
plan kaldet 'Hellig jord - genindvielse af Storbritanni¬
ens udemiljø'. Planen forudsætter resultatet af oven¬

nævnte fredhaveprojekt. Først arbejder vi på de eksi¬
sterende historiske helligsteder, kirker, klostre, grav¬
pladser, templer, moskeer, synagoger, pilgrimsruter,
hellige kilder, byer og floder, og vil i samarbejde med
trosretninger, brugerrepræsentanter, myndigheder og
andre bestræbe os på at øge disse gamle kultisk be¬
tydningsfulde lokaliteters naturskønhed. Dette er ren

genopretning og vil kunne praktiseres overalt i ver¬
den, for al jord er, eller har i det mindste for mange
været, hellig i en eller anden forstand, hvis vi bare er

tilstrækkelig ydmyge til at betragte, lytte og opleve.
Der findes også en anden del af programmet, som

er at oprette ny helligsteder, ny hellige landskaber, ho¬
vedsagelig i bymiljøer. Her kan vi måske bruge ordet
særlig' i stedet for 'hellig'. Vi anlægger en ny type fred¬
haver, som bliver udtryk for kombinationen af fysisk
og åndelig erkendelse og forener menneskers behov
med naturens behov. For eksempel kan man anlægge
særlige uderum i byerne tæt ved store indkøbscentre,
steder, hvor man kan gå hen og holde fri fra forbrugs¬
ræset og få det rette perspektiv på tingene. I skolegår¬
de et rum, hvor de, der ikke løber rundt og leger, kan
sidde i fred, eller hvor de, der har modtaget skram¬
mer kan få lidt ro. Herudover anlægger vi gamle om¬

råder på ny måder. For eksempel skal hellige kilder
gøres til centre for helsehuse, hvor man tillige med
traditionel medicin inddrager religiøse traditioner i
den fysiske og åndelige helbredelsesproces.

Sakrale landskaber har været passive steder, hvor
naturen blev bevaret, alene i kraft af forbindelsen med
det guddommelige. Nu beder vi trosretningerne ænd¬
re den passive holdning til en aktiv og føre holdnin¬
gen videre ud i den ørken, som en stor del af det mo¬
derne liv udspilles i. Og vi méner, det kan praktiseres
i alle lande på kloden. Da vi førte religionerne og

miljøfolkene sammen i Assisi i 1986 havde vi proble¬
met med forskellige trosretninger, som alle mente, de
havde adgang til den eneste sandhed, og forskellige
miljøorganisationer, som også alle mente, de havde
eneret på sandheden. Vi har ingen interesse i at påstå,
at alle religioner er det samme. Det vi med stolthed
har opdaget er kulturernes økologi med alle de for¬
skelle i miljøer og landskaber, der eksisterer. I indkal¬
delsen til konferencen i Assisi skrev vi: Vi inviterer

Dem til at komme, i stolthed over hvad De ved, men

medbringende tilstrækkelig ydmyghed til at lære mere.

Martin Palmer, teolog og leder afICOREC,
International Consultancy on Religion, Education &
Culture, Manchester. Organisationen har til opgave at
rådgive politikere, fredningsmyndigheder og miljøorga¬
nisationer.

Oversættelse Ellen Miriam Pedersen

176 Landskab 7/96



DET 20. ÅRHUNDREDES KIRKEGÅRD
Den gamle kirkegård

i Nuuk, Grønland
• The Old Cemetery in

Nuuk, Greenland

Som afrundingpå et 1-årige arkitektonisk undersøgelses-
projekt 'Det 20. århundredes kirkegård' blev derpå Arki¬
tektskolen i Aarhus den 26.-27. september 1996 afholdt et
seminar. Projektet, der er eksterntfinancieret afKirkemini¬
steriet, Statens Kunstfond, Margot og Thorvald Dreyers
Fond, Havekulturfonden samt LoIland-Falsters Kirkelige
Legatfond, blev udført i 1995-96.
Der har i de senere år varet vist megen interesse for døden
og de kulturformer, der knytter sig hertil. Men kun enkelte
aspekter afkirkegården som arkitektonisk fienomen og som

rumlighed har varet belyst i denne sammenhang. De fleste
diskussioner vedrørende kirkegården er strengt fagspecifikke,
kulturhistoriske eller rent astetiske. Seminarets indlag, hvor¬
afto bringes efterfølgende i bearbejdetform, opstillede nogle
bredere parametre, udfra hvilke de arkitektoniske diskussi¬
oner om nutidens begravelsespladser også kunne tage deres
udgangspunkt. Jan Lindhardts glimrende gennemgang af
det kulturhistoriske forhold til døden findes i antologien At
sige Verden Ret Farvel', Munksgård 1987. Indlaggene søgte
atfrembringe en fornemmelse for kirkegårdens arkitektoni¬
ske grundsten i forhold tilplacering i samfund, landskab og

bystruktur, til infrastruktur og materialevalg og endelig i
forhold til kirkegårdens forpligtigelse til atpåtage sig den
samfundsstruktur, den nu engang eksisterer under.
Kvarterskirkegården eller lokalkirkegården er en opgave,
der stadig kalderpå svar. De planlagningsmassige, astetiske
og symbolpragede overvejelser, der ligger i udfordringen i at
etablere flere mindre og lokale begravelsespladser, er et ind¬
lysende emnefor en konkurrence. Den moderne begravelses¬
plads har svart ved at videreføre sin historiske arv ogpra¬
mis i et samfund, hvor de aldre ikke langere ares, hvor
familier splittes, hvor mennesker ikke er bosiddende, og
hvor begravelsespladsens forhold til det omgivende samfund
er begranset til en 'lejlighedsfunktion' omkring den enkelte
begravelse. Det er derfor vigtigt at fa sat visuelle billederpå
en begravelseskultur, der kan opfylde det moderne urbane
menneskes behovfor et håb i døden. I en tvarfaglig arbejds¬
gruppepå linie med den, der stod bagprovstJ. Exners 'Den
danske kirkegård og dens problemer'fra 1961, kunne der
over en årrakke udarbejdes en efterfølger til Exners bog, der
fik store konsekvenser på fredningsområdet.
Hvis ikke kirkegårdskulturen skal hensygne i et ellers nasten
manisk kulturoptaget samfund, er det afafgørende betyd¬
ning, at debatten holdes i live, og at der gives tidssvarende
billederpå en afde aldste og overlevede kulturytringer, der
paradoksalt nok stadig er levende i det moderne samfund.
Suzanne Eben Ditlevsen
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Kristine Jensen OM DAGENS KIRKEGÅRD

Den nye kirkegård
i Nuuk, Grønland
• The New Cemetery
in Nuuk, Greenland

I et nummer afArkitekten tilbage i 1922 skrev land¬
skabsarkitekten G.N. Brandt artiklen Kirkegårde og

Gravsteder. Når den stadig er aktuel, er det ikke blot,
fordi den behandler centralkirkegårdenes og de store

bykirkegårdes problematik. Artiklen er værdifuld, for¬
di den fokuserer på et af omdrejningspunkterne i di¬
skussionen om kirkegårde: Hvordan den enkelte kan
genkende sig selv som en del i et fælles udtryk, om
det at skabe fælles identifikationsmønstre for moder¬

ne menneskers individualitetstrang. Artiklen kunne
på den måde for så vidt have heddet Kirkegårde og

Gravstedet. Er flertal og ettallet altid uforenelige stør¬
relser? Er skønhed kun den enkeltes forestilling eller
noget, vi faktisk deler ideen om?
Brandts artikel handler om det praktiske, samfun¬

dets og den fælles kulturs evne til at gribe og begribe,
det der altså sker for hver især og for alle og enhver.
Så langt som op til 1700-tallet kan der regnes med en

tradition, der vejleder om, hvordan det skal gøres.
Herefter far vi problemer med fæ på landsbykirkegår¬
dene og sidenhen med folk i byerne. Industrialiserin¬
gen og befolkningstilvæksten aftvinger nye måder, der
ikke kan håndteres af landbykirkegårdens udtrykte
billede. Hygiejnen spiller ind, og kremeringen vinder
mode. Praktiske problemer for fællesskabet afkræver
andre handlemåder. Men måske er vi først i dag i
gang med og i stand til kulturelt at udvikle omgangs¬

formerne for de adskillelsesprocedurer, der har været

på færde i byerne i kun nogle fa hundrede år? Som en

kollega plejer at hævde: det tog immervæk hundred¬
vis af år, inden kulturen tog sig sammen til at lægge
gulv på pladsen i Venezia. Og i et forkortet citat af
Brandts 'når engang en gyldigform... 'erfunden... tan¬
ker ingen på, at den ligesom en blomst, der en morgen
åbner sig, at resultatet er lange forberedelser og et ind¬
viklet spil afupåagtede kræfter'. I farten glemmes må¬

ske, at det vi finder skønt lige i dag fremstod rædsels¬
vækkende nyt i forgårs.
Artiklens hovedsynspunkt synes at angå slagsmålet

imellem den individuelle smag kontra højnelsen af
helheden, diagnosticeret som et formelt forhold imel¬
lem enhed og helhed. Brandt søger dette omgangsfor-
hold udforsket igennem en funktionalitet, effektivise¬
ret via form. Men samtidig med, hvad der for indivi¬
det synes at være en hårrejsende nødvendig accept af
lige dele censur og servitutter. I 1993 dechifrerer Ma¬
lene Hauxner i sin bog Fantasiens Have Brandts arti¬
kel og opstiller de fire måder, hvormed Brandt synes
at have håndteret denne problematik. Disse måder
navngiver Hauxner som isolations-, underordnings-,
absorberings- og endelig organiserings- eller sorte-
ringsmetoden. Isolationsmetoden går i al enkelhed ud
på at isolere, skærme gravstedet som nicher under hel¬
hedens hensyn. Men efter Brandts opfattelse er denne
datomærket, fordi elementet, gravstedets, kraft glem¬
mes. Der synes ingen idé i at fastholde en stram kon¬
tekst, som alle alligevel drømmer om at sprænge. Ab-
sorberingsmetoden søger radikalt at lade helheden
omfavne og overtage enheden, men måden er ifølge
Brandt administrativ betænkelig, fordi den kræver ud¬
strakt brug af censur mod enhedens tilbøjeligheder.
Brandts tredie, underordningsmetoden, drejer sig om
at veje for og imod, ved at enhed og helhed under¬
ordnes hinanden. Endelig synes Brandts foretrukne,
organiseringsmetoden, trods sympatien for mere radi¬
kale former, at være en moderne fleksibilitets ordning.
En måde, hvor gravstenene så at sige ordnes og sorte¬
res efter typer, i princippet som en moderne by, hvor
hvert kvarter får sit udtryksrum. Urnegravstedet får
sin zone, sit sted og sit formelle udseende, osv. osv.
Pointen ved denne måde (for så vidt også ved alle an¬
dre metoder) er selvfølgelig det helt banale og uende-
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ligt svære at få det til at finde sted, at synliggøre det
som andet og mere end funktioner, planlægningsmøn-
stre og rene adfærdsnormer. Og her er Mariebjerg
Kirkegård, Brandts eget værk, værd at minde om.
Desværre en af de få. Her hægtes hver enkelt del sam¬
men til og fungerer som en art organisk helhed. En
helhed, der er bestående ved en række regelmæssige
rum grupperet omkring korridorer - alleer, der dob¬
belt rektangulært strækker sig organiserende ud imel¬
lem de mindre rum. Her bliver det bærende princip
optaget ved en skalaforskel, beplantningsmæssigt er
volumenstørrelsen mere magtfuld i de fælles rum og

modsvarende mættet og stemningsfuldt fortættet i de
individualiserede kvartersrum.

Brandt ser i en vis forstand kirkegården som et
landskabsarkitektonisk protektorat, sådan at forstå at
de mangeartede spørgsmål dybest set kan behandles
ud fra denne æstetiske synsvinkel. Men han stilller sig
overordentlig skeptisk overfor, hvad han kalder kun¬
stens vinding over kulturen. Han ser ligefrem det over¬
individualiserede udtryk som en hæmsko. Så at sige
monumentets 'pral' over for fællesskabet, der stammer
fra et individuelt udviklet kunstsyn, fordi det altid
må hævde sig op over og trodse helheden, i en søgen
efter at monumentalisere egen smag fremfor højnelsen
af et samlet æstetisk anslag. F.t rivaliserende udtryk,
der på denne vis bevæger sig langt væk fra de smukke
forbilleder om de skønne og traditionsrige steder.
Hvis der tilføjes et par enkelte nydannelser, bevæger
vi os endnu inden for, hvad man kunne kalde Brandts

designmanual for kirkegårde. Der er styr på det plan¬
lægningsmæssige og økonomien, selv om danske ind¬
byggere målt i europæisk sammenhæng ofrer meget
lidt på dette formål. Rundt omkring ser der rent og
pænt ud. Måske for pænt. Pragmatisk pænt, selv om
der er stadig er nogle udvekslinger på målstregen mel¬
lem enhed og helhed. Servitutter og hæftelser er der¬
for stadig i udstrakt brug. Princippet om at indordne
sig rammen, der nok tager hensyn til, men ligeledes

indskrænker den stærke individuelle udfoldelse har

samtidigt længe været en del af vores samfundsliv. En
vis offentlig kontrol og bedømmelse er der også tale
om. Men hvad der stræbes efter, udover funktionali¬
tet, orden administrativt og kontrol af de værste til¬
bøjeligheder, kan man blive i tvivl om.
Men hvis der så spørges om, hvilken død jeg vil ha',

bliver jeg foruroliget, jeg vil ha'? På trods af at den
moderne lægevidenskab henregner død under tekni¬
ske uheld, og jeg må derfor selv håndtere den. Trods
at den moderne metropolæstetik modsat siden James
Dean har visualiseret heroisk skønhed ind i dødsulyk¬
ken, finder jeg det første forrykt og det andet gam¬
meldags romantisk iscenesat; det er at afmaterialisere
vilkårene. Spørgsmålet til et fælles vilkår er således ik¬
ke blot en kende for privatiseret afledende, og jeg vil
derfor anvende et vi. Hvad er det for en tilstand, for¬
stand og stand, vi som såkaldt moderne bysamfund
anbringer døden i?
Noget der ligner forglemmelse i hygiejnens forgård,

funktionalitet forsødet med romantiserende greb og

mere eller mindre hvilende på landsbykirkegårdens
æstetik. Jævnt praktiseret i god-smags-opskrifter, der
stort set går ud på at fortrænge det moderne livs livli¬
ge udtryk, arrangeret i forskellige forestillinger om
naturens egen forskriftsevne. Som i sine fortryllelses-
udgaver uvægerligt stødér imod sine egne grænser,

fordi der bagom hårdt må administreres og moderni¬
teten i nutidens produkter overalt titter frem, som
rationalitetens asfaltveje, gravkøer, katalogthuja. con¬
tainere, løvstøvsugere und so weiter.
Når den russiske digter Brodsky bemærker, at vi i

dag mærkværdigvis synes at hæfte større tillid til psy¬
kologien end til skønheden, rammer han plet. En af
de stærkeste påvirkninger på kirkegårdens udseende
er derfor bedemandens profession - således som det
så klart blev sagt.
Kristine Jensen, landskabarkitekt maa,
Arkitektskolen i Aarhus

Gudsageren i
Christiansfeld.
• God's Acre,
Christiansfeld.
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Bispebjerg Kapel og Krematorium. Konkurrenceprojektet udskilte sig ved, at de forskellige funktioner samledes til et enkeltstående bygværk. Repetionen af det
murede tårnmotiv afspejler den ligeværdige behandling af funktionerne. Bygningens placering og fortættede udtryk respekterer, afslutter og udmærker således
aksen i Bispebjerg Kirkegårds eksisterende anlæg. Landskabsarkitektforslaget er udviklet ud fra det oprindelige konkurrenceforslag, hvor bygningen tænktes
placeret i en grusflade, omkranset af græs og store træer. Der er tilføjet nogle få ekstra elementer, den modtagende græsflade, en skærmende og afgrænsende
bred bøgehæk. Samt store akurante granitstykker (overskydende skaller efter udsavning af gravsten), der formidler overgange og leder til bygningens indgange.
Asketræer omkranser. I de indre gårdrum er der arbejdet med stoflige sonderinger imellem botanisk og muret materiale.
• Competition entry describing Bispebjerg mortuary cum crematorium and its setting

1:800
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Bispebjerg Kapel og Krematorium. 1995-
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekter: Tyrrestrup, Bruuri, Schwartz og

Wohlerts Tegnestue
Landskabsarkitekt: Kristine Jensen
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Illustrationerne beskriver

begravelsespladsens ud¬
vikling fra et stærkt til¬
hørsforhold til landskabet,
over naturstilisering til
den selvrefererende ano¬

nymisering for slutteligt
at afrunde med Scarpas
forløsende begravelsesar-
kitektur i en syntese af
det grønne og byggeriet.
• These illustrations
describe the development
of burial grounds from
the time of true relation
with their surrounds via

stylised scenery, to self-
referential anonymity
ending with Scarpa's
almost healing designs, a
synthesis of green space
and architecture.

Gravhøj på Ærø
• Barrow in Ærø

Den kunstige gravhøj ved
Enghøj Kirke ved Randers
• Artificial tumulus by Enghøj
Church near Randers, Jutland

BOSÆTNING OG GRAVLÆGNING
— om at satte på jord, og lægge i jord

Suzanne Eben Ditlevsen

I den vestlige verden bor vi hovedsagelig i bymæssige
sammenhænge. Byen har ingen klart defineret fysisk
grænse. Fra forstadens blanding af erhvervs- og bolig-
byggeri til landbrugets industribygninger er der kun
en flydende overgang. Vores øvrige kunst- og kultur¬
produkter afspejler dette urbane aspekt. I den nordi¬
ske begravelseskultur er det dog stadig naturbillederne,
der er fremherskende. Det følgende indlæg vil forsøge
at indkredse kirkegårdens nuværende position i spæn¬

dingsfeltet mellem henholdsvis kirkegårdens baggrund
som et stærk historisk og traditionsrigt kulturområde

og kirkegårdens nuværende position som tidssvarende
og aktuel begravelsesplads i det moderne samfund.
I dag danner hverken dyrkelsen af vores forfædre i

en anekult eller den kristne kirkes menighed grundla¬
get for en dødekult. I moderne tid er begravelsesplad¬
sen reduceret til et rum for 'lejlighedsfunktion'. Vi
bruger den til lejligheden, til begravelsen. Vi dyrker
kun mindet og lindrer savnet til de generationer, der
umiddelbart støder op til og omgiver vores egen eksi¬
stens — det være sig vores forældre, vores børn, vores
partnere og nære venner. Kirkegårdens større eksi¬
stentielle perspektiver er forsvundet på det samfunds¬
mæssige plan. Men alligevel er kirkegården stadig en

stærkog følelsesladet ingrediens i vores samfund. Der¬
for må vi tilbage og finde en mening med begravelsen
og gravpladsen, som kan bruges i dag af moderne
mennesker med historiske instinkter.

I sin forelæsning på Foreningen for Kirkegårdskul¬
turs 75 års dag på Christianborg i januar 1995 ridse¬
de landskabsarkitekt professor Sven-Ingvar Andersson

fire gennemgående funktioner op, som han mener

kirkegården har haft gennem tiderne: statusmarkering,
evighedskontakt, sorgarbejde og den sanitære side. I
den danske tradition har de haft skiftende betydning
gennem tiderne, siger Sven-Ingvar Andersson. Gen¬
nemgående for sidste halvdel af det 20. århundrede
er, at alle disse funktioner er blevet markant svagere.

Samtidig med dette er kirkegårdskulturen som kultur
ved at forsvinde.

Oprindeligt har begravelsespladsens vigtigste grund¬
sten været fællesskabet og tilhørsforholdet. Fælleskabet
kunne have familiære, sociale eller religiøse rødder.
Men tilhørsforholdet til et bestemt geografisk sted —

til den fædrende jord og til et samlende fælleskab var

bærende. Selv om alle disse sociale vilkår har ændret

sig, bygger vores begravelsestraditioner alligevel også i
dag på fordums tider. Det er derfor en diskussion
værd, hvorledes gravkulten har kunnet eksistere om¬
trent uændret i sin grundform inden for en kultur,
der har ændret sig så radikalt som den vestlige verden
på områder som religiøsitet, familiestruktur og be¬
folkningens flyttemønstre.
Hvis man ikke blot skal reproducere en arv, der

ikke længere er tidssvarende, er det vigtigt at finde en

indfaldsvinkel til gravpladsen, der er gældende for så¬
vel den historiske gravplads som for den moderne.
Mange undersøgelser af gravpladsen fokuserer på det
infrastrukturelle, på det enkelte gravsted, på gravmin¬
det og det æstetiske udtryk. I forlængelse af disse un¬

dersøgelser vil jeg i denne artikel supplere med en
diskussion af nogle større samfundsstrukturelle over¬

vejelser over, hvorledes byen og begravelsen historisk
og planlægningsmæssigt set har forholdt sig til hinan¬
den gennem tiderne.
Historisk set er byen og begravelsen to supplerende

sider af ønsket om at fæstne slægten til jorden. De er

blevet rituelt udlagt, og de er blevet rituelt indviet. Dø¬
den og naturen er karakteriseret ved deres forskellig¬
hed fra livet og kulturen. I den europæiske bys kultur¬
arv har bosætning og gravlægning traditionelt været

placeret i et symbolsk konfliktforhold med gravplad¬
sen anlagt uden for bymurens grænse.

De tidlige bysamfund var primært grundlagt på
agerdyrkning. Landbruget knyttede dem tæt til årsti¬
dernes skiften. Denne cykliske skiften mellem som¬

mer og vinter var et forhold, der også dannede grund¬
laget for det religiøse liv. Landbrugsdyrkerne var lette
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Gammel grav markeret med sten på Vedersø Kirkegård
• Old grave at Vedersø Graveyard, marked with stones

at administrere og styre under dette cyklisk baserede
system, fordi de også levede i harmoni og afhængig¬
hed af årstidernes skiften.

Anderledes var det med mennesker, der beskæftige¬
de sig med handel og økonomi. Den økonomiske
magtfordeling var som dødens indtræffen en trussel
mod det skrøbelige samfunds hierarki. Markeder og
handelspladser blev derfor ofte afholdt og isoleret uden
for bymurene og dermed uden for den ceremonielle
orden, der herskede inden for disse mure.

Denne fysiske sammenkobling af aktiviteter som
begravelsesplads og markedsplads bevares helt op til
middelalderkirkegården, hvor gravpladsen som et re¬
sultat af kristen gravskik i 1100-tallet flyttes inden for
bymuren og placeres ved kirken.

Selv om kirkegården i middelalderen er integreret i
byen og placeret inden for murene, er den som fysisk
rum stadig hjemsted for samfundstruende og destabi¬
liserende aktiviteter. I Vitus Gays gennemgang af den
kristne gravskiks udvikling refereres til flere tilfælde,
der underbygger begravelsespladsens rolle som det
naturlige hjemsted for samfundsomstyrtende princip¬
per. Det første beskrevne møde, der på dansk jord
kobler kirkegård og oprør, er fra 1294.
I antikken havde de døde deres eget liv i en reel dø¬

deverden, der ikke måtte blandes sammen med de le¬
vendes samfund. By og begravelsesplads holdtes skarpt
adskilte. Kristendommen samlede denne dødeverden

i ét punkt: i opstandelsen, og organiserede den om¬

kring kirken som institution. Opstandelsen blev det
vigtigste religiøse og eksistentielle i den kristne begra¬
velsesplads. De kristne helgengrave blev tillagt en be¬
fordrende indflydelse ved opstandelsen. Man bosatte
sig rundt om dem, og man blev begravet i deres nær¬

hed. Når der var tale om en helgengrav, havde grav¬

stedet radikalt ændret karakter fra trussel til beskyttel¬
se. Da man i 1100-tallet flyttede helgengrave og reli¬
kvier ind til kirkerne i byerne, fulgte begravelserne
naturligt med. Det århundredelange og familiære
slægtskab mellem kirke og kirkegård opstod og er helt
op til vore dage bevaret i landsbykirkens velkendte
profil.
Af hygiejniske årsager anlagde de fleste af Europas

større byer i den sidste halvdel af 1700-tallet hjælpe¬
kirkegårde uden for bymurene. Middelalderkirkegår¬
den var den religiøse og funktionelle kombination af
markeds-, kirke- og begravelsesplads uden yderligere

æstetiske overtoner. De nye udenbys kirkegårde blev
anlagt uden den både psykologisk og arkitektonisk
set samlende kirke. Således løsrevet fra kirken mistede

begravelsespladsen i denne periode sit tidligere religi¬
øse og eksistentialistiske potentiale. Kirkegårdens ar¬

kitektoniske arv bliver i stedet det havekunstneriske

anlæg. Selv om disse kvaliteter i dagens kirkegård
borger for kvalitet, historie og kontinuitet, er denne
grønne arv altså ikke mere end en ca. 200 år gammel
tradition i en arkitekturhandling, der rækker tilbage
til civilisationens start.
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Herover. Kolby Kirke¬
gård ved Stadil Fjord.
Kirkegårdsdigets
placering underlægger
sig horisonten. Grav¬
pladsen indskrives i
det store landskab.
Th. Gødvad Kirkegård.
Kirkegårdsdige, kirke-
gårdstræer, ydre sti og
buksbomhæk er en fir¬
dobbelt markering af
gravpladsens grænse.
• Above: Kolby
Churchyard by Stadil
Inlet. The dike is sub¬
servient to the horizon,
the graveyard being
inscribed in the land¬

scape at large.
Right: Gødvad Church¬
yard. Boundaries are
marked fourfold by a
dike, trees, a bounding
path, and a boxwood
hedge.
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Efter bymurenes fald i midten af det 19. århundrede
blev den udenbys kirkegård indhentet og omringet af
den tidlige industrialiserings hurtigtvoksende byer.
Senere i 1870erne blev centralkirkegårdene, der var
beregnet på et stort opland, planlagt i udkanten af
byerne. Kodeordene for centralkirkegården var stor,
rationel og billig i drift. Helt glemt var den tidligere
symbolske placering i forhold til landskabet og til be¬
byggelsen.
Hvor de tidligste byer og bosætninger var rituelle

genskabelser i det jordiske af en større kosmisk orden,
var de udenbys begravelsespladser deres dynamiske
spejlverden. Men med middelalderens markeds- og
begravelsespladser indfoldet i byens kosmiske lovmæs¬
sighed frigøres de dynamiske aspekter langsomt. Og i
moderne tid er markeds- og begravelsespladsens dy¬
namik blevet lig det urbane princip. Den dynamik,
der for de præmoderne samfund var fatal og samfunds-
omstyrtende, er i moderne sammenhæng blevet den
indre motor, der sikrer fremskridtets kadence og by¬
ens autenticitet i moderne forstand.

Men også den romantiske forestilling om døden
spiller fallit i lyset af verdenskrigenes masseudslettel¬
ser. Hvor betydningen af den enkeltes død som en

trussel for samfundet langsomt mistede betydning, så
den kunne romantiseres, æstetiseres og gøres til gen¬
stand for det smukke, er det i det 20. århundrede
massens død: menneskehedens udslettelse, der er den

vigtigste eksistentielle trussel.

Truslen er flyttet ind i kulturens eget rum. Det stiller
endvidere det svære spørgsmål: hvorledes man kan af¬
grænse noget fra sig selv. Symbolske billeder på dette
interne brud har været svære at etablere. Både kun¬

sten, arkitekturen og begravelsesskikkene har overgivet
sig til det symboltomme udsagn. I vores tid har kon¬
ceptkunst, modernisme og den anonyme begravelses¬
plads nægtet at fortælle historier om en større sammen¬

hæng. Gravpladsen i dag er ikke de dødes have eller
de dødes by. Gravpladsen er de levendes billede på
denne død. Den er billedet på det håb, der nødven¬
digvis må eksistere parallelt med den menneskelige
viden om døden. Men håbet og de forestillinger om
paradis, der ellers knytter sig til de fleste kulturer, fin¬
der ikke grobund i en desillusioneret kultur, som søger

tilflugt i underholdningens uforpligtende virtualitet.
Hvis man læser den moderne kultur i dens yderste

konsekvens, betyder det måske at fundamentet for en
gravkultur er passé, i det mindste i den form, vi hidtil
har kendt den. Spørgsmålet er så, om man i omgan¬
gen med kirkegården skal efterkomme disse tab i kir¬
kegårdens historiske udvikling og se ganske pragma¬

tisk på problemet.
Hvis dødens betydning ændres fra at være en fun¬

damental og gennemgående krumtap på den kulturel¬
le arena til at være et biprodukt af det ekspanderende
og fremadstormende moderne liv, ændres også begra¬
velsespladsens status radikalt. Hvis begravelsespladsen
derfor ikke længere har betydning i et større tidsper¬
spektiv, enten som slægtshistorie eller som en bredere
fortællende kulturhistorie, indskrænkes begravelses¬
pladsens rolle til at være funktionel. Ikke bare funkti¬
onel på det pragmatiske plan, men også funktionel på
det emotionelle plan. Den vil som nutidens veltilret¬
telagte miljøer i fødestuer og hospicier blive det per¬
fekt designede svar på de til lejligheden efterspurgte
kvaliteter, der gerne skulle lette sorgarbejdet.
Denne 'lejlighedsfunktion', som man med god ret¬

te også kan hæfte på eksisterende kirkegårde, er nok
det aspekt, der radikalt adskiller den moderne begra¬
velsesplads fra den historiske. Ligesom fødestuens
interior decorating' skaber en arkitektonisk tilrette¬
lagt ramme om fødslen, skaber den moderne begra¬
velsesplads en 'exterior decorating', et scenografisk til¬
rettelagt rum. Hovedvægten er primært lagt på den
lejlighedsvise brug og ikke på begravelsesrummets in¬
tegration i eller forhold til et i øvrigt levende socialt
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samfund. I denne udgave ender begravelsespladsen let
som en kulisse, en scenografi, en arkitektonisk ekvili¬
bristisk udfoldelse.

Begravelsespladsens domæne rækker altså over to

forskellige horisonter. Den lejlighedsvise, der er knyt¬
tet til den enkelte begravelse, og den kulturhistoriske,
der er knyttet til et samfunds udvikling og historie.

I begravelseskulturen har den flydende og kulturel¬
le grænse mellem bosætning og landskab, eller mellem
kultur og natur, altid udtrykt sig relativt uforurenet.
Derfor er en analyse af begravelsespladsernes place¬
ring i forhold til bosætningerne også et udsagn om

sammenhængen mellem de tre elementer: religiøsitet,
landskab og arkitektur samt den kulturelle mobilitet
og dynamik, der er indeholdt i denne trekant. Den
elysiske mark, campo sancto og paradishaven er alle
billeder hentet i en naturopfattelse, der bunder i fore¬
stillingen om en oprindelig natur, en førkulturel natur.

til vildnis eller natur og den stærkt ritualiserede sty¬

ring af denne grænses gyldighed som fysisk barriere.
Grænsen mellem by og land har været klar. Byen lå
som et integreret og dog afgrænset objekt i landskabet,
og oplevelsen af at komme til den har været stærk og
utvetydig.
Grænsen mellem liv og død har været lige så klar.

I dag er disse førhen så præcise overgange erstattet af
en tilstand over tid: en proces. Det er ikke klart præ¬

cist, hvornår man forlader byen. Den afvikles på sam¬

me måde som livet afvikles i forskellige kulturelt op¬
satte hjerte- og hjernedødskriterier.
Det stærke brud, der tidligere eksisterede mellem

sacrum og profanum, forsvinder med det modernes
gennembrud og verdsliggørelsen af de tidligere kosmo¬
logisk funderede samfund. Med udviskning af dette
brud forsvinder også den basale orienteringsfaktor,
der som forskellen mellem lys og mørke, nat og dag,

Herover. Vestre Kirke¬

gård, København.
Flade sten markerer
de enkelte grave i et
fælles anlæg.
Tv. Skovkirkegården
ved Stockholm. Stam¬
mernes skygger tegner
smukt det bløde terræn

og inddeler på dette
tidspunkt de enkelte
gravrækker.
• Above: Vestre Kir¬

kegård, Copenhagen.
Flat headstones indi¬
cate single graves in a
communal section.
Left: Stockholm's

Skovkirkegård.
The shadows of stems
outline the ground and
at this particular point
separate rows of
graves.

Men hvor de fleste andre kunstytringer efter roman¬
tikken har hentet deres referencer inden for kulturens

egne rammer, er det i nutidens populære skovkirke¬
gårde stadig naturreferencen, der er den basale.
Mange af vore dages ritualer over gravlægningen

har direkte forbindelser til de tidligste byfunderingsri-
tualer, som de er omtalt i de antikke beskrivelser. Ud¬

pegelse af stedet, orientering i forhold til himmelrum¬
met og solens gang, oprettelse af en ubrydelig grænse

hidtil har formået at etablere navigationsvejledning
for mennesket.

Helt op til modernismen i starten af dette århun¬
drede skildrer arkitekturen og de fleste kunstytringer
denne grænse som et forhold, der ligger uden for
kroppen, uden for mennesket. Det er en grænse til
naturen som det andet en anden tilstand. I løbet af

det 20. århundrede skrider forestillingen om naturen
som antiverden eller modbillede for alvor.
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Herover. Aldo Rossis kubiske
kolumbarium.
Modena i Italien.
Herunder. Carlo Scarpas Brion
kolumbarium med Pietro Por-
cinais kirkegård. Ca. 1970.
San Vito d'Altivole i Italien.
Gennem detaljer over og un¬
der vandet overskrider arki¬
tekturen i en smuk metafor

grænsen mellem det hinsides
og det jordiske.
• Above: Aldo Rossi's cubic
columbarium. Modena, Italy.
Below: Carla Scarpa's Brion
columbarium with Pietro Por-
cinai's churchyard. C. 1970.
San Vito d'Altivole in Italy.
Details above and below
water permit transcendence,
a metaphor of beauty con¬
necting the world to come
with this one.

På trods af kirkegårdskulturens stærkt konservative og

træge natur er det dog alligevel et arkitektonisk udtryk,
der i sagens natur som begravelsesplads, ligger tættere

op af de eksistentielle problemstillinger, som kunsten
efter modernismen forsøger at bearbejde. I kirkegårds¬
kulturen kommer det måske ikke så meget til udtryk
som en intention.

Begravelseskulturen er, modsat kunstens ageren, en
reaktiv kultur. Efter naturromantikken forløber begra¬
velsespladsens udvilding nogenlunde parallelt til kun¬
stens. 1960ernes og 70emes anonyme fællesgrav bliver
begravelseskulturens pendant til konceptkunstens pro¬

grammatiske udsagn. I 90erne er symbolet, stenen og.

ritualet igen under fremvækst på begravelsespladsen.
Den navngivne fællesgrav er nu den foretrukne. Men
det skisma, den moderne kunst behandler, er endnu
ikke dukket op. Kun i en vag fornemmelse tegner sig
de yngre generationers manglende genkendelse i den
bestående kirkegård.
Spørgsmålet om, hvordan arkitekturen i begravel¬

sespladsen rumligt kan skildre det moderne menne¬

skes indre, eksistentielle konfliktforhold, er endnu
ubesvaret.

Kirkegårdens nuværende problemer ligger på flere ni¬
veauer: Der eksisterer et planlægningsproblem i for¬
hold til placeringen i byen og til kirkegårdenes stør¬
relse. Der findes et infrastrukturelt problem, når man
taler om det arkitektoniske forhold mellem kirkegår¬
den som æstetisk helhed og det enkelte gravsted som

element i denne helhed. Sidst, men ikke mindst er
det et stort spørgsmål, hvorfor vi i det hele taget be¬
graver i vores moderne verdsliggjorte kultur, hvor
hverken dyrkelsen af forfædrene eller den kristne kir¬
ke længere er det bærende i vores kirkegårdskultur.
Ønsket om nærhed mellem bopæl og gravsted har

ikke mange chancer, hvis diskussionen udelukkende
føres ud fra økonomiske kriterier. Problemet med det

daglige besøg på kirkegården kan være stort for ældre
mennesker, for hvem det kan forekomme unødigt be¬
sværligt og uoverkommeligt, at skulle skifte mellem
flere buslinier for at komme til gravstedet. Denne må¬
de at anlægge centrale begravelsespladser på har - ud
over den øvrige verdsliggørelse af samfundet - også
væfet med til at bibringe kirkegården en perifer be¬
tydning i en større og dagligdags eksistentiel sammen¬
hæng.

Det er paradoksalt, at selv om begravelsen er et ur¬

gammelt ritual og tæt knyttet til den menneskelige
kultur, så har begravelsespladsen - sådan som vi alle i
Danmark kender den uomtvistelige og inddiskutable
kirkegårdstype - kun korte historiske rødder.

På det individuelle plan har døden selvfølgelig stadig
en stor og altafgørende betydning, men på det sam¬
fundsmæssige plan har den mistet betydning. Allige¬
vel får vi alle på et eller andet tidspunkt brug for den
lejlighedsfunktion, kirkegården i dag tilbyder.
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Plan og snit med urneophæng • Plan and section with suspended urns

På den københavnske Assistens Kirkegård, der for få
år tilbage var i en forfalden tilstand, renoveres kirke¬
gården, så den i stedet for den rene begravelsesfunk-
tion, nu får flere forskellige funktioner: lokalkirkegård
og parkområde for det tilstødende Nørrebro samt hi¬
storisk kirkegård med omvisninger og andre formid¬
lende arrangementer. På sin vis en tiltalende tanke,
der ikke ligger fjernt fra Assistens Kirkegårdens hidti¬
dige brug som udflugtsmål for naturhungrende køben¬
havnere. Den eneste forskel er institutionaliseringen
af en ellers almindelig praksis: at bruge kirkegården
som rekreativt og kulturformidlende område. Og det
er måske også den vigtigste og afgørende forskel. Når
den rekreative brug af kirkegården bevæger sig fra
den spontane til den villede planlagte, er endnu et af
kirkegårdens oprindelige karakteristika forsvundet.
Den spontane brug af området har netop haft sit ud¬
gangspunkt i gravpladsens status som - med et hedensk
eller kristent udtryk - fredhelligt og indviet område,
eller med et mere filosofisk udtryk - andetheden.
Denne status forsvinder fuldstændigt med den plan¬
lagte kombination af bypark og kirkegård. Denne
holdning betyder, at kirkegården igen må inddrages i
kommunalplanlægningen som mere end konservering
af status quo og en bestræbelse på at bevare af den
nuværende kirkegårds urørlighed i forhold til place-

'

ring, størrelse og. struktur.
Når begravelsesceremonien nærmer sig samfundets

øvrige begivenhedskultur, og gravpladsen bliver en
lomme i fritidslivets rekreative områder, har vi i en af

C- 0

vore ældste kulturtraditioner udvisket en vigtig græn¬

se mellem det hellige og det jordiske. En grænse, der
har været kulturens fundament helt op til oplysnings¬
tiden og som i organiseringen af byer og gravpladser
fungerede som et usynligt planlægningsredskab. De
etiske diskussioner, vi kender fra følelsesladede di¬
skussioner om hjerne- og hjertedød, organtransplan¬
tationer og abort, er blot andre facetter af vores kul¬
turs omgang med denne grænse. Spørgsmålet om
denne grænses aktualitet og bevarelse i det moderne
samfund berører også vore begravelsespladser.
Mennesket er, når det bor, skriver den tyske filosof

Martin Heidegger. Men måske er det i stedet sådan,
at mennesket er, når det begraver. Den stedsfæstelse,
der ligger i handlingen at bo og at bygge, kommer
efter den at begrave: at fæstne slægten til jorden. I
nordisk sammenhæng finder vi rundt omkring man¬

ge smukke landsbykirkegårde og begravelsespladser,
hvor alt ånder af den fred og skønhed, vi forbinder
med gravpladsen. Dog kan man stille sig et kritisk
spørgsmål: Hvorfor er naturbilledet det fremhersken¬
de på den nordiske begravelsesplads?
I en af det 20. århundredes mest fundamentale

arkitekturhandlinger - det at begrave — fastholder vi
nemlig tilsyneladende stædigt billeder og udtryk, som
den øvrige arkitektur og kunstfrembringelse i lang tid
har forkastet som patetiske og fremfor alt umoderne.
Suzanne Eben Ditlevsen, arkitekt maa, Ph.d.-studeren-
de ved Kunstakademiets Arkitektskole.

I arbejdet med og tankerne omkring kir¬
kegården har det været slående, i hvor
høj grad moderniteten har sat sit præg
på vores samfunds omgang med den
døde. Projektet 'Et kolumbarium', udstil¬
let på Charlottenborgs Forårsudstilling
1993, er et forsøg på at omsætte det
moderne samfunds forhold til døden i et

på en gang kompromisløst tidssvarende
og dog poetisk begravelsesprojekt.
Forslaget tager udgangspunkt i visionen
om en moderne afløser til familiegravste¬
det, og det er tænkt ind i en eksisteren¬
de kirkegård: Vestre Kirkegård i Århus.

En mur udgør rygraden i det lille anlæg,
der er overdækket af et fritsvævende

tag. En trappe smyger sig om muren og
bliver til en rampe, der løber gennem
anlægget. På den ene side af rampens
længderetning er urnerne hensat på hyl¬
der på murens inderside. På den anden
side af rampen er anlægget inddelt i
mindre intime rum af tværgående mure
og afskærmet af en bølgende jalousivæg.
I disse rum svæver de specialudviklede
urner udspændt i wirer. Nederst er wirer¬
ne er fastgjort til et gridsystem af øske¬
ner i små spejldamme, der udgør bunden
af hvert af de små rum. Foroven er de

fastgjort til en ribbestruktur.

Den fleksible ophængning gør, at urnernes
placering kan varieres fra det rent lodret¬
te til det diagonale. Urnerne kan place¬
res efter hinanden på samme wire, en
ophængning der kan give udtryk for et
familiært eller et andet fællesskab.
På en gang svævende og fastspændt i et
hav af muligheder mellem himmel og
jord forsøger forslaget at give et billede
på det moderne menneskes eksistens.
• The Columbarium project was an
attempt to embrace modern feelings
about death within an uncompromisingly
contemporary and yet poetic creation.
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NOTER, BOGOMTALE

Landskaber

Engang for længe siden... Sådan begynder alle fortæl¬
linger fra tidernes morgen - og sådan begynder vores
fortælling også. Selv om store dele af den narrative
tradition er gået fortabelsens vej med skriftens fast¬
frysning og levende billeders dødspejl, er fortællingen
stadig et levende ritual for dem, som forstår at lytte.
Alle vores forklaringer af tiden før og alle vores for¬
ventninger til kommende tider spejles i det stændige
narrativ, der videregives til historien. Og det er ikke
blot vores egen historie, der genfortælles, men også
historien om det landskab, vi bebor. Landskab er en

nødvendighed for fortælling. Men lad os begynde vo¬
res fortælling.
Historien om landskab fortælles tre gange på tre

forskellige måder. Først fortælles om en labyrint. Så
fortælles om en bog, der indfanger erindringer om
landskab, og som er en unik nøgle til åbning af det
landskab, vi bebor. Til slut - eller i begyndelsen —

fortælles myten om, hvordan man forfører nødven¬
dighed.
Lørdag den 12. oktober var en dag med høj sol i

senhøstens gyldne nuancer. Den tidligere flådestation
på Holmen solede sig i havets blanke vandspejl og i
den pludselige interesse efter åremål af anonymitet.
Kulturby har i 1996 genåbnet København som en by
ved vandet, og de tidligere flådebygninger summer
med liv. Gennem året, som er forløbet, hvor årstider¬
ne har været vidne til Kulturbys udstilling af Køben¬
havns fortid, nutid og fremtid, har Holmen blomstret
op som i ungdommens spæde vår. En af de tidligere
så glorværdige militærinstallationer, som har faet sin
anden luft, er Torpedohallen, hvis vældige rum har
stået som ramme om mange af aktiviteter, der har
tegnet et billede af kulturen i København 1996.
Senhøsten og vinteren er dedikeret til en fremtid,

om hvilken der i sagens natur vides lidt eller intet.
Blot synes vi nogenlunde sikre på, at fremtiden tilhø¬
rer yngre generationer, og derfor har Kulturby mas¬
sivt støttet Labyrinth projektet. Med Labyrinth fik
unge i København en chance for at skabe glimt af en
fremtid, der ubønhørligt omskaber dagen i dag til
morgendagen. Omdrejningspunktet .for denne vision
er labyrinten, der har været med mennesket siden be¬
gyndelsen som et billede på alle tilværelsens lag af
kompleksitet! Labyrinth tog metaforen på sig og byg¬
gede den som ramme om en mulig fremtid. Fra den

2. oktober til den 13. oktober i Torpedohallen forsøg¬
te Labyrinth således at vise vej i disen fra i morgen.
Ikke overraskende var miljøet et af de store temaer,

da menneskeheden er vokset langt udover, hvad der
anses for at være en ligevægtig population. Således var
Labyrinth opbygget af materialer på vej mod en anden
tilstand.

Men Labyrinth var også at ligne med en paraply for
alle de aktiviteter, der myldrede frem i dens hovedve¬
je og blindgyder. Nogle for vild og forsvandt. Andre
teede sig med Uhyrets voldsomhed, for med til histo¬
rien om labyrinten hører altid et monster, der tager
sig af de stakler, der forvilder sig. Og i en af blindgy¬
derne lå et uanseeligt arrangement med voldsomme
ambitioner. Future cities, human consciousness and

landscape forsøgte gennem den lavmælte samtale ind¬
stændigt at indkredse det landskab, vi bebor.
Lørdag den 12. oktober fra 10 til 17 forsøgte en

række inviterede fra vidt forskellige fag at indkredse
det mytiske rum udspændt mellem mennesket, tiden
og landskabet. Kun afbrudt af vegetarfrokost frøs del¬
tagerne sig på heroisk vis gennem arrangementet, der
fandt sted på den store scene i Labyrinths hjerte.
Først talte professor i biofysik Rodney Cotterill om

det, man kunne fristes til at kalde en 'fænomenologisk
neurobiologisk' teori for bevidstheden. Teorien peger

på kroppen som grundlæggende for bevidsthedens
enhed og dermed for vores erfaringshorisont i mødet
med det beboede landskab.

To inviterede professorer fra Belgien, sociolog Rudi
Laermans og filosof Bart Verschaffel viste simultant to
film af den kendte belgiske filmskaber JefCornelis.
Som eksperiment viste det sig at være en højst inter¬
essant sammenstilling. Den ene film, 'You know the
way and the language', viser livet i en lille katolsk
landsby i halvfjerdserne, medens den anden film,
'Shatters of happiness', viser livet i halvfemserne blandt
muslimske indvandrere i Molenbeek, en lille enklave
i storbyen Bruxelles. Det er slående, hvilke ligheder
der er på tværs af så forskellige kulturer, og som så¬
dan kunne det pege på mennesket som konstans i
konstellationen menneske, tid og landskab.
Arkitekt Kent Martinussen gav indsigt i en mulig

fremtid ved at tale om et aktuelt projekt til Biennalen
i Venedig 1996. Projektet er beslægtet med et tidlige¬
re forslag til Tokyo, som han også viste, men Bienna¬
le-projektet er et aktuelt forslag til København, nær-
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mere bestemt Dokøen og pegede derfor på en mulig
praksis.
Til sidst samlede antropolog Joris Capenberghs og

Alok Nandi trådene med en række indlæg, som pege¬

de på, at byen også i høj grad er en mental konstruk¬
tion. Joris Capenberghs talte om dannelsen af byer i
overgangen mellem landskabet og menneskets udvik¬
ling. Alok Nandi fortalte om tre projekter på vej, 'Cal¬
cutta, en storby i et udviklingsland', 'Tokyo set som
levende organisme' og 'Hemmelighedsfulde Byer på
Internettet'.

Undervejs og til slut udspillede sig en livlig samtale
mellem deltagerne. Det beboede landskab, den moder¬
nistiske by, som begreb og ramme om menneskelig ak¬
tivitet, er i dyb krise, og der er et vældigt behov for
en tværfaglig samtale til at inspirere til en ny forståel¬
se af byen'som vilkår for mennesket.

I mødet med landskabet starter vandringen i erindrin¬
gens labyrint. Oprindelighedens tyngde udfoldes.
Hvor rummes den tabte tid? Lykkes det at genfange
fortiden - og blot for en stund standse tidens gang?

Simon Schamas bog: Landscape andMemory er et
monumentalt forsøg på at læse vores historie ud fra
det landskab, vi bebor. Simon Schama er professor i
historie og kunsthistorie ved Columbia University,
New York og laver blandt andet dokumentarprogram¬
mer for BBC. På lidt over 600 sider er det på formi¬
dabel vis lykkedes ham at sammenflette fortællingen
om landskab som grundlag for hele vores vestlige kul¬
tur. Men Landscape andMemory er ikke en konventi¬
onel historiebog. Snarere er det en samling af næsten

poetiske fortællinger og indtryk, der med fortællin¬
gens sanselighed og indlevelse formår at videregive en
forståelse af landskab. Simon Schama fortæller om

træ, vand og sten og far derigennem gennemvandret
vores vestlige åndslandskab. Simon Schama viser, hvor¬
dan der under vegetation og geologi flyder en dyb flod
til myten og erindringen med urgamle forbindelser til
bjergene, skovene og andre floder op imod selve ud¬
springet af vores sjæl. Ved vejs ende forstår vi bedre
betydningen af urmyter: Urskoven, Livets Kilde, det
Hellige Bjerg — og vi aner, hvordan de med fundamen¬
tal kraft gennemsyrer vores forståelse af verden. Un¬
dervejs følger vi på mesterlig vis myterne frem gennem
historien og får pludselig øje på disse oprindelige vej¬
visere i vores egen tid. Man føler sig som seende igen.
Foruden de vidunderlige fortællinger benytter

Schama pragtfulde eksempler fra kunsthistorien. Illu¬
strationerne demonstrerer meget overbevisende, hvor¬
ledes vores skrøbelige erindring om svundne tider for¬
søger at skabe overensstemmelse mellem fortællingens
rum og det mystiske rum mellem historien og land¬
skabet.

Øverst. Jan van

Londerseel, efter
maleri af David Vinck-
boons, Susanna and
the elders in a Garden.
Stik.
• Top: Jan van
Londerseel, after
David Vinckboons,
Susanna and the
Elders in a Garden.

Engraving.

Jacopo Ligozzi,
The Beech Tree of the
Madonna at La Verna,
1607.

Tv. Jacques Callot,
The Hanging Tree,
radering fra
Les Petites miséres
de la guerre, 1633-35.
• Left.: Jacques Callot,
The Hanging Tree,
etching from
Les Petites miséres
de la guerre, 1633-35.
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.... VffTI

Anselm Kiefer, Historien skaber ikke blot landskabet, men er en del
Varus, 1976 af landskabet - ganske som landskabet er en del af

historien. Landscape andMemory er en bog, der vil
blive læst og genlæst i mange år frem. 1 en tid, hvor
vores forbindelse til landskab er næsten forsvundet i

hastig urbanisering, har vi tabt forbindelsen til fortæl¬
lingen. Simon Schama lærer os at se, hvor fortællinger¬
ne gemmer sig, og man forstår pludselig både, hvor¬
dan vi kom hertil - og måske mere væsentligt: hvor¬
dan vi finder vej ud af labyrinten.

Vores komplekse verden er stadig at ligne med laby¬
rinten. Ganske som da grækerne fortalte myten om

labyrinten i Troja. Med Trojas fald erindres labyrin¬
tens opløsning i det mytiske rum. Rummet spejler os
i myten og indfoldes i den genfundne tid. Metamor¬
fosen er evig i enhver begyndelse, hvor ordet endnu
ikke har fjernet sig. Helena er kvinden i labyrinten.
Hun er datter afNemesis, den retfærdige gengældel¬
se, som blev voldtaget af Zeus. Det siges om Neme¬
sis, at hun har en krop, der ikke er gjort af drømmes
flygtige substans, men både er fast i kødet og smuk
som Afrodites. Blandt historierne om Zeus' talrige
erobringer er den skønneste historien om, hvordan
han forførte nødvendigheden. Aldrig før eller siden

har Zeus gjort sig så megen umage. Han forfulgte
Nemesis over land, under vand og til enden af ver¬
den. Nemesis forvandlede sig til stedse nye former,
men lige meget hjalp det. Til sidst, da verdens mulig¬
heder var udtømt, var der blot en vild gås og en smuk
hvid svane tilbage ved esi skovsø i de dybe skove. Og
Zeus forenede sig lidenskabeligt med hende af blind
nødvendighed. Hvor mærkeligt! Nemesis, nødvendig¬
hedens gudinde, blev tilsidst overvundet af nødven¬
dighed. Hvordan forfører man nødvendighed? Neme¬
sis er i færd med at ofre, da hun ser en udmattet hvid
svane lande på den blanke skovsø. Nemesis, der al¬
drig afviste noget dyr, tager den smukke svane i sin
favn for at beskytte den mod ørnen, som er Afrodite i
forklædning. Hun falder straks i en dyb søvn med
svanen mellem sine lænder. Og som en tyv i natten
voldtager Zeus — for han er svanen — den stadigt so¬
vende Nemesis. Fra Nemesis skød falder et hvidt æg,

som Hermes tager med til Sparta og lægger i Ledas
skød. Da ægget er udklækket stiger en lille, perfekt
kvinde frem: Helena.

Simon Schama: Landscape &Memory. Fontana Press.
1995. 652 s., ill. ISBN 000 686348 5. 198 kr.

Morten Kringelbach
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Hædersdoktor

Fakultetet for jordbruk, landskapsplanering og tråd-
gårdsbruk ved Sveriges Lantbruksuniversitet har i au¬
gust udnævnt professor Sven-Ingvar Andersson til
hædersdoktor. Motiveringen lyder bl.a.: 'Sven-Ingvar
Andersson har genom sin verksomhet som gestaltan-
de landskapsarkitekt och som larare i tradgårdskonst
vid Kunstakademiets Arkitektskole i Kopenhamn,
intagit en framskjuten plats inom landskapsplanerin-
gens område i Europa. Hans verk och garning kånne-
tecknas av analytisk pregnans, strategisk formåga och
poetisk enkelhet. Han ar genom sina verk en stor in-
spirationskålla for SLU:s lårare och studenter. Sven
Ingvar Andersson utbildade sig 1953 till hortonom
med anlåggningsinriktning vid davarande Alnarpsinsti-
tutet. Darefter laste han till en fil kand i konsthistoria,
botanik och genetik vid Lunds universitet. Från 1959
var han larare vid Kunstakademiets Arkitektskole i

Kopenhamn, från 1963 professor'.
Blandt Sven-Ingvar Anderssons arbejder fremhæves

Stadshuset i Hoganas, skulpturhaven i Montreal,
Karlsplatz-Resselpark i Wien, Damsgård Hage i Ber¬
gen, Ronneby Brunn og Marnas have i Sodra Sandby.
Titlen som hædersdoktor føjer sig til den kæde af

udmærkelser, som Sven-Ingvar Andersson de senere

år er blevet tildelt: Eckersberg-medaljen i 1987, den
tyske Ludwig von Sckell-pris i 1988, den svenske
Prins Eugen-medalje i 1988, æresmedlem af den sven¬
ske landskabsarkitektforening LAR i 1991 og af den
danske, DL i 1992, DALs Arkitekturpris i 1993 og

sidst ved Akademiets årsfest i foråret 1996 den meget
fornemme C.F. Hansen-medalje. AL

Geoffrey Jellicoe in memoriam
I sommer døde en af pionererne i engelsk landskabs¬
arkitektur, Sir Geoffrey Jellicoe. Født år 1900 i Eng¬
land og uddannet som arkitekt og planlægger udvide¬
de han sammen med bl.a. Sylvia Crowe, Brenda Colvin,
Peter Shepheard, Brian Hackett og Peter Youngman
havearkitekternes opgaveområde fra planlægning af
privathaver til også at omfatte planlægning af arealer i
større og offentlig skala, f.eks. omkring new towns,

motorveje og andre store, tekniske anlæg. I slutningen
af 1920rne dannede de deres egen faglige organisation
'The Institute of Landscape Architects, hvor Jellicoe
var præsident fra 1939-49. De startede eget fagstids-
skrift, udviklede uddannelsen og skrev flere vigtige

fagbøger. Interesse for historiske haver førte først i
1920rne til omfattende studier i Italien - af integrati¬
onen og artikulationen af landskab, haver, vand. Med
P.S. Shepherd udgav han efterfølgende bogen Italian
Gardens of the Renaissance, 1925. Senere betydelige
bøger er Garden and Design, 1927 og sammen med
hustruen Susan Jellicoe The Landscape ofMan fra
1975, genudgivet i 1987. I bøgerne Guelph Lectures
of Design opsummerer han sine betragtninger om
landskabsarkitektur.

Sir Geoffrey Jellicoes virke strakte sig dog videre.
Han var således en af drivkræfterne til dannelsen af

IFLA i 1948 og blev organisationens første præsident.
Som praktiserende skabte han yærker med stor

spændvidde, både udtryksmæssigt og geografisk. Un¬
der indflydelse af Modern Movement designede han
gennem 30rne med sin daværende kompagnon Rus¬
sell Page flere mindre haver, ofte med brug af elemen¬
tet vand. Opgaver i større skala var bl.a. byplaner for
Hemel Hempstead og Guildford, men disse steder
rummer også detaljerede anlæg som vandhaverne i
Hemel Hempstead og taghaven i Guildford.

De kendteste arbejder i England er vel nok Kennedy
Memorial Site, Runnamede fra 1964 og Sutton Pla¬
ce, 1980-86; i udlandet planerne for The Moody
Historical Gardens, Texas fra 1983-89 samt i Nord¬
italien projekterne til parker i Modena og Brescia,
begge tegnet i 1980erne. AL

Herover. Sutton Place.
Fra Michael Spens:
Gardens of the Mind.
The Genius of

Geoffrey Jellicoe.
1992.
Tv. Sir Geoffrey Jelli¬
coe, adlet i 1979.
Foto fra bogen 'Refle¬
ctions on Landscape.
The lives and work of
six British landscape
architects'.
• Above: Sutton Place.
From Michael Spens:
Gardens of the Mind.
The Genius of

Geoffrey Jellicoe.
1992..
Left: Sir Geoffrey Jelli¬
coe, knighted in 1979.
Photo from 'Reflections
on Landscape. The
lives and work of six
British landscape
architects'.
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Religiously protected areas in the XXIst
century, p. 169
Martin Palmer
I want to introduce you to perhaps as many
as a million specially protected landscapes
and environments, whose well being into
the 21st century will be a key indicator of
the well being of the planet.
Most of you walk past such specially pro¬

tected landscapes every day of your life -
yet have probably never thought of them as
anything special. What I am talking about
are the landholdings of the world's major
religions. The land surrounding churches,
temples, synagogues, mosques, retreat cen¬
tres, monasteries and nunneries, gurdwaras
and shrines. I am talking about the tiny -
a little village graveyard surrounding a
mosque or church. And I am talking about
the vast - sacred mountains, holy rivers,
divine forests, pilgrimage routes stretching
hundreds of miles. All these and more are

lands whose very shape is often religiously
inspired and created. Lands which have for
centuries, even millenia, been passively pro¬
tected because of their inherent sacredness
or because of their proximity to a sacred
building or person. By our conservative
estimates around 3% of the earth's land sur¬

face is directly controlled or influenced by
religion. Over 15% was controlled and is
still affected by religious sentiments. His¬
torically, after agriculture and town build¬
ing, religion has had more impact on land¬
scape than any other factor and often in
agriculture and town planning, religions
played a central role in the past - indeed
still, do to this day. This is why my theme
today is religiously protected areas during
the 21st century. Perhaps the single largest
and yet most ignored area of environment
and landscaping.
ICOREC - the International Consultan¬

cy on Religion, Education and Culture -
acts as religious advisers to many environ¬
mental and conservation bodies, ranging
from the World Wide Fund for Nature
(WWF), Greenpeace and the Alliance of
Religions and Conservation (ARC).
This all really began to take off some ten

years ago when we brought together, at
Assisi, the world's major religions andthe
world's major conservation organisations to
see in what ways religions could further
environmental protection. From this sprang
a network of the main religions, who have
each developed their own environmental
programmes, building upon their own
teachings, insights and beliefs. To date we
have assisted the creation of over 120,000
religious conservation projects ranging from
land use to education. At Assisi, five relig¬
ions made formal theological, philosophical
and practical commitments to work for
conservation. These original five were Bud¬
dhism, Christianity, Hinduism, Islam and
Judaism. Their statements on nature consti¬
tuted the first explicit teachings of the
faiths on environmental issues. These five
were joined over the next nine years by the
Baha'is, Jains, Sikhs and last year by the

Taoists of China. Each faith has published
its teachings and have now developed nine
year programmes of environmental action,
much of which is focused around the use of

religiously owned land and education. In
1995, the United Nations acknowledged
the scale of the links we have been able to

make with religions by saying that the envi¬
ronmental work with religions reached
'untold millions' with the conservation

message who could not have been reached
by any other network.
Next year, WWF, ARC and ourselves, in

collaboration with all the major religions of
the UK, all the major environmental organ¬
isations and hand in hand with the BBC,
will launch a five year programme called
'Sacred Land - the re-hallowing of the
environment of Britain.' This programme
will build upon the success of the Living
Churchyards project. It will do two things.
Firstly we shall work with existing historic
sacred sites, churches, monasteries, grave¬
yards, temples, mosques, synagogues, pil¬
grimage routes, holy wells, sacred cities and
sacred rivers — and in alliance with relig¬
ions, communities, government and others,
will seek to enhance the natural beauty of
these ancient sacred sites. But we have a

second part of the Sacred Land programme.
This is to create new sacred spaces, new
sacred landscapes, primarily inurban set¬
tings. Here perhaps the word 'special' can
be used interchangeably with the word
sacred. We are creating new spaces which
embody the fusion of physical and spiritual
insights. Which draw together the needs of
humanity with the needs of nature. For
example, creating sacred spaces in cities
near huge shopping centres — places where
you can go to escape consumerism and per¬
haps put things back into scale. These are
the new sacred spaces which we need in our
landscapes.

The 20th Century Cemetery, p. 177
Suzanne Eben Ditlevsen
A 1 year architectural study entitled 'The
20th Century Cemetery' in September
1996 concluded with a seminar at the
Aarhus School of Architecture.

Considerable civic interest in recent years
has focused on death and its concomitant
cultural expression. Only a1 single aspect,
that of architecture and spatiality, has been
treated at length, however. By and large,
discussion concerning graveyards is strictly
professional, culture historical, or aesthetic.
Seminar papers, two ofwhich are summar¬
ised here, adduced fuller parametres from
which further study may be conducted.
Death as a historical and cultural pheneme-
non is brilliantly treated by Dr Jan Lind¬
hardt in the anthology At sige verden ret
farvel, (Taking True Leave of the World,
Munksgaard 1987), whose title echoes a
well-known hymn.
The chief aim ofmost seminar papers

was the attempt phenomenologically to
place the graveyard in relation to civic soci¬
ety and its values, to land and townscape,

to a region's infrastructure, and to available
materials.

Community cemeteries are urgently
called for. Since the design of a small local
graveyard is such a challenge both in terms
of planning, aesthetics, and symbol selec¬
tion, this would be an obvious topic for a
design competition. The modern graveyard,
in a society where the elderly are no longer
revered, where families break up, where
people do not remain in one place through¬
out their lives, and where the burial ground
almost only serves a function at the time of
actual burial,barely continues its history
and heritage and its conceptual premises
survive with great difficulty. It is important,
therefore, visually to represent a cultural
expression which will fulfil modern urban
needs for hope even in death.
If such graveyard culture is not to under¬

go a painful death in a society which takes
a keen, indeed almost manic interest in cul¬
ture, then we must go on debating from
here, setting up contemporary images which
embody one of the oldest forms of human
cultural expression still alive in modern
society.

To Settle and to Bury, p. 182
Suzanne Eben Ditlevsen

Wedged between its history and traditional
heritage and its position as a public amen¬
ity, the contemporary graveyard is a living
challenge.

As long as modern interment ceremonies
seem increasingly similar to other cultural
events, and the burial ground becomes a
leisure pocket, then even in this oldest of
cultural expressions will we have blotted
out the distinction between the sacred and
the profane, a distinction which was basic
to our culture up to and including the
Enlightenment, which has served invisibly
to organise the planning of townships and
cemeteries. The well-known, highly emo¬
tional, ethical dispute concerning such mat¬
ters as brain death, organ transplant and
abortion shows us elequently how present
day culture deals with this distinction. How
real the distinction is, and how we are to

preserve it, is highly relevant in the creation
and maintenance of burial grounds of all
kinds.
Man Is when he Settles, said Martin Hei¬

degger. Perhaps it is more true to say that
Man Is when he Buries. The act of inter¬

ring relatives precedes true settling in the
sense of placing living individuals in space
and time. In Scandinavia many beautiful
village churchyards and cemeteries breathe
the peace that we find appropriate in such a
place.
A critical question asserts itself, though.

Why is it that the Scandinavian graveyard
is so exclusively nature-oriented? One of
the most basic architectural acts of the 20th

century, that of creating places of rest,
abounds in expressions andimages long
considered, by other architects and artist, to
be outdated and pompous.
Ellen Miriam Pedersen
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Samtiden
det er NU.

Bygningskunst
det er ALTID.
Et tilbageblik
gennem historiens
labyrint til
udgangspunktet for
den europæiske
arkitektur -
af Jens Mollerup

ARKITEKTURHISTORIEN BAGLÆNS
- en dabatbog om bygningskunsten i samtiden

FUNKTIONALISME • KLASSICISME • RENÆSSANCE •

MIDDELALDER OG ANTIK

KONSTRUKTION ER MIDLET, FUNKTION ER FORMÅLET. DET
ER FORMEN DER GØR VÆRKET TIL ARKITEKTUR. HVIS FORMEN
GØRES TIL FORMÅL, BLIVER RESULTATET TOM FORMALISME.

176 sider, rigt illustreret, 17x24 cm. Pris: 275 kr. (Hæftet), 345 kr. (Indbundet).

Udgivet med støtte fra Velux Fonden af 1981
og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.
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Havekalender

Callwey har udgivet en nydelig have¬
kalender, der kan anvendes år for år.
Kalenderen er lidt mindre end A4

format, smukt indbunden i riflet
pink, med rimelig plads til ved hver
dato at indføje noter samt uge for
uge illustreret med årstidsprægede
fotos af fotografen Gary Rogers.
Menzel, Caroline: Im Garten der 4
Jahreszeiten. Callweys immerwåh-
render Gartenkalender. 1996.160 s.,

ill. 39,80 DM.

Guide til historiske kirkegårde
i Tyskland, Østrig og Schweiz
I denne guide beskrives 144 kirke¬
gårde kort med adresse, evt. plan,
fotos af gravminder, historie samt
oplysninger om de kulturpersonlig¬
heder, der har gravsted på kirke¬
gårdene.

Gretzschel, Matthias: Historische
Friedhofe in Deutschland, Osterreich
unde der Schweiz. Callwey, 1996.
152 s., ill. 49,80 DM.

Modtagne publikationer m.m.
Algreen-Ussing, Gregers, Lise Bek.
og Jens Schjerup Hansen: Har de en
æstetik? De kulturelle bevægelsers
brug og formning af byens og land¬
skabets rum. SBI-byplanlægning 71.
SBI, 1996. 237 s„ ill. 140 kr.
Gretzschel, Matthias: Historische
Friedhofe in Deutschland, Osterreich
unde der Schweiz. Callwey, 1996.
152 s., ill. 49,80 DM.
Harsema, Harry (red.): Landschaps-
architectuur en stedebouw in

Nederland 93-95. Thoth og Stichting
Jaarboek landschapsarchitectuur en
stedebouw. 1996. 208 s, ill. Parallel
hollandsk og engelsk tekst.
Menzel, Caroline: Im Garten der 4
Jahreszeiten. Callweys immerwåh-
render Gartenkalender. 1996. T60 s.,

ill. 39,80 DM.
Niemeyer, Wolfgang H.: Geschnitte-
ne Gartenkunst. Geometrie und
Phantasie mit der Heckenschere.

Callwey, 1996.128 s., ill. 68 DM.
Perisson, Bengt: Att upphandla kvali¬
tet. Stad & Land nr. 138.1996.178 s.

Skov- og Naturstyrelsen: Kommune¬
atlas Lemvig. Miljø- og Energimini¬
steriet, 1996. 56 s., ill. 150 kr.
Steenbergen, Clemens og Wouter
Reeh: Architecture and Landscape.
The Design Experiment og the Great
European Gardens and Landscapes.
Thoth, 1996. 384 s„ ill. DFL 69,50
DM. ISBN 90 6868 160 5 eller fra
Prestel Verlag, Munchen DM 68 og
ISBN 3 7913 1720 2.

Zerlang, M, Sven-lngvar Andersson,
Ib Asger Olsen, Anders Michelsen,
Bjørn Nørgaard m.fl.: Frederiksberg
fra gaden. Arkitektens Forlag, 1996.
120 s., ill. 178 kr.
Lind, Olaf og Jonas Møller: Bag
hækken. Arkitektens Forlag, 1996.
288 s., ill. 245 kr. indtil 15.12,
derefter 365 kr.
North-information nr. 250:

Landskabsprojekt Hedeland 1996
med Steen Høyer, Susanne Ussing,
William Louis Sørensen, Hans Hagen
& Anders Kruger, Mikael Hansen.
North P.O. Box 625, 4000 Roskilde.
16 s., ill.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Byggedata på cd-rom
Byggedata har i næsten 25 år okku¬
peret metervis af hyldeplads, men
nu ér de ca. 7.500 A4 sider, som fin¬
des i papirudgaven, lagt på cd-rom.
Byggedata indeholder informationer
om byggeriets love, bekendtgørelser,
cirkulærer, EU-direktiver, regulativer,
reglementer, vejledninger, normer og
standarder Byggedata indeholder
endvidere informationer om økonomi,
leverancer, byggeforskning m.m.
Cd-rom versionen af Byggedata giver
mulighed for at søge de regler og
oplysninger, man har brug for. En
søgning i Byggedata er nu reduceret
til nogle ganske få sekunder, før
man har det ønskede dokument
fremme på skærmen.eller printeren.
Der er flere forskellige søgemulig¬
heder indbygget i systemet, der har
en hurtig, enkel og nem lokalisering
af de ønskede informationer. Tilsva¬
rende er der mulighed for at springe
mellem stikord, indholdsfortegnelse.

dokument og kronologi ved hjælp af
hyperlinks. Programmet er selvfor¬
klarende og opbygget med en hjæl¬
pefunktion, der svarer til den, man
finder i Windows.
Ca. 25% af indholdet i Byggedata
fornyes på et år fordelt over 6 årlige
opdateringer af værket. Abonnenter
på cd-rom udgaven af Byggedata får
automatisk tilsendt den opdaterede
udgave op til 2 uger tidligere end
papirudgaven er ajourført.
Byggedata udgives af Byggecentrum,
der formidler viden om byggeri, ener¬
gi og miljø. Byggecentrum driver
boghandel og forlagsvirksomhed,
efteruddannelse, har to permanente
byggeudstillinger (Middelfart og Kø¬
benhavn) og et kursus- og konferen¬
cecenter.

Yderligere oplysninger: Ole Permin
eller Kirsten Bonde, Byggecentrum,
Dr. Neergaards Vej 15,2970 Hørsholm.
Tlf 45 76 73 73, fax. 45 76 76 69.
E-mail: byggedata@byggecentrum.dk
Byggecentrums Internet adresse:
http://www.byggecentrum.dk

IFLA-møder i Pistoia
Midt i oktober holdt IFLA sin 33. ver¬

denskongres i Firenze. Forud for kon¬
gressen diskuteredes IFLAs fremtid
både på de tre regionale møder og
på selve Grand Council-mødet.
De foregående års accellererende
utilfredshed omkring vedtægter, bu¬
reaukratisering m.m. har som be¬
kendt ført til, at store medlemslande
som USA, Canada, England og Au¬
stralien har meldt sig ud og i stedet
dannet the Landscape Alliance, der
sigter mod at være et mere uformelt
forum'hvor man samarbejder om
udvalgte projekter. Japan har efter
en omdannelse af den nationale

landskabsarkitektforening genind-
meldt sig, men flere lande er afven¬
tende, og nogle tilbageholder deres
kontingent.
forts. s. A BO

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.
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AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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EN STÆRK FAMILIE
LK Pare er navnet på en ny lampe, som fuldender LK's pro¬

gram af vandalsikre og vejrbestandige lamper. LK Skot,
Skot Maxi, Dock og Pare udgør en stærk produktfamilie,
der dækker alle behov for lav og mellemhøj belysning.
LK Pare er designmæssigt nært beslægtet med Skot- og
Docklamperne. De tre lamper er nemlig alle udsprunget
af den originale Skotlampes enkle og tidløse design.
Dermed kan Skot, Skot Maxi, Dock og Pare anvendes side
om side - som en homogen løsning på et differentieret
belysningsbehov. LK Pare er skabt med udgangspunkt i
de samme høje kvalitetskrav, som gælder for det øvrige
lampeprogram.

Ring til LK's kundeservice på tlf: 44 65 11 22 og rekvirér
LK's nye store lampebrochure og det nye tekniske belys-
ningskatalog.

6
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LK as • Industriparken 32 • DK-2750 Ballerup • Danmark Tlf. +45 44 65 11 22 • Fax +45 44 97 18 38



forts, fra s. A 58

Hensigten med sidste års omstruk¬
turering af IFLA er bl.a. at øge akti¬
viteten på regionalt niveau.
Både Norge, Sverige og Danmarks
delegater deltog i år det regionale
møde og Grand Council-mødet.
I centralregionen repræsenterer 30
nationale foreninger i alt 40 lande,
og ikke mindst stigende deltagelse
fra den østlige del af Europa med
Rusland, Hviderusland, Uzbekistan,
Turkmenistan m.fl. vil give en forny¬
else med relevante opgaver.

Centralregionens møde
Af vicepræsident Tuula-Maria Meri-
vouris beretning på det regionale
møde fremgik, hvilke initiativer til
forbedret uddannelse, der er taget,
hvilke resolutioner der er udsendt,
hvilke seminarer og konferencer der
har været afholdt eller planlagt i
årets løb:

Training and Improving the Qualifi¬
cation Standards for Landscape
Architects in the CIS Countries,
Moskva maj 96, og Bymiljø og Grøn¬
struktur, Tønsberg 95 samt tilskud til
en publikation om Islands have¬
kunst.

Sveriges delegat Lars Nyberg har
kritiseret IFLA for, at for lidt udmun¬
der konkrete projekter. Sammen
med Ludo Verheyen har han blandt
centralregionens delegater foretaget
en rundspørge, der er mundet ud i
en række ideer og forslag, bl.a. om
nærmere samarbejde med EFLA,
ELASA. Hollænderne vil i samarbej¬
de med WWF påbegynde et samar¬
bejde i Afrika.
Et budget på 3 SFr til varetagelse af
regionale projekter blev vedtaget
efter nogen diskussion, det samlede
IFLA kontingent vil dog ikke for dan¬
skere være større end de foregåen¬
de år.

Projekterne for 1997 omfatter ud¬
dannelsesprogrammer flere steder i
Afrika og i de baltiske lande samt
en ny skole i Moskva.

Grand Council
I Grand Council-mødet, der strækker
sig over to dage, deltog 38 delega¬
ter, placeret alfabetisk efter lande¬
nes navne.

Foundation Member fra 1948
Sir Geoffrey Jellicoe blev mindet.
Som ved en dansk DL-generalfor-
samling, måske lidt mere alvorligt
og artigt, indledtes, efter godkendel¬
se af referat fra Bangkok-mødet
1995, med præsidenten George
Anagnostopoulos' beretning, deref¬
ter beretninger fra de 3 regioner,
senere fra særlige udvalg.

Valg
De nyvalgte blev præsenteret eller

præsenterede sig selv og deres
arbejdsmål. 40 stemmer var modta¬
get rettidigt, 6 for sent. Den nyvalg¬
te præsident, prof. Arno Schmid fra
Tyskland, vil arbejde hen mod større
konsensus på verdensplan, så de
fire store lande, der har trukket sig
ud, vender tilbage, han vil øge den
regionale udveksling og trække flere
lande til, idet professionen et støt
voksende.
De tre vicepræsidenter er nu Hans
Dorn, Tyskland (Central Region, som
består af Europa og Afrika), Herman
Lindeyer, Hong Kong (Eastern Regi¬
on, som består af Asien, Australien
og Polynesien) og Elisio Arredondo,
Mexico (Western Region, der består
af Nord-, Mellem- og Sydamerika).
Generalsekretær er Heiner Rodel,
Schweiz og kasserer Richard E. Tan,
Singapore. Disse 6 personer udgør
eksekutivkomiteen.
For vor egen region, centralregio¬
nen, hvor Hans Dorn altså er vice¬
præsident, er endvidere som regi¬
onens sekretær valgt Tuula-Maria
Meivuori, Finland samt John Weier,
Luxemburg som regional kasserer;
Ilse Wollansky, Østrig er valgt som
medlem af økonomiudvalg (small
associations) og Ludo Verheyen,
Sydafrika som medlem af økonomi¬
udvalg (large associations).

Beretninger og regnskab
Under beretninger meddeltes desu¬
den, at der har været holdt møder
med World Heritage list, UNESCO,
og at det beklages, at denne laves
alene af kunsthistorikere, helt uden
økologiske synspunkter.
Heiner Rodel, på det tidspunkt kas¬
serer, meddelte at økonomi og bog¬
holderi var rationaliseret, således at
IFLA økonomisk er uden for risikozo¬
nen, og at året giver et lille over¬
skud, 8.375 SFr. På trods af at IFLAs
indtægter er faldet til det halve, er
der altså stadig et mindre overskud.

Medlemmer
En ansøgning om medlemsskab fra
Letland er under behandling, især
må den lettiske forenings optagel¬
seskrav bearbejdes. Betingelsen om,
at kun en forening fra hver nation
kan søge om optagelse i IFLA, har
givet problemer og kan i visse til¬
fælde fraviges. Senest i tilfældet
Kina, hvor de kinesiske myndigheder
anser Taiwan, der er medlem, for en
del af Kina.

Philip de Roo, Belgien spurgte til de
lande de har restancer. Alfred Lesel,
Østrig svarede, at de i.h.t. vedtæg¬
ten stadig er medlemmer. Dette
gælder f.eks. Frankrig, Irland, Polen,
Portugal, Tyrkiet m.fl.
Individuelt medlemskab er muligt;
det er en kategori, der er foreslået

af Zwi Miller på Vilvorde, Danmark i
1977, og som siden har været an¬
vendt. For tiden er det især land¬
skabsarkitekter fra de udmeldte na¬

tioner, der søger om individuelt
medlemskab: USA, Canada, England
og Australien. Især har Zwi Miller
haft kontakt med uddannelsessteder
i Kalifornien og Boston.
Endelig er der mulighed for at være
såkaldt Corporate Member for 1000
SF årligt.

Budget 1997
Hver region må financiere sig selv.
Der er dog afsat et mindre beløb, et
tilskud, på 3.000 SFr. til vicepræsi¬
dentens rejser.'Der arbejdes fortsat
på at modtage tilskud fra UNESCO.
Kontoret i Versailles, lige ved skolen
i Versailles, bibeholdes indtil videre
til møder m.v.

Andet regionalt nyt
På baggrund af en spørgeundersø¬
gelse, konkluderedes det, at man er
tilfreds med den nuværende struk¬
tur. Israel foretrækker dog at tilhøre
den centrale region, og ikke Eastern
Region, som det geografisk ligger
under, hvilket blev accepteret efter
en afstemning. Eastern Region er i
øvrigt den mest aktive og arrangerer
i december sin 10. IFLA konference.
Den historiske komité arbejder sam¬
men med ICOMOS om konferencer,
f.eks. i Fulda, Berlin og Moskva,
hvor man fremlagde en resolution
om bevaring af de historiske omgi¬
velser ved Ostrakino.

Implemention Comité har de senere
år forsøgt at iværksætte landskabs¬
arkitektuddannelsesmuligheder i
Afrika. To programmer, i Malawi og
Kenya, er godkendt, men ikke påbe¬
gyndt (se IFLA news nr. 34).
Om seminaret i Moskva se IFLA
news nr. 36. Pt. arbejdes der på at
få støtte fra UNESCO til at afholde 2
seminarer, et i et fransksproget afri¬
kansk land og et i et land fra det tid¬
ligere Sovjetunionen.

Publikationer
IFLA news, der er udgivet gratis til
alle IFLA-medlemmer siden 1977, er
siden 1992 produceret i Græken¬
land, i form af 4-8 A4-sider med en¬

gelsk evt. fransk tekst, udkommer en
til to gange årligt. Det betales fra
IFLAs budget og udsendes samlet til
organisationerne, som så fordeler
dem. Hensigten er, at hvert IFLA-
medlem, og især i lande, der ikke
har egne publikationer, gennem det¬
te nyhedsblad skal have kontakt
med IFLA. De enkelte lande bør sør¬

ge for, at IFLA news opsættes på
uddannelsesinstitutionerne.
Guide til internationale muligheder
for uddannelse i landkabsarkitektur

er en bog på mere end 400 sider,
der alfabetisk land for land giver
oversigt over uddannelsestilbud og
til en hvis grad også internships -
praktiksteder. Bogen er en opdateret
vesion af den tidligere, og den base¬
rer sig på spørgeskemaer fra 94/95.
Den er redigeret af Deidre F. Cun¬
ningham. Fra flere af uddannelses¬
stederne har lærerne, der har afle¬
veret oplysninger, kun halvhjertet
givet svar, en del steder har ikke
svaret, og bogen er derfor ikke fuld¬
kommen, men dog en oversigt. F.eks.
optræder Jugoslavien, men ikke Slo¬
venien og Kroatien.
Næste udgave forventes i 1998,
skema til rettelser findes bagest i
bogen. Guiden er udgivet i 400
eksemplarer.
Guide to international opportunities
in landscape architecture education
and internships kan fås fra IFLA.
4 Rue Hardy. R.N. P 914, 78009
Versailles-Cedex, Frankrig.
Fax 139535316.
IFLA YEAR BOOK er principielt en
årbog, der opfølger kongresser, kon¬
ferencer m.m. Den er baseret på at
være selvfinancierende, bl.a. gen¬
nem annoncesalg. Den kommende
fra Thailand budgetteres til 65.000
SFr. Richard Tan, der står for opsam¬
ling vedr. Thailand berettede, at det
var næsten umuligt at inddrive ma¬

nuskripter fra Bangkok, Cape Town,
Korea m.m.

Forud for Firenzekongressen forelå
alle forelæsninger og papers i to
bøger, næsten 2 kg proceedings og
mer end 1000 sider, men kun for
kongressens deltagere. En sampro¬
duktion, hvor der redigeres, er må¬
ske en måde at gribe det an på
fremover.
En liste over publikationer, tidsskrif¬
ter m.m., der udgives af IFLA-med-
lemslande, er under udarbejdelse.

Kongresser og konferencer
December 1996 afholdes i Hong
Kong en regional konference, Urban
Explosion in Asia.
Verdenskongressen i 1997 afholdes
8.-11. oktober i Argentina med
temaet Rekreation og landskab.
Efter afbud fra New Zealand afhol¬
des verdenskongressen 1998 nu i
Indonesien med titlen Landscape
Architecture Quest for the 21st Cen¬

tury. Det er også året, hvor IFLA fyl¬
der 50.
1999 er det som bekendt Danmark,
der er vært, og i 2000 bliver det
Puerto Rico.
2000 planlægges en konference i
Singapore, og 2002 planlægges en
konference i Israel, samtidig med at
landskabsarkitektforeningens bliver
50 år.
Annemarie Lund, IFLA-delegat
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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.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre
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32836900
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Granit-belægning -» <»«<>

Granit-trapper
Vi er fagfolkpå området
og et af landets mest alsidige
granit forarbejdningssteder

O 6300 Gråsten Lllsnæs 30 ■ 32
tlf. 7465 1034 - 7465 1064- fax. 7465 1043
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Design: Knud Holscher
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