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Changing agriculture, changing
landscape
IFLA konferencen i Rotterdam, maj1988
Af Jørgen Primdahl
På vej til konferencen, set fra himlen over
Holland, er det svært at forestille sig, at det
hele skulle være så problemfyldt. At der
ligger store og skræmmende ændringer i
det europæiske landbrug - og dermed det
europæiske landskab - lige om hjørnet. I al
sin storhed forekommer det hollandske
deltalandskab urørligt, i det mindste i for¬
hold til så inferiøre størrelser som mælke¬
kvoter og kornpriser.
Ligeså set fra toget. Skulle det virkeligt

stå så galt til, som programmet antyder?
Fjernt og abstrakt forekommer truslerne i
hvert fald, på sådan en varm solskinsdag
først i maj. Er det hele ikke snarere ved at
eksplodere af frodighed og livskraft.
Træerne, tulipanerne, køerne på græs, alt
ser ud til at stortrives. For slet ikke at tale
om hende overfor med den flotte holland¬
ske næse. Sidder hun måske ikke og smiler.
Til en vildt fremmed. What's the problem?

På den anden side. Hvis det hele var så

åbenbart, hvis fremtiden stod krystalklart
for enhver interesseret, hvad skulle man så
med konferencer. Hverken fra luften eller

toget kan det ses, at det areal, der leverer
foder til hollandske kvæg og svin er otte
gange større end Holland. For nu at tage et
eksempel på, at der er noget galt.

Marginalisering og usikkerhed
Hvad vil der ske, hvis 20 millioner ha EF-
landbrugsland, omkring 4lA gange Dan¬
mark, udgår af landbrugsmæssig drift in¬
den år 2000? - som det er spået ifølge kon¬
ferenceprogrammet. Og hvad vil blive/bør
blive de landdskabelige konsekvenser af en
sådan udvikling? Sådan lød to af de centra¬
le spørgsmål bag en, i IFLA-sammenhæng,
ganske usædvanlig konference. Arrange¬
ret af den hollandske landskabsarkitekt¬

forening og Rotterdams bystyre i samar¬
bejde med IFLA.
Konferencen besvarede naturligvis ikke

de to spørgsmål med entydige konklusio¬
ner eller opskrifter. Det mest sikre, der
kan uddrages af konferencen, er faktisk, at
omfanget af usikkerhed på landbrugs-land-
skabs-området, selv blandt fagfolk af al¬
skens slags, er enormt. Ingen kontorer, fa¬
ggrupper og slet ingen enkeltpersoner har
bare det, der ligner et overblik. Det gælder
på EF-niveau, hvor de nationale, regionale
og især lokale konsekvenser ikke kan over¬
skues, ligesom det gælder de underliggen¬
de niveauer.
Denne usikkerhed kom til udtryk på for¬

skellig vis. Manuel Pérez fra universitetet i
Madrid gav nogle illustrative og samtidig
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foruroligende eksempler på, hvad margi¬
naliseringen allerede har betydet for span¬
ske landskaber, hvor især terrasseland¬
brugene er på hastig retur med store kul¬
turhistoriske, sociale og økologiske konse¬
kvenser tilfølge. Perez påpegede bl.a., at
de samme EF-initiativer på marginaljords-
området kan give ganske forskellige resul¬
tater, afhængig af lokale forhold. Hvad der
fik ham til at anbefale, at man istedet for at
presse generelle løsninger ned over alle
landskabstyper, formulerer specifikke pro¬
grammer for de enkelte områder.
Forslaget lå helt på linie med mit indlæg,

hvor jeg gennem to scenarier for et kon¬
kret, midtjysk landskab forsøgte at vise,
(1) hvad der sandsynligvis ville ske med så¬
dant landskab de næste tyve år, hvis nuvæ¬
rende tendenser fortsætter, og (2) hvad der
burde ske, hvis både landbrug og landskab
skal udvikle sig på en samfundsmæssig for¬
nuftig måde.
Andre anvendte usikkerheden overfor

fremtiden til at lade det blive ved advarsler,
implicit eller eksplicit formulerede. Eks¬
empelvis rummede et, til konferencen spe¬
cielt fremstillet skrift en række analyser og
konklusioner, der for størstedelen frem¬
stod som rene skæmmebilleder. Direkte

adspurgt i en af de afsluttende plenumdis¬
kussioner, om man forventede, det ville
være politisk acceptabelt med en udvikling,
hvor næsten hele marginaliseringen ville
foregå i Middelhavslandene, svarede en af
forfatterne: »Det håber vi ikke, det har væ¬
ret et af formålene med skriftet at vise,
hvor galt det kan gå.« Problemet er blot, at
analyserne, understøttet af flotte illustra¬
tioner, fremtræder så overbevisende, at det
kan være svært at forestille sig andre mulig¬
heder. Derved bliver advarslerne let til

selvopfyldende profetier.

Intensivering og naturforvaltning
Konferencens andet hovedtema drejede
sig om landbrugets hidtidige og fortsatte
intensivering, dvs. om en af hovedårsager¬
ne til marginalisering. Imidlertid blev mar¬
ginalisering, med enkelte undtagelser, ikke
set i denne sammenhæng. Hovedparten af
de overvejende hollandske indlæg, som be¬
handlede den fortsatte specialisering, kon¬
centrering og mekanisering af landbruget,
betragtede en sådan udvikling isoleret og
som værende eneste realistiske mulighed.
Problemet med intensiveringen bestod
ifølge foredragsholderne i at undgå uheldi¬
ge sideeffekter af intensiveringen. Forsla¬
gene gik på at undgå fortsatte miljøforrin¬
gelser, på at tilstræbe flersidig anvendelse
herunder indpasning af rekreative hensyn i
landbrugslandet samt på at stabilisere og
udbygge landskabets strukturelle og funk¬

tionelle sammensathed gennem sammen¬
fattende planlægning og naturgenopret¬
ningsprojekter.
Spørgsmålet er imidlertid, om fortsat

intensivering, som det er foregået hidtil,
nu også er den sandsynlige fremtid for det
nordeuropæiske landbrug, hvis vi ser lidt
længere frem. Før eller siden, tror jeg, bli¬
ver det klart for de fleste, at de såkaldte
sideeffekter af moderne landbrugsdrift,
hverken er små i forhold til gevinsterne el¬
ler er lette at korrigere. Før eller siden
kommer regningen i form af et misbrugt og
spoleret miljø og landskab. Bedre før end
siden.
Jo mere der bliver investeret i at holde

den nuværende udvikling på skinner i form
af dyre miljøanlæg (f.eks. store fabrikker
til behandling af gylle) og i driften af et
stort godkendelses- og tilsynsapparat, jo
dyrere bliver regningen. For ikke at nævne
landbrugsstøtten, der udgør langt de fleste
af EF's udgiftsposter. Som sædvanlig er de
hollandske tal ekstreme. Den samlede,
årlige støtte til de hollandske landbrugere
udgør således omkring 2400 gylden (=
8300 kr.) pr. ha. Alene denne udgift kan vel
næppe opretholdes, ligesom den enorme
ubalance, der er mellem husdyrhold og
areal er uholdbar.
Den største svaghed ved konferencen

var, som jeg ser det, at disse problemer
overvejende blev drøftet på gangene, i kaf¬
fe- og frokostpauserne. Istedet burde de
have været gjort til genstand for kritiske
analyser i selve konferencesalen.

Landskabshistorie og andre emner
Der var afsat en halv dag til foredrag og
diskussion i små grupper. Efter en hurtig
rundspørge blandt danske deltagere var
disse workshops overvejende vellykkede.
Selv deltog jeg i' en workshop - om indu¬
strielt landbrug -med flere spændende ind¬
læg. Især indlægget af den hollandske hi¬
storiker og landskabsarkitekt Bieleman
om landbrugs- og landskabsudvikling i den
nordhollandske provins Drethe var spæn¬
dende og sidder stadig fast et eller andet
sted i baghovedet. Utrolig så dynamisk ud¬
viklingen har været fra 1600-tallet og frem i
et tilsyneladende fjerntliggende og stille¬
stående hollandsk provinshul. Variationer
i klima (først og fremmest forekomst af
stormfloder) og markeder har sammen
med teknologiske spring skabt en dynamik
gennem tiderne, som på en gang forekom
dybt fascinerende og håbefuld. Det sidste
især fordi et kig små 400 år tilbage gør det
klart, at man skal være meget forsigtig med
liniære fremskrivninger. Udviklingen kan
vendes, hurtig og radikalt, når problemer¬
ne tårner sig tilstrækkeligt op, og/eller når



de teknologiske spring muliggør det. Hur¬
ra for landskabshistorikere!
Herudover rummede konference enkel¬

te indlæg i periferien af konferenceemnet,
men til gengæld traditionelt vigtige land¬
skabsarkitektemner: udformning af store
rekreative anlæg. Designet i tidens post¬
moderne formsprog og med tidens kom¬
mercielle indhold af sofistikerede under¬

holdningstilbud. Mellemting mellem Dyre¬
havsbakken, Legoland, Faarup Sommer¬
land og Hedeland - bare meget større. Og¬
så en slags intensivering, denne gang af
komsumptionen.
Alt i alt var det en usædvanlig konferen¬

ce hollænderne havde arrangeret. Og sam¬
tidig meget vellykket, synes jeg, trods
ovenstående kritiske kommentarer. Gid
der fra vores faggruppe må komme flere,
sådanne tværfaglige initiativer.
Jørgen Primdahl er landskabsarkitekt MDL, ansat pi
Institut for Land- og Byplanlægning, Landbohøjsko¬
len.

Legater til forskning vedrørende bytræer
Hvert år siden 1975 har International So¬

ciety of Arboriculture (ISA) uddelt legater
til fremme af forskning vedrørende byt¬
ræer.

Forskere indenfor havebrug, skovbrug,
plantephysiologi, plantepatologi, ento¬
mologi, specialister i vækstj ordens sam¬
mensætning og andre inviteres til at indsen¬
de en ansøgning om et påtænkt forsknings¬
projekt. Legatportionernes størrelse er
2.000 US.D., og der uddeles hvert år 10 le¬
gater til hjælp til indkøb af udstyr, studen¬
terhjælp, teknisk hjælp eller hjælp som på
anden måde kan fremme projektets gen¬
nemførelse.
Selvfinancierende enkeltpersoner eller

privat og offentlig ansatte kan modtage le¬
gatet. Legaterne forventes ikke at kunne
dække forskningsudgifterne, men betrag¬
tes som en stimulerende hjælp til igangsæt¬
telse af forskning vedrørende de hårdt
trængte bytræer. ISA sætter ingen restrik¬
tioner, kun skal administrative udgifter ik¬
ke fratrækkes på forhånd.
Interesserede forskere skal indsende

projektbeskrivelse på engelsk på max. 2 si¬
der hvert år inden 1. december..

Yderligere oplysning om udformning af
ansøgning kan fås ved henvendelse til ISA,
Skandinavisk afdeling '.International For¬
eningfor Træpleje, Skovvej 56, 2750 Balle¬
rup, Danmark, telefon 02650565.

Konkurrencer
Når ikke andet er anført, rettes henvendelse
til Danske Arkitekters Landsforbund, Kon¬
kurrencesekretariatet, Bredgade 66, 1260
København K. Program kan kun rekvireres
skriftligt eller ved henvendelse i sekreta¬
riatet. Ekspeditionstid for bilagsmateriale
ca. 6 dage.

International konkurrence i Fossoli,
Italien

The Municipality of Carpi has launched an
international competition for the design of
a museum and commemorative park dedi¬
cated to the memory of Nazi death camp
victims, on the location of the former con¬
centration camp of Fossoli. This competi¬
tion is open to landscape architects of
Eastern and Western Europe.
The registration deadline for this compe¬

tition is 30 September 1988; projects
should be submitted by 31 March 1989. Re¬
gistration fees are 200,000 Italian lire.
Information: Concorso di progettazione

per il recupero dell'ex campo di concentra-
mento di Fossoli. Comune di CARPI. C. so
A. Pio, 91. 41012 CARPI (Italy)

Et godt byggeri bliver
ofte fremhævet med

Dybbøl brolægningsklinker.
Det er ikke tilfældigt, at mange arkitekter
tager Dybbøl brolægningsklinker med i
planlægningsfasen, uanset om det gælder
nybyggeri, ombygning eller anlæg af uden¬
oms-arealer.

Dybbøl brolægningsklinker er fremstillet
af naturskøn skiferler, og fås i mange smuk¬
ke farver og nuancer. De er 100% frostsikre,
og tåler daglige, hårde belastninger, lige

fra tunge køretøjer til ekstrem høj
slidtage. Derfor er de lige velegnet
ude som inde - til gangstier, indkørs¬

ler, parkeringsarealer, vejbelæg¬
ning og videre via indgangspar¬
tier til gulvbelægninger i hall,

gange og andre rum.

Ring og få nærmere oplysninger,
eller rekvirer brochuremateriale

og teknisk dokumentation.

^J-alkenløwe ZJmport & ^kaport
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340
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International idékonkurrence om

Waterloo
This touristic project should respect the
natural environment, the agricultural na¬
ture of the land and historical character of
the site.
The competition is open to professionals

or students in the following disciplines: ar¬
chitecture, urban planning, landscape ar¬
chitecture, graphics, from countries of the
European Economic Community (EEC).
The languages of the competition are

English, French, Dutch and German.
Registration fees are 2000 FB and should

be transferred to the account No 088-
0639340-08 of the Fondation Roi Baudoin,
at the Crédit Communal de Belgique, in
Brussels.
Scedule: Registration deadline: 15 Octo¬

ber 1988. Deadline for reception of pro¬
jects by organizers: 15 February 1989.
Information and registration: Fondation

Roi Baudoin. International Ideas Competi¬
tion Secretariat. Site de la Bataille de Water¬
loo. Rue Brederode 21. B-1000 Brussels

(Belgium).

Diomedes konkurrence
Hvis man ser verden som et hele, forsøger
denne konkurrence at foreslå, at man for¬
ener de to Diomedes øer i Beringshavet: de

danner både enderne for de østlige og vest¬
lige hemisfærer ved den sovjetisk-ameri-
kanske grænse og også adskillelsen mellem
mandag og tirsdag på den Internationale
Datolinie. Konkurrenceindbydelse kan fås
efter den 1. november 1988 ved henvendel¬
se på: PS#1, 46-01 21st Street, L.I.C. New
York, 11101, USA. Telefon: (718) 784-
2084. Indleveringsfrist for forslag senest
den 15. februar 1989.

Idékonkurrence om Brejning området
Vejle Amt har udskrevet en offentlig idé¬
konkurrence for at få utraditionelle, men

realisable løsninger til den fremtidige an¬
vendelse af frigjorte arealer og bygninger
anlagt til forsorgscentret i Brejning. Brej¬
ning ligger i pragtfuld natur med arealer di¬
rekte ned til Vejle Fjord. De eksisterende
bygninger er bevaringsværdige og indehol¬
der store arkitektoniske og kulturhistoris¬
ke værdier. Bygningsanlægget blev bygget
til institution for psykisk udviklingshæm¬
mede. Institutionen forventes delvis afvik¬
let inden for en kort årrække.
Konkurrencen, som er udskrevet i sam¬

arbejde med DAL, opfordrer en bred vifte
af faggrupper - arkitekter og samfunds¬
planlæggere samt bygge- og investerings¬
selskaber, gerne i samarbejde - til at udar¬
bejde ideer og realiseringsforslag til kon¬
kurrenceområdets fremtidige anvendelse.
Konkurrencen indbyder også borgere, bru¬
gergrupper m.fl. til at udarbejde forslag til
delløsninger på afgrænsede emner, som
kan inspirere til ændret brug af områdets
mange kvaliteter.
Den samlede præmiesum er på kr.

600.000 med en 1. præmie på mindst kr.
200.000. Indleveringsfrist for forslag 31. ja¬
nuar 1989.
Som fagdommere har DAL udpeget ar¬

kitekterne MAA Dan Christensen, Jan Ip-
land og landskabsarkitekt Jørgen Vester-
holt.

Nogle steder er der for meget vand
- og andre steder for lidt...
Drænoplast har løsningen på

begge problemer

^alkenløwe import & ^kaport
Løntoft 9. 6400 Sønderborg. Telefon 04 48 54 38. Telex 52 340

Komprimering af jorden f.eks. på
sportspladser, i haver, parkanlæg
o.l. giver ofte vandansamlinger.
Problemet løses nemt og effektivt
med DRÆNOPLAST DRÆNSTA-
VE. DRÆNSTAVENE sørger for, at
vandet trækker igennem overfladen
hurtigt og ledes ned i undergrunden.
DRÆNSTAVENE kan anbringes ved
nedgravning og er nemme at til¬
skære.

Plantning af træer gør byerne grønnere. Men beplantning af
gader, parkeringspladser og torve giver vandings- og gødsk-
ningsproblemer, hvis belægningen går tæt på træernes stam¬
mer. De problemer løses nemt og effektivt med DRÆNOPLAST
DRÆNSTAVE og OMFANGSDRÆN.

Den gode vandledningsevne sørger
for den fornødne tilførsel af vand og
gødning til rodnettet.

Ring for nærmere oplysninger, eller
rekvirer brochure.
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Skovlunde kirkegård
Af Malene Hauxner

Det her viste udsnit af program for Skov¬
lunde kirkegård, udarbejdet for Skovlunde
menighedsråd, er et resultat af en idékon¬
kurrence og efterfølgende program- og lo¬
kalplanudarbejdelse for det fritidsområde
ved Harrestrup å i Ballerup kommune,
hvori kirkegården indgår som en vigtig del.
Kirkegården ligger på områdets højeste

punkt. Det giver en storslået udsigt ud over
landskabet mod sydvest, men også støj fra
de omkringliggende veje. Synsmæssigt på¬
virker veje og byggeri stedet så meget, at
der skal særlige foranstaltninger til for at
skabe den ro og afskærmethed, der er øn¬
skelig på en kirkegård. Den 4 ha store kir¬

kegård er derfor omgivet af en beskyttende
skovplantning og af en høj, kraftig hæk.
Kirkegården er orienteret mod landska¬
bet, som man skal kunne opleve glimtvis
gennem åbninger i hækken, og knyttet til
Skovlunde landsby med et restaureret
vandtårn som koblingspunkt.
Det er hensigten at skabe en velfunge¬

rende kirkegård, der er inddelt i afdelin¬
ger, således at etapedelinger muliggøres. I
første etape udføres alle plantninger, såle¬
des at de kan stå parat til senere etaper. Af
den grund og for at tilfredsstille forskellig¬
artede krav til begravelsesformer og grav¬
typer er kirkegården opdelt i en række
landskabsrum, der kan benyttes til kiste-
grave, urnegrave og anonyme grave. Det
er også hensigten at skabe en frodig og

stemningsfyldt kirkegård, hvis primære
formål selvfølgelig er begravelse, men som
også skal kunne indgå i det store landskab
som et rekreativt område med en særlig ka¬
rakter.
Helhed og sammenhæng skal dannes af

strukturerende bevoksninger, mens detail-
rigdommen opleves i de forskelligartede
landskabsrum, der er placeret således at
man, når man færdes på kirkegården ser
skiftende billeder af lunde, enge, plæner og
terrasser i åbne og lukkede, i små og store
og i havemæssigt og landskabeligt behand¬
lede rum.

Disse forskellige landskabsrum adskilles
og sammenkædes af veje og stier, der føl¬
ger ovalens form, dens akse eller et tvær¬
gående slynget forløb.
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Planterne er brugt til at skabe stem¬
ningsfyldte landskabs- og gravrum og til at
gøre kirkegården opdelelig og let at finde
rundt i.
Den ydre hæk er af bøg, avnbøg, lind el¬

ler taks. Den ovale allé består af den fyldt-
blomstrende fuglekirsebær eller af japansk
kirsebær. I lunden foran hovedindgangen
er der letløvede træer. Lundplantninger af
rødbladede og rødblomstrede paradisæb¬
ler, blommer, kirsebær og tjørn langs de

buede stier skal fremhæve disses forløb.
Skovplantningen for enden af den aksiale
vej er sammensat af skovtræer og -buske
med partier af vintergrønne planter. Til de
buede hække er der også brugt vintergrøn¬
ne planter. Grupperne af søjleformede
træer kan bestå af pyramidepopler, pyra-
mideeg, søjleelm eller cypres.
Terrænet er næsten vandret. Afgrav-

ningsjord er tænkt brugt til blide bakkefor-
mationer i det midterste landskabsrum.

1. Bevoksninger. Plan 1:1650. A. Den ovale
hæk. B. Kirsebæralleen. C. Gravlunden. D. De
røde lunde. E. Skoven. F. Hæk. G. Søjletræer.
2. Terræn- og overfladebehandlinger. Plan
1:1650
■ 1. Vegetation. Plan 1:1650.
A. The oval hedge. B. The cherry avenue. C. The
burial grove. D. The red grove. E. The forest. F.
Hedge. G. Columnar trees.
2. Terrain and surface treatment. Plan 1:1650.
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Bakkerne er pa den ene side blødt afrun¬
det, mens de på den anden side er skarpt
afskåret med en mur af natursten eller
tørv.
For at opnå monumentalitet i anlægget

er den centrale vej befæstet med store hvi¬
de fliser lagt i kvadratmønster udfyldt med
diagonallagte klinker. Den ovale kørevej
er befæstet med asfalt, mens øvrige smalle
stier efter forholdene befæstes med perle¬
sten, chaussesten eller klinker.

2
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Varierede overfladebehandlinger giver
landskabsrummene forskelligartet karak¬
ter.

Overfladerne er i de fleste gravrum græs¬
klædte, skiftende mellem højt græs med
blomster og tætklippede plæner og græs¬
stier.
Et enkelt gravrum er klinkebefæstet, så

virkningen bliver som i en parterrehave,
hvor gravfeltet ses som en præcis udskæ¬
ring i et fast gulv.



Indgangsbygning set fra forplads

kirscbærajlé / \

HFHH~ ^

a indgangsbygning
b kapel
C materialebygning

* klokketårn

hegn

indkørselsportal

servicepladser

armaturer

Indgangsbygningen er tænkt som en
portbygning, der tydeligt viser indgangen
til kirkegården. Bygningen huser graver-
kontor og et lille blomsterudsalg. Mand-
skabsrum, redskabsbygning og kirkegår¬
dens planteskole er trukket væk fra hoved¬
indgangen. Kapel og klokketårn vil kunne
placeres med selvstændig indgang fra
Harrestrupvej.
Som en opdeling, der antyder en adskil-

'lelse, er der langs kirsebæralleen i den in¬
dre oval tænkt et hvidmalet rosentilgroet
gitter. De bugtede mure er af tegl.
Hovedtilkørslen sker fra Skovlunde

landsby med parkering ved vandtårnet.

På kirkegården kan man i bil færdes ad
den aksiale vej og ad vejen, der følger kir¬
sebæralleen. Yderligere bilveje kan anlæg¬
ges langs den ovale hæks inderside. Til fods
færdes man dels ad bilvejene, hvor bilerne
kører langsomt, dels ad gennemgående
stier langs de buede mure og hække. Der¬
udover færdes man ad smalle græs- og klin¬
kestier i de enkelte gravrum.

1. og 2. Portbygning.
3. Kig på tværs af den aksiale vej.
4. Udsnitsplan fra klinkebelagt gravrum.
5. Kig langs den aksiale vej.
6. Udsnitsplan fra kistegrave ved kirsebæral¬

leen.
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adgangsveje , j reservation til vejudlæg

Interne køreveje
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7. Kapel.
8. Bygninger, hegn og mure. Plan 1:5000.
9. Færdsel. Plan 1:5000.
10. 1. etape. Plan 1:5000.
■ 7. +2. Gate house.
3. View across the axial road.
4. Detail plan of the brick paved, burial room.
5. View along the axial road.
6. Detail plan of the coffin, burial area by the
cherry avenue.
7. The chapel.
8. The buildings, hedges and walls. Plan 1:5000.
9. Traffic. Plan 1:5000.
10. 1. phase. Plan 1:5000.

Malene Hauxner, landskabsarkitekt MDL, lektor.

I''«J| Gravrum, som benytte:
f. ii\\ mellem 1. og 2. anlæi

A kistegrave

B urnegrave

Q anonyme urnegrave
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1. Foliatus, - løvhytten som arkitekturens begyn¬
delse, herunder follierne. Laugiers Vignet, Essai
sur I'architecture, 1753.
■ 1. Foliatus, - the bower as the beginning of
architecture, including the follies. Laugier's vig¬
nette, Essai sur I'architecture, 1753.

Den rene tåbelighed
Om fænomenet »Follies«

Af Steen Estvad Petersen

Hvad er en folly?
Direkte oversat betyder ordet: dårskab el¬
ler tåbelighed.
Og da vi ikke ejer et dansk ord for det,

tror mange, at det kommer af det engelske:
foolishness. Men i virkeligheden går begre¬
bet helt tilbage til det latinske: follis, - der
betyder bold eller kugle, - eller snarere:
foliatus, - der er en struktur af gren- og løv¬
fald.
Som arkitektonisk element i iscenesæt¬

telse af natur er follierne imidlertid alt an¬
det end marginale. Som stemningsbefor-
drere og metaforer i et rigt arkitektonisk
vokabularium, hvis kulmination nås i op¬
lysningstiden, er de udtryk for menneskers
skiftende natur- og livsopfattelse.
I sin mest perfekte form er follien ubru¬

gelig. Den bør helst ikke have en praktisk
funktion, selv om mange ikke helt lever op
til dette krav. Den kan have hvilken som

helst stil. Ægyptisk, kinesisk, gotisk, ro¬
mersk, græsk, indisk, druidisk, maurisk
LANDSKAB 6 - 1988

osv. En folly kan være et tempel, en obe¬
lisk, en pagode, en kiosk, et sætstykke
(screen), moske, søjle, telt, ruin, fortifika¬
tion, pyramide, pavillon/dueslag, mauso¬
leum, grotte osv. Det er arkitektur for arki¬
tekturens egen skyld - oftest udført af ama¬
tører.

Efterlyser man en videnskabelig defini¬
tion af begrebet, byder det på store van¬
skeligheder, fordi det er så irrationelt.
Follierne er især en lidenskab blandt en¬

gelskmænd, som skelner mellem »the
squire-folly« (i det åbne land) og »the
bourgeois-folly« (i byerne med forstæder),
men beder man dem om at definere begre¬
bet får man blot en bestyrtet hovedrysten
som svar. »The folly lie in the eye of the be¬
holder«.
Der er altså tale om et uhyre vidt begreb,

som bedst indkredses ved at eksemplificere
det.
Den klassiske folly finder vi nord for

Rom i Bomarzo, som er en hellig skov fra

1600-tallets slutning, skabt af Pierro Ligo-
rio for grev Orsini. En lund, med nogle
mindre klippepartier, er her omskabt til et
sandt rarietetskabinet af mytiske figurer,
giganter, fabeldyr, skæve tårne og pavillo¬
ner i sand eller overnaturlig størrelse. Ste¬
det rummer lidt af den galskab og mega-
lomani, som vi finder i Ludvig II af Bayerns
Neuschwanstein eller Cindarella-slottet i

Disneyland. Begge er de »gotiske« (også i
litterær betydning), og begge befordrer en
stemning. Neuschwanstein som luksus le¬
getøj for en søgende og ensom monark, -
Cindarella-slottet er industri- og massekul¬
turens bud på selvforglemmelse.
Fra Bomarzo går der formentlig tråde til¬

bage til de old-persiske havers inventar,
der, hvad enten der er tale om vandkunster
eller pavilloner, rummer stærke symbolske
og kosmologiske undertoner.
Fra Bomarzo og frem til oplysningsti¬

den, hvor follierne myldrer frem, finder vi
folly-strukturer bl.a. i form af løvhytten
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(foliatus) eller barokkens sindrigt klippede
vækster, som f.eks. Beloeils buegange om¬
kring Les bassin des Dames.
Men også Isola Bella i Lago Maggiore er

en gigantisk barok-folly, hvor en hel ø, i
det 17. århundrede, blev omskabt til Ba¬
bylons hængende haver med et amfiteater
på toppen.
En folly skal være associations-skaben¬

de. Den skal være en litterær parameter, et
meditativt museum, hvor selve navnet
symboliserer noget kendt og gerne forti¬
digt, som f.eks. på det engelske herresæde
Stowe, bygget af Temple-familien med
Kent, Vanbrugh og Capability Browns
hjælp. Her byggedes en hel serie follier
spredt i landskabet, hvor den mest kendte
nok er »The Temple of the British Wor¬
ries«, med buster af fædrelandets helte, fi¬
losoffer og poeter. Et sidestykke til Ledre¬
borgs peripatetiske akademi, som ikke ek¬
sisterer mere og, omend i beskedne frag-
126

menter, Sanderumgårds romantiske have¬
inventar.
I England vrimler det med follies, - vel

omkring 1.000 registrerede og kendte fol¬
lies og et utal af ukendte. De bygges for
øvrigt stadig, selv om amerikanerne og eu¬
ropæerne ved de nye arkitekturstrømnin¬
gers opdukken, er grebet af en sand folly-
feber. Men det skal jeg vende tilbage til se¬
nere.

I England er klassikeren Stourhead, -
landskabshaven fra det 18. århundrede.
Den skabtes som det perfekte arkadien
med palladianske bygninger, hvor Floras-,
Apollos- og Herkules-templerne er de
kendteste, men hvor den virkelige folly lig¬
ger uden for haven og hedder Alfreds
Tårn. Det er bygget i 1767 som minde om
Kong Alfred, der i 870 havde held til på ste¬
det at bekæmpe de vilde daner.
Rievaulx Terrace i Yorkshire er en græs¬

klædt, halvcirkelformet terrasse på en

2., 3. Giganter, fabeldyr og »skæve« tårne pry¬
der Bomarzo nord for Rom, - en forhekset skov
fra 1600-tallets slutning skabt af Pierro Ligorio.
■ 2. +3. Giants, fairy tale creatures and »crook¬
ed« toers pride Bomarzo north of Rome - a be¬
witched wood from the end of the 17th. century,
created by Pierro Ligorio.

3
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4. Stourhead, Wiltshire, - det klassiske Arka-
dien fra det 18. årh. medpalladianske templer og
broer. Uden for haven står follien Alfreds Tårn
fra 1767.
■ 4. Stourhead, Wiltshire, - the classic arcadian
from the 18th. century with palladian temples and
bridges. The folly, Alfreds Tower, from 1767
stands outside the garden.

5. Bladon Castle ligger som Draculas kappe
over landsbyen Newton Solney i Derbyshire. Op¬
rindelig kun en mur, en »eyecatcher« fra 1805,
men på grund afforargelse over ekstravagancen
måtte ejeren »flytte ind« i sin folly.
■ 5. Bladon Castle lies like Dracula's cape over
the village of Newton Solney in Derbyshire. Ori¬
ginally only a wall, an »eyecatcher« from 1805.

6. Underwater Ballroom, Witley Park, vel nok
en af de mest ekcentriske follies fra dette århun¬
dredes begyndelse. Her kunne et helt danseorke¬
ster underholde et større »undervands-selskab«.
■ 6. Underwater Ballroom, Witley Park, one of
the most excentric follies from the beginning of
this century. An entire dance orchestra could en¬
tertain a large »underwater party«.

skråning, hvor forhugninger gennem træer
giver udsigt til en gotisk klosterkirke-ruin i
dalens bund. Ved hver ende af terrassen
findes et lille tempel, - i den ene ende et
toskansk - i den anden et ionisk. Mellem
de to spadserede man og skuede ned til rui¬
nen gennem træerne. Stedet er skabt i
1730, måske af Vanbrugh og ligger vis-å-vis
Duncombe terrace, - hovedsædet, - som

oprindelig skulle forbindes med Rievaulx
Terrace med en ækvadukt, - et projekt,
som National Trust, der i dag ejer stedet,
ønsker at realisere.

På Rousham House, hvis landskabelige
have ikke behøver nærmere introduktion,
finder vi nogle kilometer mod nord, en så¬
kaldt »eyecatcher-folly«, - en ruineret
triumfbue af kolossale dimensioner, der
tjente som fixpunkt set fra huset, men også
som sejrsmonument.
Af nyere follies i England må nævnes

Witley Park syd for London fra århundred-
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skiftet. Indgangen findes i et hult træ i en
lille lund. En spiralagtig tunnel fører ned
under jorden, hvor man pludselig står i et
stort, cirkulært rum. Tunnellen fortsætter
længere ned til endnu et stort rum med ni¬
cher og en trappe, der fører ned til en ro¬
båd ca. 30 meter under jorden. Langs en
mørk tunnel ror man båden ud til en lille
sø, i hvis midte der er en aflang ø, hvor en
trappe fører ned til et »Underwater-ball¬
room« med plads til et orkester og et stør¬
re, dansende selskab. Stedet skabtes o.
1900 af en excentrisk millionær, Whitaker
Wright, som brugte IV2 mill, pund til sin
folly, gik fallit, blev erklæret for svindler,
hvorefter han begik selvmord ved at sluge
cyankalium,
Portmerion i Wales er en hel landsby af

follies, der er inspireret af Portofino i Itali¬
en. Det er skabt af gentleman-arkitekten
Sir William Ellis, hvis familie i over 500 år
ejede et nærliggende herresæde. Portmeri¬

on ligger på en halvø med subtropisk klima
og var fra starten en slags hotel for Ellis'
venner. Senere udbyggedes det med en
kampanile, en kuppelbygning, søjler, grot¬
ter, portaler, springvand og en Glorietta i
alle mulige stilarter og farver. På selve fa¬
miliesædet står et højt udsigtstårn, i dag
ruin, som var Sir Williams bryllupsgave.
I England vrimler det som sagt med fol¬

lies, bl.a. har man også »industrial follies«,
f.eks. viktorianske pumpestationer, møller
og væverier camoufleret som gotiske bor¬
ge, mauriske paladser og palladianske vil¬
laer.
I Frankrig er begrebet knyttet til en vis

frivolitet, hvor en folly ofte er bygget for at
give ly for erotiske eventyr. Ellers er fol-
lierne ikke så udbredte som i England, selv
om Les Hameaux i Versailles slotspark be¬
nævnes som en folly og ruinerne af kæmpe¬
søjlen i Desert du Retz fra 1785 er en sær¬
deles excentrisk folly.
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7. Desert du Rez ved Marley uden for Paris, - et
af oplysningstidens mest originale folly-anlæg.
Her den beboede søjle, et hypotetisk tempel de¬
dikeret Titan (120 m højt) og i dag desværre en
håbløs ruin.
■ 7. Desert du Rez atMarley outside Paris, - One
ofthe most original folly-lay-outs from the age of
enlightenment. Here the pillar to be lived in, a

hypothetical temple dedicated to Titan (120 m.
high) and unfortunately now a hopeless ruin.

8. Hængebroen fra herregården Glorups Have.
Den blev indviet i 1867 (bl.a. afH. C. Andersen,
der frygtsomt skuede ned i den skrækkelige af¬
grund. Den er 4 m dyb!). Af hensyn til nedstyrt-
ningsfaren blev brospændet og de flotte jerntove
desværre fjernet i 40'erne.
■ 8. The suspension bridge in the garden of the
manor house Glorup. It was opened in 1867
(amongst others by H. C. Andersen who viewed
the abyss with terror. It is 4 m. deep!). The fine
iron rope and the bridge suspension was removed
in the 1940's because of the danger of collapse.

Bedst kendt er de follier, som er ved at
blive bygget i byparken La Villette i Paris.
Arkitekten Bernard Tschumi lagde oprin¬
delig 48 follier ind i et netværk i parken,
der alle rummede forskellige funktioner.
Efterhånden er projektet reduceret til 8
follier, hvor ca. 4 p.t. er færdiggjort og står
som højrøde, konstruktivistisk inspireren¬
de fixpunkter i parkområdet. Tschumi øn¬
sker at inddrage byen i parken og trække
parken ud i byen, hvor praktiske gøremål
erstattes af symboler og ritualer. Tschumis
meget filosofisk begrundede projekter gør
ofte brug af follier og har haft stor betyd¬
ning for den pludselige aktualitet, hele fol-
lybegrebet har fået i ny arkitektur.
Interessen har bl.a. givet sig udtryk i 23

kendte arkitekters folly-projekter, som i
1983 udstilledes i Castelli- og Corcoran-
gallerierne i New York og Los Angeles. De
er senere udgivet i bogform.
Det vil føre for vidt at omtale alle pro¬

jekter, men for at give et indblik i spænd¬

vidden og fantasirigdommen, skal et par
stykker dog omtales.
Englænderen Peter Cook foreslog: »A

Lantern from Secret Blue«, - en hvidmalet
cylinder, der står midt i et forsænket bas¬
sin. Indvendig er cylinderen malet dybblå,
og den skjuler en struktur af søjler, der bæ¬
rer trapper og plateauer, hvor man kan gø¬
re ophold, indtil man når glaspavillonen på
toppen, hvoffra der er vid udsigt over et
pragtfuldt landskab. Det er en slags medi¬
tativ befordrende folly - beregnet for en¬
somhed og eftertanke.
Argentineren Emilio Ambasz' folly kal¬

des: »Man is an Island«, - og ligger på en
flad græsmark. Her graver Ambasz et
stort, kvadratisk hul, hvis bund skråner
ned mod det ene hjørne. Indgangen sker
gennem en lille søjlebåren baldakin i det
modsatte hjørne. En trappe fører ned til et
stort bassin, hvor en tømmerflåde med
stråtag ligger forankret. På flåden kan Am¬
basz enten sejle »ind« i en udhulet, kunstig

klippe bestemt for meditation eller
»besøge« nogle gallerier langs bassinets to
sider, som Ambasz fylder med minder fra
et langt liv. Det kan være barndommens le¬
getøj eller gamle fotografier, som er knyt¬
tet til minderige oplevelser. Samlingerne
fornyes eller ombyttes i en uendelighed. I
kvadratets ene hjørne modsat indgangs-
baldakinen fører en tunnel ind til et dybt
hul i jorden, hvor en kølig tåge fra hullets
dyb skaber regnbuer af forskellig form og
farve.
De øvrige folly-indslag spænder lige fra

en vanddreven tidsmaskine til et metal-telt
midt i en vinmark, beregnet for rituel vin¬
smagning.
Den aktualitet follierne har fået inden¬

for det sidste decennium hører post-mo¬
dernismen til. Den er ikke alene betinget af
en tendens til at søge tilbage i arkitektur¬
historien, men måske endnu mere af beho¬
vet for en irrationel og immateriel arkitek¬
tur baseret på en filosofi, hvor kun tænke-
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9. Cafe-follien fra La Villette i Paris. Inspiratio- ■ 9. The café folly from La Villette in Paris,
nen fra russisk konstruktivisme ses tydeligt. Af Inspiration from Russian Constructivism can
de oprindelige 48 follier, der strammede helepro- clearly be seen. Only 8 of the 48 intended follies,
jektet op, bygges formentlig kun 8. Arkitekt: which were intended to intensify the project, are
Bernard Tschumi. likely to be built. Architect: Bernard Tschumi.
10. Emilio Ambasz: Man is an Island. 10. Emilio Ambasz: Man is an Island.
11. Peter Cook: A Lantern from Secret Blue. 11. Peter Cook: A lantern from secret Blue.

rens egen bevidsthed er til (solipsisme). I
opgøret med en modernistisk tradition har
follien pludselig opnået kolossal populari¬
tet, måske fordi den med nutidige øjne
knyttes til lovløshed, mystik og irrationali¬
tet, - langt mere end den historisk set kan
bære. Efter årtiers materialistiske spæn¬
detrøje flipper mange, især yngre, arkitek¬
ter helt ud i en overfortolkning af begrebet
af follier, med det resultat, at benævnelsen
i dag kan hæftes på hvad som helst.
I sit reneste udtryk skulle follien beskyt¬

te en form, en ufærdig ruin, der mindede
om fortiden, og som aldrig blev fuldendt,
eller et klassisk tempel, der gav ly for kær¬
lighed eller meditation. Den var en slags
asyl for undertrykte handlinger, for tilba¬
getrukket meditation. 1700-tallets follier
befordrede en stemning, håb eller drøm¬
me, enten gennem en form eller et navn -
når den var mest sublim begge, som vi bl.a.
herhjemme kan se det på Liselund på Møn,
- vel et af Europas fineste samlede udtryk
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for oplysningstidens follymani. Med indu¬
strialiseringen i forrige århundrede masse-
fabrikeredes follierne, ikke mindst i for¬
bindelse med de store verdensudstillinger i
århundredets anden halvdel. Fænomenet
får nu en håndgribelig funktion og fremstil¬
les med massekonsumption for øje. Vikto¬
ria-tidens støbejern-follier overlader me¬

get lidt til fantasien. Og med modernis¬
mens kolde og abstrakte utopier, fornægtes
follien helt for en stund som dekadent luk¬
sus knyttet til en degenereret overklasse.
Med de nye arkitektur-strømningers glo¬

bale frembrud i 70'erne får alle de fort¬

rængte følelser igen frit spil og dermed og¬
så follien. Men hvor den i oplysningstiden
var en disciplineret uskyldighed for de få,
bliver den idag til et arkitekturhistorisk og
- teoretisk skoleridt med narcissistiske un¬

dertoner. Og da den altid har været udefi¬
nerbar, fordi den knytter sig til noget hem¬
meligt og irrationelt, så sprænges for¬
tolkningsrammerne i disse år. Der er gået

Litteratur.
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lois: »Les 7 Folies Capitale«, Edition Alter¬
natives, Paris 1986.
Gwyn Headley/Wim Meulenkamp: »Fol¬

lies«, Jonathan Cape, London 1986.
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inflation i brugen af ordet: folly. Den er
flyttet fra det åbne land ind til storbyen. I
sit bedste udtryk er den en slags arkitekto¬
nisk notation i form af historiske by-
fragmenter placeret efter overordnet plan
(Bernard Tschumis: 20th Century Follies,
La Villette og Kassel-follies, Marchado/
Silvettis: sicilianske by-follies i Leonforte -
og Coop Himmelblaus: monumentane by-
fragmenter).
I sit mest over- og fejlfortolkede udtryk

er den en hul pastiche (Quinlan Terrys:
West Green House og Ricardo Bofills: be¬
boede triumfbuer).
Som arkitektonisk fænomen er begrebet

sejlivet. Det tilhører ikke længere arkitek¬
turhistorien, fordi det udtrykker en men¬
neskelig trang til ekstravagance og asso¬
ciation, som en industrialiseret massekul¬
tur har brug for.
Den arkitektoniske galskab har atter

stukket hovedet frem.
Steen Estvad Petersen, arkitekt MAA
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Fotos Bent Krøjer.

Assistens kirkegård - fortid, nutid, fremtid
Af Susanne Guldager

Under overskriften - Assistens kirkegård
et rart sted for de levende - offentliggjorde
Københavns kommune i februar 1988, dis¬
positionsforslag år 2020. Forslaget blev
præsenteret dels ved et møde for pressen
og særligt indbudte og dels ved et offentligt
møde i Folkets Hus på Nørrebro. Der blev
af kommunens politikere og teknikere lagt
op til debat om dispositionsforslagets ho¬
vedideer.
Debatten om Assistens kirkegårds frem¬

tid er imidlertid ikke ny. Den startede i for¬
bindelse med, at det i 1879 ved kongelig re¬

solution var blevet besluttet at kirkegården
skulle nedlægges pr. 1. januar 1980.

Assistens i historisk belysning
Begravelser i København foregik i middel¬
alderen bag byens volde, oftest i tilknyt¬
ning til kirkerne.
Den trange plads bag voldene nødven¬

diggjorde efterhånden nye løsninger. I
1666 blev Holmens kirkegård lige uden for
Østerport taget i anvendelse, og i begyn¬
delsen af 1700-tallet kom Garnisons kirke¬

gård til. Disse kirkegårde tilhørte imidler¬

tid militærsognene og blev hovedsageligt
brugt af hæren og flåden.
Københavns voksende befolkningstal

medførte, at der blev udlagt areal til aflast¬
ning af kirkegårdene i byen. 1 1760 blev As¬
sistens kirkegård et stykke udenfor Nørre¬
port taget i anvendelse. Hvert sogn i byen
fik sin del af den nye kirkegård at råde
over. I begyndelsen var det kun byens fatti¬
ge, der blev begravet her. Modviljen mod
begravelser uden for byen skyldtes dels, at
der manglede den samme beskyttelse, som
kirkegårdene bag forsvarsværkerne nød
godt af, og dels den lange afstand for be¬
søgende. 11851 bliver det forbudt at begra¬
ve de døde indenfor Københavns volde,
men inden da var Assistens kirkegård for¬
længst blevet accepteret af byens borger¬
skab. I perioden 1785-1860 blev også byens
fortjente mænd og ansete familier begravet
på Assistens, og det er da også fra denne
periode at langt de fleste af de mindesmær¬
ker, der idag registreres som bevaringsvær¬
dige, findes.

Nyere kirkegårde i København
I 1867 nedlægges Københavns volde som
fæstningsanlæg. Herefter tager byggeriet
udenfor voldene og på brokvartererne fart.
Assistens bliver hurtigt en del af det nye
tætbebyggede bykvarter på Nørrebro.
På dette tidspunkt var hele arealet mel¬

lem Jagtvej, Hans Tavsensgade, Nørre¬
brogade og Kapelvej taget i anvendelse og
ved at være fuldt udnyttet til begravelses-
formål.
For at finde en hurtig løsning på dette

problem køber Københavns kommune i
1869 arealer i Valby, og i 1870 tages Vestre
kirkegård i anvendelse. I 1903 følger Bis¬
pebjerg kirkegård efter. Begge disse store
nye kirkegårde bliver anlagt efter en sam¬
let plan for hele kirkegårdsanlægget i mod¬
sætning til Assistens, som havde udviklet
sig efterhånden som behovet voksede.
Vestre kirkegård og Bispebjerg kirke¬

gård overtager efterhånden Assistens kir¬
kegårds funktion som Københavns begra¬
velsesplads, som stedet hvor byens borgere
og samfundets spidser bliver begravet.
Assistens kirkegård glemmes med min¬

derne fra en svunden tid, men opretholdes
som kirkegård hovedsageligt for lokalom¬
rådet.

1 1879 træffes beslutningen om kirkegår¬
dens ophør 100 år senere, og i 1880 overta¬
ger Københavns kommune hele kirkegår¬
den. Derved overtager kommunen de en¬
kelte sogns ansvar for administration og
drift, og samtidigt oprettes Københavns
Begravelsesvæsen som en fælles admini¬
stration for alle de kommunalt ejede kirke¬
gårde i Københavns kommune.
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Assistens kirkegårds udvikling
Da kirkegården blev taget i brug i 1760 om¬
fattede den kun et mindre areal - nu afde¬

ling A - ved Nørrebrogade. Kirkegårdsan-
læg blev dengang ikke formet præcist og fik
derfor et tilfældigt præg.
Omkring år 1800 var arealet her blevet

for lille, og bystyret besluttede en udvidel¬
se. Hele området langs Nørrebrogade til
Jagtvejen blev inddraget og der blev bygget
mur omkring det nye anlæg, ligesom der
var om det gamle. Dette område betegnes
idag afd. B-G. Nu blev der udarbejdet pla¬
ner for kirkegårdens indretning. I 1804 fo¬
relå to vidt forskellige forslag, som udløste
megen debat.
Et forslag, udarbejdet af lægen og arki¬

tekten Jens Bang, havde det landskabelige
som tema og var tydeligt inspireret af den
formelle engelske landskabshave.
Det andet forslag havde elementer fra

den franske barokhave og opdelte således
arealet i kvadratiske gravrum med snorlige
stier og alleer som bærende havekunstne¬
risk idé.
Dette forslag var udarbejdet af stads-

konduktør Rawert, og det blev det for¬
slag, der blev realiseret. Det stramme
formsprog holdt sig længe i dansk kirke¬
gårdskultur. De lige linier, de geometriske
rum og de markante adskillelser mellem
rummene med alleer og beplantning er ka¬
rakteristiske for kirkegårdsanlæg langt op i
dette århundrede. Fornyelsen kommer
med skov- og parkkirkegårdene, hvis mere
naturprægede indhold får afsmittende
virkning på mange af de ældre kirkegårds-
anlæg.
Efter den store udvidelse i 1806 udvides

Assistens kirkegård af flere omgange i
1828,1853 og i 1861. Hermed har kirkegår¬
den nået sin største udstrækning, og area¬
let er således gennem de forløbne 100 år
blevet forvandlet fra øde fælled til et smukt
kirkegårdsområde, der tiltrækker mange
byboere som udflugtsmål. I slutningen af
1800-tallet - efter Vestre kirkegårds ind¬
vielse inddrog kommunen arealer til skoler
og kirke. Til slut blev hele arealet langs
Hans Tavsensgade udskilt fra kirkegården,
som derved fik den størrelse den har idag. I
1907-08 blev Hans Tavsens Park anlagt.

1. Orienteringskort med afdelingsbetegnelser
1987.
2. København ca. 1891 med Garnisons kirke¬
gård, Holmens kirkegård og Assistens kirke¬
gård. Kort reproduceret med tilladelse fra Stads-
konduktørembedet.
■ 1. Information map with section designation.
2. Copenhagen c. 1891 with The Garnison
Church Yard, Holmen's Church Yard and As¬
sistens Church Yard.
1987.
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Oversigt over bevaringsværdige monumenter. Jf. Monumentgruppens rapport: »Assistens kirke¬
gård, bevaringsværdige monumenter, 1985-1987«.
■ Outline ofmonuments worthy ofconservation.

Den kongelige resolution
Rammerne for Assistens kirkegårds frem¬
tidige anvendelse blev fastlagt i 1879 ved
kongelig resolution. Kirkegården skulle ef¬
ter 1980 omlægges til park for Nørrebros
befolkning. Hensigten med dette var at
hindre, at kirkegårdsarealet blev 'begravet
under bygninger og brosten', som det var
sket med de gamle kirkegårde indenfor
voldene. I resolutionen blev det endvidere

krævet, at der ved udformningen af parken
blev taget hensyn til 'en værdig bevarelse af
de ypperste gravmæler og minder over
kendte personer'.

I 1951 vedtog Københavns borgerrepræ¬
sentation at udsætte nedlæggelsen med 40
år til udgangen af 2019.

Dispositionsforslag år 2020
I februar 1988 blev dispositionsforslag år
2020 fremlagt til offentlig debat. Inden
årets udgang regner man i kommunen med
at have en vedtaget plan som grundlag for
det videre arbejde. Det forberedende ar¬
bejde har stået på længe.
I 1980, som var det oprindelige ophørs¬

år, hjemfaldt et stort antal gravsteder og
kirkegården havde et forfaldent udse¬

ende. En stor del af mindesmærkerne var

truet, og visse afdelinger på kirkegården
var nærmest utilgængelige på grund af til¬
groning. Dette gav anledning til nedsættel¬
se af et udvalg med deltagelse af repræsen¬
tanter fra: Københavns bymuseum, Thor¬
valdsens museum, Stadsarkitektens direk¬
torat, Stadsarkivet, Stadsgartnerens kon¬
tor og Københavns begravelsesvæsen.
Udvalget skulle drage omsorg for beva¬

ringen af kunstnerisk værdifulde monu¬
menter og monumenter over historiske
personer, samt fremkomne planer om en
gradvis omlægning af kirkegården.
Som et resultat af udvalgets arbejde er

der blevet registreret 6000 monumenter.
Endvidere er der blevet udarbejdet en re¬
gistrant over værdifulde træer og buske in¬
den for hele kirkegårdsområdet.
I 1983 tiltrådte borgerrepræsentationen

et forslag, ifølge hvilket størstedelen af As¬
sistens kirkegård i fremtiden skal anvendes
til park, således som den gamle resolution
foreskriver. Samtidigt blev der vedtaget et
beløb til forskellige forberedende arbej¬
der.
I de følgende år blev der foretaget yder¬

ligere registreringer og ført drøftelser med
særligt sagkyndige, specielt vedrørende
gravminderne.
Samtidigt var der, helt i tråd med tidens

decentraliseringstanker, der går imod store
centrale anlæg også på kirkegårdsområdet,
opstået et ønske blandt befolkningen på
Nørrebro om at bevare en del af kirkegår¬
den som lokalkirkegård også efter 2020.
Det nu foreliggende dispositionsforslag

indeholder i forhold til 1983-forslaget en
væsentlig ændret arealdisponering. Forsla¬
get bryder med den gamle resolution ved at
udlægge et areal til lokalkirkegård. Endvi¬
dere udlægges et større areal end tidligere,
hvor de kulturhistoriske interesser i særlig
grad skal prioriteres.
Forslagets idé er at knytte Assistens kir¬

kegård nærmere til Nørrebrokvarteret
gennem fortsat anvendelse som kirkegård
og ved at skabe bedre rekreative mulighe¬
der, samtidig med at stedet udvikles som et
kulturhistorisk udflugtsmål.
Dispositionsforslag år 2020 opdeler det

samlede areal på 20 ha i fire mindre områ¬
der, som hver er tiltænkt sin særlige anven¬
delse og karakter.
Den ældste del af kirkegården skal sam¬

men med kapellet og inspektørboligen ved
Kapelvej anvendes til museale formål.
Kulturhistoriske og kunstneriske interes¬
ser er her sikret første prioritet. Det drejer
sig ikke kun om monumenterne, man øn¬
sker også at bevare og genskabe det histo¬
riske kirkegårdsmiljø, som er en væsentlig
del af den kulturhistoriske sammenhæng,
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hvori gravsteder og -minder indgår. Hoved¬
parten af kirkegårdsudvidelsen fra 1806
skal anvendes som mindepark, hvor både
historiske og rekreative interesser skal til¬
godeses. Begravelser kan på særlige vilkår
tillades i dette område med henblik på at
sikre et autentisk begravelsesmiljø om¬
kring de gamle mindesmærker.
At kombinere gammelt og nyt er ikke

nogen nem opgave. En kirkegård er med
sit stramme formsprog og de særlige æsteti¬
ske regler, man forventer overholdt her, en
anlægstype, der er meget sårbar overfor
ændringer.
Syd for mindeparken ligger så det områ¬

de, som fortsat foreslås anvendt til kirke¬
gård. Gamle gravminder og gravstedsfor-
mer bevares her, men der skal også sikres
plads til nye ideer. Der skal inden for dette
område sikres mulighed for at kommende
generationers kirkegårdskultur og begra-
velseskunst kan komme til udtryk i over¬
ensstemmelse med lokalbefolkningens øn¬
sker.
Området fra Nørrebros Runddel langs

Jagtvejen og Hans Tavsens Park udlægges i
forslaget til park. Parken tænkes givet et
naturpræget indhold i kontrast til kirkegår¬
dens strammere formsprog og til Hans Tav¬
sens Parks mere formelle og strengt funk¬
tionsorienterede udformning og indhold.
Det museale område og mindeparken

ved Nørrebrogade tænkes at blive en at¬
traktion på nationalt og internationalt plan
på linie med Kongens Have og Botanisk
Have. Lokalkirkegården og parken er i hø¬
jere grad orienteret mod Nørrebros be¬
boere. Hele kirkegårdsområdet skal imid¬
lertid fremstå som en helhed, hvor stedets
lange historie er en fælles faktor, som af¬
spejler sig i vegetationen og det bygnings¬
mæssige indhold, og som giver oplevelser¬
ne en særlig karakter.
Dispositionsforslaget forholder sig til

adgangs- og stiforholdene i området. Nye
muligheder i det nu helt lukkede hegn mod
Hans Tavsens Park skal etableres og stier
anlægges i tilknytning hertil. Flere af de ek¬
sisterende porte i de gamle mure, der på
markant måde definerer overgangen fra
larmende byområde til fredfyldt idyl, skal
holdes åbne om dagen.

Virkeligheden idag
Kirkegården idag indeholder både natur¬
værdier og kulturværdier i rigt mål.
Vegetationen er frodig og varieret med

mange sjældne plantearter. Der er store,
gamle og meget smukke træer både i alleer
og spredt på kirkegården. De historiske
værdier er knyttet til bygninger og monu¬
menter, men også til selve kirkegårdsan-
lægget. Både i helhed og detalje fortælles
LANDSKAB 6 - 1988
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■ Proposed site dispostion anno 2020.

stilarternes historie indenfor arkitektur,
landskabsarkitektur og billedkunst.
Straks når man træder ind gennem en af

de åbne porte i muren, bliver man grebet af
den særlige stemning, som hører kirkegår¬
de til, men som på Assistens opleves særlig
intens. Er det historiens vingesus, det be¬
gyndende forfalds kriblende uhygge eller
de sære kontraster mellem de agtværdige-
mindesmærker og det respektløse plante¬
vildnis, der udfordrer fantasien?
Svaret får stå hen. Og andre spørgsmål

melder sig da også, udløst af en undren
over den tilsyneladende afmålte omsorg

for stedets værdier, som præger store dele
af kirkegården, når man besøger den idag.
Grænsen for charmerende forfald er

langt overskredet de steder, hvor gravste¬
der er groet til i ukrudt og mindesmærker
er ødelagt og efterladt. Flere steder er
beplantningen groet sammen i et uover¬
skueligt og selvødelæggende vildnis.
Antallet af hjemfaldne gravsteder er visse
steder så stort og oprydningsarbejdet så
langsomt fremadskridende, at man får ind¬
tryk af manglende målsætning og for stor
afstand mellem opgavens omfang og res¬
sourcernes mængde.
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1. Det tilstræbes at bevare gravsteder og monu¬
menter i helheder, med bibeholdelse af en del af
kirkegårdsstrukturen, dvs. stier og ubrudte ræk¬
ker af gravsteder med varierende beplantning.
2. Den foreslåede mindepark rummer mange
gravsteder og monumenter fra forskellige epo¬
ker, hver med deres kunstneriske idealer. Bundet
sammen afen frodig vegetation danner de et me¬
get rigt, men også meget sårbart miljø, som må
behandles med finfølelse og varsomhed.
■ 1. It is important topreserve graves and monu¬
ments in entities with retention of parts of the
church yard structure -paths and unbrokens rows
of grave plots with varied planting.
2. The proposed memorial park contains many
graves and monuments from different eras, each
with their artistic ideals. Bound together by a

fertile vegetation, they form an extremely rich yet
very vulnerable environment which must be treat¬
ed with extreme care.

Fremtiden

Kirkegården befinder sig idag i den usikre
fase mellem fortid og fremtid.
Siden det store hjemfaldsår 1980, er der

sket ændringer i beplantning og arealan¬
vendelse. Mange af ændringerne er forår¬
saget af den ophobning af problemer, der
havde fundet sted op til 1980. Disse æn¬
dringer er foretaget mere eller mindre
spontant uden en forudgående planlæg¬
ning, og har udløst megen kritik. En kon¬
kret stillingtagen til kirkegårdens fremtid
har været efterlyst.
I perioden har der imidlertid været

udført et meget stort planforberedende
registreringsarbej de. Monumentgruppens
rapport om bevaringsværdige monumenter
1985-87, de af overgartner Axel Andersen
udførte registreringer af værdifulde be¬
plantninger og gravstedsgitre og Eva Ek-
brandts afgangsopgave fra Kunstakade¬
miet, 1987 er udtryk herfor. Dette materia¬
le ligger til grund for dispositionsforslaget
og for det videre projekteringsarbejde.
Når borgerrepræsentationen vedtager

dispositionsforslaget er næste vigtige skridt
taget på den lange vej mod fremtidens As¬
sistentens, men planen er kun en ramme¬

plan som fastlægger hovedretningslinier.
En løbende debat om målsætninger, midler
og faglige metoder er nødvendig i de kom¬
mende mange år.
Projekteringsarbejdet skal forestås af

Stadsgartnerens kontor i samarbejde med
Begravelsesvæsenet. Det er et eksperi¬
menterende udviklingsarbejde, man her
skal i gang med. Mange forskellige ønsker,
ideer, krav og forventninger til de forskel¬
ligartede funktioner, området skal kunne
rumme, må afvejes og bringes i harmoni
med de særlige forhold på stedet.
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3. Parkens vildtlevende fugle og øvrige fauna er
helt afhængige af beplantningen. Kratagtige par¬
tier som dette søges derfor bevaret, også i de dele
afparken, der foreslås udlagt til plæner og blom¬
sterenge.
4. Kirkegårdenes fordeling i København og Fre¬
deriksberg kommuner.
■ 3. The wildplant and animal life in the park is
completely dependent on the planting. Scrub-like
areas like these ought to be retained - also in those
parts of theparkproposed with lawns andflower¬
ing meadow.
4. Distribution of church yards in Copenhagen
and Frederiksberg municipalities.

Kirkegårdsfunktionen vil præge hele
området mange år endnu og kræve den for¬
nødne pietetsfølelse. Det kan måske kom¬
me til at sætte tålmodigheden på en hård
prøve hos de beboere på Nørrebro, som fø¬
ler, at behovet for friere udfoldelsesmulig¬
heder på arealet er påtrængende.

Kirkegården som byens friareal
Kirkegårde i tæt bebyggede områder udgør
ofte et naturligt supplement til byens fri¬
arealer - et supplement som både ind¬
holds- og arealmæssigt er tiltrængt.
Men kirkegårdsområdets særlige karak¬

ter begrænser naturligvis anvendelsesmu¬
lighederne. På Nørrebro har Assistens kir¬
kegård altid været et sådant særligt friareal.
Arealets historie vil også fremover sætte
grænser for anvendelsesmulighederne. Vis¬
se typer mere støjende fritidsaktiviteter vil
med fordel kunne komme til udfoldelse på
andre arealer.

Kirkegårdene i København og Frede¬
riksberg kommuner ligger spredt i byområ¬
det. For alle kirkegårde er der fastsat et op¬
hørsår. Dette indeholder muligheder for
omorganisering af kirkegårdsarealet. Det
stigende antal urnebegravelser giver samti¬
dig arealmæssige muligheder for ændrin¬
ger.
Med forbillede i Assistens kan man fo¬

restille sig andre af byens kirkegårde æn¬
dret, så forskellige rekreative interesser i
højere grad tilgodeses, samtidigt med at
kirkegårdsfunktionen opretholdes.
En sådan udvikling er i høj grad sandsyn¬

lig og af stor betydning for byens forsyning
mecl friarealer og for den fremtidige ind¬
retning og anvendelse af vore parker.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL.

3
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Balticas gårdhave i Bredgade.
■ The courtyard garden at Baltica.

Samtale med landskabs¬
arkitekt Eywin Langkilde
En generation af Landskabsarkitekter
Af Karen Permin

Eywin Langkilde er født lige efter første
verdenskrig i Helsingør, hvor faderen var
handelsgartner. Uden eksamen forlod han
folkeskolen efter 7. klasse. Kom i gartner¬
lære og fulgte, som skik og brug var, den
obligatoriske aftenskoleundervisning for
gartnerelever på Teknisk Skole, hvor han
fik en lærer, hvis udsyn gentagne gange
skulle få afgørende indflydelse på hans fag¬
lige løbebane.
Med gartnerelevens udprægede botani¬

ske interesse og tidlige funderinger over
planters anvendelsesmuligheder, rådede
Appeldorn Nielsen, som læreren hed,
Langkilde til, mere målrettet at koncentre¬
re sig om en planteskoleuddannelse. Og da
en af landets bedste planteskoler - D. T.
Poulsens planteskole i Kvistgård - lå i rime¬
lig cykleafstand fra hjembyen Helsingør,
blev han ansat på planteskolen, hvor han
kom i lære sammen med Morten Klint, den
senere lektor i Havekunst på Kunstakade¬
miets Arkitektskole og Niels Dines Poul¬
sen, som skulle overtage det Poulsenske
planteskoledynasti.
Efter et års tid vendte Appeldorn Niel¬

sen tilbage og foreslog Langkilde at blive
elev hos C. Th. Sørensen, som manglede
en mand på tegnestuen. Dengang en for¬
holdsvis almindelig uddannelsesstart for
vordende havearkitekter, som evnerige,
men uden eksamen, sjældent ville være i

stand til at klare de teoretiske optagelses¬
betingelser på Landbohøjskolen.
Langkilde fik jobbet og blev straks sat

igang med at lave beplantningsplaner. Men
læretiden på tegnéstuen blev kort, da han
blev indkaldt til militæret, umiddelbart ef¬
ter at Tyskland havde invaderet Polen.
Efter hjemsendelsen anbefalede C. Th.

ham at blive havebrugskandidat, hvilket
ikke var så let en sag, når han havde forladt
skolen eksamensløs som fjortenårig.
Men han gik med på idéen - og med en

utrolig viljestyrke arbejdede han om dagen
i planteskolen og gik om aftenen på Aka¬
demisk Kursus i København for at dygtig¬
gøre sig til optagelse på Landbohøjskolens
havebrugsafdeling, hvorfra han i 1944 blev
færdig som havebrugskandidat med an¬

lægsgartneri som hovedfag.

En omvej
Hvad skulle uddannelsen bruges til?

Jeg ville være havearkitekt, derom var
ingen tvivl. Og da jeg i hele studieforløbet
havde arbejdet på Sørensens tegnestue i fe¬
rier, om aftener og på fridage, når arbejds¬
presset var stort, regnede jeg selvfølgelig
med at fortsætte der, når jeg stod med ek¬
samensbeviset i hånd. Men i den tro gjorde
jeg »regning uden vært«. For lige på det
tidspunkt havde C. Th. ansat to nye medar¬
bejdere - volontører om du vil.

Selvfølgelig var jeg utrolig skuffet, men
fandt så på at udnytte min teoretiske spe¬
cialviden i anlægsgartneri hos anlægsgart¬
ner E. M. Deichmann i Gentofte, hvor jeg
ud over lidt projektering, mere praktisk
kunne lære anlægsgartnerfagets tekniske
finesser, og samtidig følge projekterne fra
idé til virkelighed. Efter et par års anlægs¬
gartnervirksomhed med tæt kontakt til de
havearkitekter Deichmann brugte i sin
travle virksomhed: Axel Andersen, Georg
Boye og Troels Erstad, ringede Erstad en
dag og tilbød mig job på tegnestuen.
Hvordan var han egentlig denne Troels

Erstad?
Efter min vurdering den bedst begavede

havearkitekt Danmark har haft. Som søn

af havearkitekt E. Erstad-Jørgensen, den
første der her i landet brugte havearkitekt¬
titlen, havde han hele sit faglige bagland i
orden. Han havde været elev de bedste læ¬
resteder, læst på Landbohøjskolen, arbej¬
det på C. Th. Sørensens tegnestue, samar¬
bejdet med G. N. Brandt og været assistent
hos Georg Georgsen på Landbohøjskolens
tegnesal.
På hans tegnestue var det, jeg blev ansat

et par år før, han blev direktør for Det kgl.
Danske Haveselskabs Have og forstander
for dens nyoprettede anlægsgartnerskole,
hvis højt kvalificerede elevundervisning
var tænkt som et adgangstegn til vide-
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Skulpturhave på Amalienborg.
■ Sculpture garden at Amalienborg.

reuddannelsen på Landbohøjskolens an-
lægslinje.

Den vanskelige lederrolle
Hvilke konsekvenser fik denne udnæv¬

nelse?
Da Erstad hurtigt indså, at han ikke kun¬

ne drive en blomstrende havearkitektvirk¬
somhed og samtidig opbygge en anlægs-
gartnerskole fra grunden af, tilbød han mig
kompagniskab fra januar 1949. Men allere¬
de få måneder senere døde Troels Erstad,
og jeg måtte alene føre tegnestuen videre.
De første år på samme adresse, senere flyt¬
tede vi til Set. Pederstræde i det indre Kø¬
benhavn, mens hans kone Edel Erstad, der
også var havebrugskandidat, blev boende i
huset i Ordrup, som senere blev rammen
om hendes blomstrende papirklip-virk¬
somhed.
I Set. Pederstræde voksede firmaet, hvil¬

ket tydeligt fremgår af tegnestuens sags-
kartotek, som på et vist tidspunkt talte
1.600-1.800 enkeltsager. Jeg nævner i flæ¬
ng: rådhushaver, anlæg ved skoler, lege¬
pladser, alderdomshjem, kirker, offentlige
bygninger, industrianlæg, boligbyggeri i lil¬
le og stor skala osv.
I starten havde jeg lidt vanskeligt ved at

leve op til den nye chefrolle og mente sta¬
dig, at jeg i skitseform egenhændigt skulle
udarbejde oplæg til samtlige opgaveløsnin¬

ger. Men i den vurdering var mine yngre
tegnestuemedarbejdere aldeles uenige,
hvorefter vi indgik den aftale, at de mere
selvstændigt arbejdende havearkitekter,
som Ole Klaaborg, Gunnar Moos, Arne
Levin, Niels Mansa og Inger Olesen under
min kontrol fik lov at projektere selvstæn¬
digt og følge sagerne op.

Opgaver - utraditionelle opgaver
Hvilke opgaver har moret dig mest?
Det kan godt være lidt vanskeligt at

fremhæve det ene projekt frem for det an¬
det. Men lad mig alligevel med nogle eks¬
empler forsøge at dokumentere, hvad der i
særlig grad morede mig. Og da vælger jeg
selvfølgelig de mere utraditionelle opga¬
ver, hvor jeg i mange sammenhænge sam¬
arbejdede med min egen generations bed¬
ste malere, billedhuggere og arkitekter.

Udstillingsarkitekt
Som et første eksempel kommer jeg ikke

uden om mit arbejde som udstillingsarki¬
tekt. Når tidsfaktoren, arealets begræn¬
sede størrelse og en uendelig detaljerig¬
dom i udstillingsmaterialet med et fast greb
skulle samles til en kunstnerisk helhed, da
havde jeg det pragtfuldt.
Som ansvarlig udstillingsarkitekt for Al¬

mindelig Dansk Gartnerforenings kæm¬
pearrangementer i Forum og i mindre må¬

lestok for skiftende blomsterudstillinger i
Haveselskabets Have, var arbejdsformen
ikke fremmed, da Dansk Blomsterløgav-
lerforening gav mig ansvaret for udform¬
ningen af blomsterløgparken på Vallø,
hvor vi med en million blomsterløg
»malede farvebilleder«, så selv Dekanes¬
sens betænkeligheder forsvandt, og Dron¬
ning Ingrid med sin tilstedeværelse ved
åbningshøjtideligheden, garanterede for
arrangementets kvalitet.

Samarbejde om kunst
I udstillingssammenhæng vil jeg gerne

nævne mit samarbejde med maleren Mo¬
gens Andersen på udstillingen »Sytten ha¬
ver i én«, hvor en abstrakt figur »Nature
morte i brosten og græs« var placeret som
havens centrale element.
Med mønsterlagte brosten i græs, ekspe¬

rimenterede jeg i min egen have med for¬
skellig effekt afhængig af, om jeg bevæ¬
gede mig i havens niveau, eller betragtede
mønsteret fra førstesalens vinduer. Et mo¬
tiv jeg i større målestok senere anvendte i
Balticas gårdhave i Bredgade, og i etage¬
husbebyggelsen »Frederiksgården« på Fre¬
deriksberg.
Endnu et eksempel på en utraditionel

opgave er skulpturhaven på Amalienborg,
hvis tilblivelse skyldes Prinsens kunstinte¬
resse, og i dette tilfælde hans overvejelser
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De hængende haver i Tivoli.
■ The hanging gardens at Tivoli.

om at få placeret nogle gamle bortstuvede
kunstværker i et særligt haveafsnit på Ama¬
lienborg. Mit skitseforslag om en opdeling
af haven i klippede hækrum af taks med
overstandere af paradisæbler på græsklædt
bund var en løsning efter Prins Henriks
smag. Slotsgartneren på Fredensborg og
hans folk udførte anlægget efter mine pla¬
ner, men spørger du mig, hvordan det ser
ud, bliver jeg dig svar skyldig, fordi jeg
hverken var tilsynsførende i havens anlæg¬
speriode, eller plejemæssigt fik afleveret et
skriftligt oplæg til en plejeplan.

Tivoliopgaver i ind- og udland
Men mest inspirerende af alt var de op¬

gaver, jeg med arkitekten Simon Henning¬
sen - PHs søn - som fast partner løste i Ti¬
voli, og hvor vi i starten arbejdede med at
forbedre havens kunstige aftenbelysning
og aktivere tidligere ubrugte arealer.
Dette samarbejde blev primært til »De

hængende haver« ved indgangen fra Råd¬
huspladsen og legepladsen »Tivolaj«, hvor
vi sammen med seks kunstnere - Erik

Spjæt Christensen, William Fredericia,
Henry Heerup, Torsten Johansson, Henrik
Starcke og Gunnar Westmann lavede et le¬
geområde, som børnene elskede, og pres¬
sens kunstanmeldere modtog med fede
overskrifter Og rosende lovord.
138

Og så selvfølgelig den danske afdeling på
verdensudstillingen i New York 1964, hvor
vi efter Tivolimodellen lavede en dansk le¬

geplads, som henrykkede de amerikanske
børn og deres forvænte forældre.

Hvordan fik du »foden« indenfor Tivolis
mure?
Tivolis direktion havde jo tidligere brugt

havearkitekter til løsning af enkeltopgaver
i haven. G. N. Brandt var mester for vand-

og staudehaven ved Tivolisøen, og Georg
Boye havde arbejdet med Divan 2's terras¬
se.

For min egen del startede det med, at
Københavns stadsgartner Jacob Bergmann
anbefalede Tivolis direktion at rådføre sig
med mig om fældning af nogle træer ud
mod Vester Voldgade. Jeg lavede en hugst¬
plan og fik samtidig idéen til arealets frem¬
tidige udnyttelse. Hastigt nedkradset på en
serviet lavede jeg skitsen til »Tivolis hæn¬
gende haver«, som omgående blev god¬
kendt og anlagt.

Oldtidssamfundet - et bidrag til tidens
legepladsdebat
Du deltog også i konkurrencer
Ja - og vandt faktisk førstepræmie for

projektet »Oldtidssamfundet« i Goteborg
Stads idépriståvling om legepladser i 1954.

Motivet var delvis hentet fra oldtidens

kæmpehøje mellem hvilke jeg forestillede
mig en boplads af pælehytter, stensætnin¬
ger, rustikke legeredskaber og et par
klatretræer. Et område, der skulle appelle¬
re til børnenes fantasi og mit bidrag til ti¬
dens debat om legepladsens udformning,
og hvordan modsætningsforholdet mellem
børnenes ønsker og de voksnes krav kunne
nedbrydes. ,

I Sverige blev anlægget aldrig udført,
men i en lidt omredigeret form lavet i et
større haveboligområde i Københavns om¬
egn, hvor det gennem mange år var en sær¬
deles velbesøgt legeplads for kvarterets
børn. Stor var derfor min forbløffelse, da
jeg for et par år siden opdagede, at oldtids-
højene var jævnet med jorden, pælehytter¬
ne revet ned, og al fordums herlighed kun
et nostalgisk minde i en aldrende planlæg¬
gers hjerne. Skuffet blev jeg, men også lidt
vred på mig selv, fordi jeg ikke havde sør¬
get for at fastholde anlæggets identitet for
eftertiden.

Formand i Dansk Havearkitektforening
I slutningen af 50'erne blev Eywin Langkil¬
de valgt til formand i Dansk Havearkitekt¬
forening, men inden da havde der ifølge
gamle foreningsreferater været ført en hef¬
tig korridorpolitik om en gradvis ændring
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af bestyrelsens sammensætning med et
snarligt formandsskifte som endemål.

Hvad var det der foregik?
Jeg husker ikke selv så meget fra den pe¬

riode, men sikkert er det, at den gruppe,
der i sin tid stod bag oprettelsen af
»Foreningen af Yngre Havearkitekter«
havde en finger med i spillet. Alle var de
interesseret i organisationsarbejde, og som
nybagte medlemmer af Dansk Havearki¬
tektforening optaget af foreningens fremti¬
dige politik. Et første punkt i deres hand¬
lingsplan vedrørte en foryngelse af besty¬
relsen, hvis formand Georg Boye havde
siddet på posten i en halv snes år.
Efter en henvendelse fra »de utilfredse«

havde jeg med henblik på senere at skulle
overtage formandshvervet, indvilget i at la¬
de mig opstille som kandidat til næstfor¬
mandsposten under forudsætning af, at
Georg Boye var indforstået hermed.
En så lempelig overgangsordning blev

mig imidlertid ikke til del, fordi den samle¬
de bestyrelse ret uventet stillede samtlige
mandater til generalforsamlingens rådig¬
hed. Konsekvensen heraf blev, at en ha¬
stigt sammensat valgkomite skulle sørge
for at have en navneliste klar til forelæggel¬
se på en ekstraordinært indkaldt general¬
forsamling fjorten dage senere.

Uden kampvalg blev jeg i februar 1959
valgt til formand i Dansk Havearkitekt¬
forening med Jørn Palle Schmidt som næst¬
formand, Erik Mygind som sekretær og
Morten Klint som kasserer.

Visioner

Hvilke opgaver havde I så på tapetet?
Vi ville udvide DHs mødeaktivitet, have

medindflydelse på den fremtidige havear¬
kitektuddannelse, give »Havekunst« en an¬
sigtsløftning og ændre foreningens med-
lemspolitik.
Medlemsmøder og samtaleaftener
Når vi ønskede at udvide mødeaktivite¬

ten, skal det ses i lyset af den gamle besty¬
relses mødetradition, som på årsbasis hav¬
de betydet afholdelse af den ordinære ge¬
neralforsamling, et årsmøde og ét - siger
og skriver ét - årligt bestyrelsesmøde.
Hvem der afgjorde hvad i de mellemlig¬

gende perioder, kan der kun gisnes om.
Undervisningsplaner for Kunstakade¬

miet og Landbohøjskolen
Undervisningsmæssigt arbejdedes der

på to fløje. På Kunstakademiets arkitekt¬
skole var man med C. Th. Sørensen som

primus motor, igang med at gennemføre
»Kunstakademiets prøve i havekunst«, og
på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
arbejdedes der henimod en ændring og op¬

deling af havebrugsstudiet i to selvstændige
studieretninger. En Ha-linie for vordende
havearkitekter, primært beregnet for an¬
sættelse i de kommunale forvaltninger, og
en Hg-linie, som skulle undervise de stude¬
rende i havebrugets mere traditionelle kul¬
turer i væksthus og på friland.
Havekunsts fremtid
På foreningsniveau havde Havekunsts

udgivelse givet glæder, sorger og mange
bekymringer.
Faglig stolthed, over at så lille en fag¬

gruppe havde klaret at udgive sit eget lille
tidsskrift i mere end 35 år, var spækket med
evige bekymringer over tidsskriftets be¬
trængte økonomi, som ingen mulighed gav
for at give bladet en tiltrængt ansigtsløft¬
ning, og betale den ansvarhavende redak¬
tør en rimelig hyre.
Et fornemt og attraktivt tidsskrift at få

sine projekter offentliggjort i, og derfor af
skiftende redaktører betragtet som et sær¬
deles ærefuldt, men også ulønnet hverv,
der fortrinsvis måtte foregå i sene natteti¬
mer, når tegnestuens og de familiære gøre¬
mål var fra hånden.
Da det så sortest ud faldt en »appelsin i

vores turban«. Som medlem af Arkitek¬
tens Forlags bestyrelse foreslog havearki¬
tekt Ole Nørgaard i vinteren 1960 Dansk
Havearkitektforening at indgå realitets-
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Svinninge hovedbibliotek.
■ Svinninge main library.
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drøftelser med Arkitektens Forlag om en
fremtidig udgivelse af »Havekunst« på det
forlag, som i forvejen udgav Arkitekten,
Arkitektur og Byplan.

Ideen fængede, og efter en del møder
mellem forlagsleder Poul Erik Skriver, Ha¬
vekunsts daværende redaktør Agnete
Muusfeldt (Mygind) og jeg som forenin¬
gens formand, fik vi i fællesskab nedfældet
et udkast til en samarbejdsaftale, som i
princippet gik ud på, at Arkitektens Forlag
skulle overtage hele det økonomiske an¬
svar for tidsskriftets udgivelse, mens de re¬
daktionelle opgaver fortsat skulle vareta¬
ges af Dansk Havearkitektforening.

På Dansk Havearkitektforenings gene¬
ralforsamling i januar 1960 blev forslaget
enstemmigt godkendt. Men endnu en rum
tid skulle gå, før alt faldt på plads, nye re¬
daktører udpeget, bladets udseende, ty¬
pografi og indhold aftalt og abonnements¬
listerne ajourført.
Med udgivelsen af Havekunst, 42. år¬

gang, nr. 1, 1962 på Arkitektens Forlag
indledtes en ny epoke i det gamle fagblads
historie.
Som Agnete Muusfeldts efterfølgere sad

havearkitekterne Gunnar Moos og Arne
Lindholdt to år i Havekunsts redaktørstol,
så måtte de give op. Tiden rakte ikke til.
Selv fordelt på to, blev opgaven for stor og
tidkrævende. Og bestyrelsen måtte se i
øjnene, at et fagblad ikke i længden kunne
redigeres con amore, når arbejdstiden var
slut, men krævede en redaktør, som fuldt
ud kunne hellige sig bladet.
Som en af de sidste afgørelser i min for-

mandstid blev du (Karen Permin) ansat
som ansvarhavende redaktør i 1964 med et

rådgivende redaktionsudvalg som faglig
støtte.

Medlemsrekruttering til DH
I takt med udviklingen inden for bygge¬

riet var det i de år meget almindeligt, at
landets kendteste arkitekter også arbejde¬
de som havearkitekter. Fagfolk - som vi
unge gerne så som medlemmer i Dansk
Havearkitektforening,'»uden at de nødven¬
digvis skulle igennem den normale opta¬
gelsesprocedure, som krævede to stillere
og indsendelse af projektmateriale til be¬
dømmelse.
Vi nåede ikke straks at få en så radikal

ændring af foreningens optagelsesbetingel¬
ser, men måtte acceptere en overgangsord¬
ning, der indebar, at foreningen kunne
invitere personer som overordentlige med¬
lemmer uden stemmeret.
Sådan blev Ole Nørgaard i første om¬

gang medlem af Dansk Havearkitektfore¬
ning. Hvorvidt Arne Jacobsen og Max
Briiel, som dengang var på tale, fik samme
tilbud, husker jeg ikke så nøje. Men med¬

lemmer af Dansk Havearkitektforening
blev de vel aldrig.

Karrierens top
Din formandsperiode varede fem år, så var
det slut med din aktive medvirken i for¬
eningssammenhæng. Du blev svær at få i
tale, og mødte ikke op til DHs arrangemen¬
ter. Hvorfor denne bratte overgang?
Anerkendt i oganisationssammenhæng

bliver de fleste først som midaldrende - jeg
byttede bare lidt om på tingene og nåede
den faglige karrieres top, mens jeg var ung.
Da jeg var i midten af 40'erne giftede jeg

mig påny, fik små børn i huset og brugte
den sparsomme fritid til at dyrke orkideer,
gå på jagt og fiskeri og skrive bøger.
I seks år var jeg formand i Dansk Orchi-

déklub, samt bestyrelsesmedlem i Stor¬
københavns Jagtforening og Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse samt forfatter
til »Etagehusenes haveanlæg«, »Nye dan¬
ske Haver« og »Danske Blomsterløgpar¬
ker«.

Så ledig var jeg sjældent.

Glæder og sorger
Har du noget at ærgres over?
Ja, over kolleger i de kommunale for¬

valtninger, som uden at rådføre sig med
tegnestuen, begynder at ændre på de an¬
læg, jeg som konsulent engang har projek¬
teret. Da bliver jeg virkelig arg.
Men vredest bliver jeg på mig selv ved

tanken om, at jeg ikke mens tid var, sørge¬
de for at tegnestuen afleverede ordentligt
gennemarbejdede plejeprogrammer til an¬
læg, som netop nu i 80'erne skulle have be¬
gyndt at ligne noget.
Men hverdagen er ikke bare ærgrelser.

Heldigvis. Her for nylig genså jeg i Herlev
en 20 år gammel legeplads, hvis velplejede
bøgehække opdeler legearealet i mindre
moduler med indbyggede legehuse, gang¬
broer og sandkasser.
I dag et særdeles fint og velplejet have¬

anlæg, hvis kvaliteter Herlevs stadsgartner
til fulde har forstået og respekteret.
I sin tid tegnet af Elise Trier Dahlkild og

billedhuggeren Palle Nielsen, som begge
arbejdede på min tegnestue, da debatten
om legepladsens udformning var på sit hø¬
jeste.

Traditionen tro

Eywin Langkilde arbejder stadig som
praktiserende landskabsarkitekt - ganske
vist i noget mindre skala end i hans yngre år
på tegnestuen, som nu har til huse i en tag¬
lejlighed i en ældre Hellerupbebyggelse.
80'ernes ændrede arbejdssituation fra
60'ernes stressede hverdag er mærkbar.

Karen Permin, landskabsarkitekt MDL
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Legeplads i Herlev.
■ Playground in Herlev.

Medarbejdere:
Balticas gårdhave, medarbejder Gunnar
Moos. Amalienborg skulpturhave, medar¬
bejder John Henriksen. De hængende haver
i'Tivoli, medarbejder Ole Klaaborg. Svin¬
ninge torv, medarbejdere Ulrike Mourier og
Kristian Juul. Legeplads i Herlev, medar¬
bejdere Elise Trier Dahlkild og Palle Niel¬
sen.
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Bogomtale

Betænkning om bevaringen af den
danske herregård

Betænkning om bevaringen af den danske
herregård, Miljøministeriet 1987. Statens
Indkøb, Bredgade 20, 1260 Kbh. K. Pris
220 kr.

I august 1987 præsenterede den daværende
miljøminister Christian Christensen, og
det af ham i 1984 nedsatte udvalg, betænk¬
ningen om bevaringen af den danske herre¬
gård for offentligheden ved en sammen¬
komst på Ledreborg. Politikere, godseje¬
re, pressen og repræsentanter for organi¬
sationer, foreninger og involverede og
interesserede enkeltpersoner fyldte salen.
Spørgelysten efter ministerens tale var

behersket, det skyldtes måske, at de færre¬
ste havde nået andet end at blade det om¬
fattende værk på godt 300 sider igennem og
konstatere, at det var et vægtigt og smukt
oplæg til den debat, som nu skulle sættes
igang med nødvendige lovforslag til følge
for at sikre den kulturhistoriske arv, som
de danske herregårde er og danner ram¬
men om.

Her skal jeg forsøge at trække op, hvad
betænkningen indeholder og fremdrage de
betragtninger, som specielt beskæftiger sig
med herregårdslandskabet og haverne.
I kapitel I redegøres for udvalgets ned¬

sættelse, kommissorium, sammensætning
og arbejde, heri introduceres også begre¬
bet bevaringsværdi.
Kapitel II er et 12 sider langt sammen¬

drag, som Betænkningens samlede omfang
taget i betragtning er meget velkomment
og nyttigt, det bør i hvert fald læses.
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Kapitel III »Beskrivelse af den danske
herregård«, er for den historisk interesse¬
rede læser, det mest underholdende kapi¬
tel. Her gives en koncentreret gennemgang
af herregårdenes og deres bevaringsvær¬
diers udvikling, nødvendig baggrundsvi¬
den for alle, der vil beskæftige sig med em¬
net herregårde, der gives forklaring på,
hvad en herregård var, og hvad udvalget
har valgt at lade begrebet herregård omfat¬
te i betænkningen. Der gives en kort gen¬
nemgang af, hvad der menes med begrebet
bevaringsværdierne, nemlig jordene, ho¬
vedbygningen, interiøret, haven og avls¬
gården, der tilsammen udgør helheden.
Derefter følger en redegørelse for den
igangsatte registrering, der foreløbig om¬
fatter en luftfotografering, som giver en
første oversigt over bevaringsværdierne.
Efter en foreløbig vurdering, som lægger

både kvantitative (f.eks. jordtilligendes
størrelse) og kvalitative (f.eks. hovedbyg¬
ningens arkitektoniske værdi) kriterier til
grund, er det udvalgets opfattelse, at der i
Danmark findes ca. 500-600 herregårde
med væsentlige bevaringsværdier, under¬
søgelsen kan dog ændre denne opfattelse.
Herefter følger et afsnit med en række

statistiske oplysninger. Kapitlet slutter
med en opgørelse for udviklingen i dette
århundrede over antallet af herregårde,
ejerforhold, jordtilliggende, anvendelse åf
hovedbygninger m.m., og der konkluderes
sammenfattende, at det økonomiske
grundlag for herregårdenes opretholdelse i
de sidste 40-50 år er blevet væsentligt
svækket.

Kapitel IV beskriver bevaringsproble-
merne, og her gennemgås igen element for
element hovedbygning, indbo, avlsbygnin¬
ger og have.
Det påpeges, at haverne er sårbare, ha¬

veanlæg og hække ryddes grundet vedlige¬
holdelsesproblemer, lindealléernes alder
er kritisk, havernes bygninger forfalder, og
indgreb i landskabet, en vigtig del af helhe¬
den, truer som følge af ændrede dyrknings¬
forhold og kan resultere i væsentlige æn¬
dringer visuelt og for det fysiske miljø, og
ændrede bygningskrav overlader ældre
avlsbygninger til en uvis skæbne.
Skoven, et andet vigtigt element i helhe¬

den, omtales i hele betænkningen i særskil¬
te afsnit.

Kapitel V omhandler de lovgivnings¬
mæssige rammer for herregårdene og deres
bevaringsværdiers beskyttelse. Her gen-
nemgåes bygningsfredningsloven, hvorun¬
der det fremhæves, at det er muligt efter
denne lov at frede en bygnings umiddelba¬
re omgivelser, når disse er en del af den
samlede beskyttelsesværdige helhed f.eks.
herregårdens gårdsbelægning, have eller

parkanlæg. Tidligere er der fredet havein¬
ventar som havemure, statuer og spring¬
vand, men ikke de anlæg, de var en del af.
Det siges, at man vil have opmærksom¬

heden rettet mod haverne bl.a. på grund¬
lag af den foretagne registrering gennem
luftfotografering.
Statens bygningsfredningsfond oprettet

1966 og de muligheder, der ligger i denne
fond, ridses op.
Naturfredningslovgivningen har også

haft betydning for herregårdsmiljøerne.
Der er ikke generelt over hele landet fore¬
taget egentlige godsfredninger. Der er her-
regårdsområder fredet efter naturfred¬
ningsloven, dels ved frivillige fredninger
dels på initiativ af de i 1972 nedlagte statsli¬
ge fredningsudvalg. Siden er de fleste sager
rejst af Danmarks Naturfredningsfore¬
ning. »En del af fredningerne (efter Natur¬
fredningsloven) på herregårdsarealerne
omfatter bevaringsværdige elementer eller
dele heraf, som forudsættes opretholdt
uændret. Der kan være tale om fredninger
af alléer, stendiger, skov, lunde, enkelt¬
stående træer, vandløb, søer, overdrev
m.m. Disse fredninger er ofte arealmæssigt
begrænsede i forhold til herregårdenes til¬
liggender«. Det konkluderes, at naturfred¬
ningslovens muligheder for at sikre de be¬
varingsværdige elementer på herregårde¬
nes jorder skønnes at være utilstrækkelige,
det samme gælder for erhvervelsesloven.
Både planlægningslovgivningens og by-

og landzonelovgivningens muligheder
samt mulighederne for sikring af de beva¬
ringsværdige elementer i landbrugslov¬
givningen og skovlovgivningen gennemgås
og vurderes.
Kapitel VI. Opretholdelse af herregår¬

dene.
I dette kapitel gennemgåes de foranstalt¬

ninger, som skal til for at opretholde beva¬
ringsværdierne, og igen er haverne gjort til
genstand for særlig omtale - det gentages,
at haverne kræver bekostelig pleje, pas¬
ning og fornyelser, og at der er særlige pro¬
blemer knyttet til alléerne, som i mange til¬
fælde står over for at skulle udskiftes.
Herefter kommer man ind på de økono¬

miske forhold med afsnit om driftsunder-

lag, skatter og afgifter, økonomisk støtte
og som afslutning, et afsnit om de økono¬
miske sammenhænge - et væsentligt afsnit
- her er realiteterne stillet op, der er talek¬
sempler, diagrammer m.m.
I Kapitel VII gennemgås forholdene i

vore nabolande Slesvig-Holsten, Storbri¬
tannien og Holland, men ikke i det øvrige
Skandinavien.
Det konkluderes, at de økonomiske be¬

tingelser er lidt bedre for herregårdenes
bevaring i Slesvig-Holsten end i Danmark.
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I Storbritannien er de store fondsdannel¬
ser, som er skabt for at klare bevarings-
problemerne særlig interessante. I Holland
er forholdene meget lig Danmarks, men
der har specielt for haverne været ydet en
bemærkelsesværdig indsats.

I kapitel VIII ridses udgangspunkt for
udvalgets overvejelser op, hvorefter der i
kapitel IX peges på en række løsningsmu¬
ligheder delt op i: 1 generelle betragtnin¬
ger, 2 lempelser i skatter, 3 lempelser i ge-
nerationsskifteafgifterne, 4 lettelser, der
angår de landbrugsmæssige forhold og 5
økonomisk støtte. Under sidste punkt an-
slåes forsigtigt, at behovet for støtte for al¬
le bevaringsværdierne på længere sigt er på
ca. 100 mill. kr. årligt. Endelig udstikkes i
et 6. afsnit linierne for fondsdannelser så¬
vel for den enkelte ejendom som for en
landsdækkende herregårdsfond.
Som en nødvendig konsekvens af alle

forslagene sluttes af med et forslag til eta¬
blering af et lovgivningsmæssigt beskyttel-
sesinstrument, der kan beskytte helheder¬
nes bevaringsværdier, en slags herregårds¬
miljøsikring, der skal respektere bygnings¬
frednings- og naturfredningsinstituttet.
Kapitel X indeholder efter nogle gene¬

relle betragtninger en række forslag, hvor¬
af nogle fremhæves i det følgende.
Der skal tilvejebringes et overblik over

bevaringsværdierne på herregårdene, og
de skal så vidt muligt registreres som ele¬
menter i herregårdshelheden.
Der foreslås gennemført udvidet fra¬

dragsret for udgifter til bevaringsforan¬
staltninger, herunder finder udvalget, at
det af ligningsvejledningen bør fremgå, at
udgifter til vedligeholdelse af haver, der er
bevaringsværdige, omfattes af fradragsret.
Herefter følger forslag om lempelse af

formueskat, erhvervelse af herregårde for
fonde og oprettelse af en herregårdsfond
til bevaring af danske herregårdsmiljøer.
Til sidst stilles principperne for en lov om
bevaring af herregårdsmiljøer op.
Betænkningen afsluttes med et engelsk

summary og en række bilag, herunder for¬
tegnelse over herregårde med væsentlige
bevaringsværdier, oversigt over love, cir¬
kulærer, bekendtgørelser m.v. og en om¬
fattende litteraturliste.

Betænkningen er rigt illustreret, hvad
der gør den lettere tilgængelig og meget til¬
talende. Der er benyttet mange af de luft¬
fotos, som er en del af registreringen, dels
fotos af bevaringsværdige elementer såvel i
det åbne landskab, i parkerne og haverne
som af hovedbygninger og avlsbygninger i
god stand, i forfald og under restaurering.
Ældre stik, originaltegninger, haveplaner
tilligemed opmålinger af lysthuse, fuglehu¬
se m.m. er smukt gengivet og alle illustra¬

tioner er ledsaget af lange forklarende bil¬
ledtekster.
Efter gennemlæsningen af betænknin¬

gen vil man være velrustet til at arbejde vi¬
dere med herregårdssagen, og den er en
god håndbog tillige.
Betænkningen skulle hurtigst muligt føl¬

ges op af politiske initiativer. Siden den
blev præsenteret, har der været 2 folke¬
tingsvalg med forsinkelse af lovgivningsar¬
bejdet til følge. Efter det sidste er miljømi¬
nister Christian Christensen blevet erstat¬
tet af Lone Dybkjær. Man kan håbe at be¬
tænkningen bliver lagt frem på hendes
bord, så sagen kan fremmes. Jette Abel

Gårdrum i Zurich ved René Haubensak. Rester¬
ne af en nedreven bygning midt i gården omfor¬
mes til »legepladsruin«.

Karl Ludwig: Wohnhofe - Hofråume, Ge¬
staltung, Nutzung, Beplanzung. Callwey
Verlag, Miinchen. 1988. 184 sider, ill. Pris.
ca. 380 kr.

En fornyet interesse for at bo i byen har
medført projektering og anlæg af en lang
række gårdrum alene 600 gårdanlæg i Miin¬
chen inden for det sidste tiår. Derfor denne

bog. Forfatteren indleder med korte be¬
tragtninger om gårdrum, deres udviklings¬

historie i byplanen, form og andre karakte¬
ristika. Dernæst beskrives de hovedele¬
menter, der kan arbejdes med: vægflader,
småbygninger, belægninger, plantemate¬
riale.
Men bogens hoveddel og absolut også

mest nyttige del er den omfangsrige sam¬
ling af eksempler, ialt ca. 70. Disse stræk¬
ker sig størrelsesmæssigt fra privatboligens
gårdrum til rum i større boligblokke. Geo¬
grafisk spreder eksemplerne sig over Vest¬
tyskland, Østrig og Schweiz. Eksempler¬
ne, der præsenteres i tegninger og fotos,
med angivelse af projekterende landskabs¬
arkitekt, viser et bredt spektrum af såvel
meget naturprægede som meget formelle
nyere anlæg. AL

Trafiksanering i praksis
Trafiksanering i praksis - en håndbog i at
bruge færdselslovens §40. Redaktion: Niels
Jensen, Ole Sørensen og Finn Terp. Udgi¬
vet af Inst. for Veje, Trafik og Byplan, DtH
og Forlaget Kommuneinformation. 1988.
352 sider, ill. Pris kr. 250 incl. moms og

porto. Fås hos Forlaget Kommuneinfor¬
mation, Kommuneservice, Sommersteds-
gade 7, 1718 Kbh. V.

Håndbogen i trafiksanering er udarbejdet
af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående
af ingeniører, arkitekter og en enkelt land¬
skabsarkitekt. Gruppen, der har arbejdet
side 1980, har samlet et meget udførligt
materiale, der belyser alle aspekter ved
trafiksanering, lige fra kommuneplanlæg¬
ning til artsvalg ved træplantning.
Bogens første del ridser historien kort

op og giver en oversigt over trafiksanering i
nabolandene. I hovedafsnittet redegøres
for trafiksaneringers indpasning i kommu¬
neplanen og for beboergruppers mulighe¬
der for at komme med i planlægningen.
Der redegøres for byplanmæssige, tekni¬
ske og økonomiske forudsætninger for et
trafiksanerings-projekt. Bogen forklarer
på detailplan-niveauet om venderadier,
kantsten, belægninger m.m. Endelig gen¬
nemgås, hvordan et projekt udføres enten
ved entreprenører eller ved, at beboerne
selv tager fat.
Sidste del af bogen er et idékatalog med

skitser til planløsninger og ideer til belæg-
ningsmaterialer, udstyr, beplantning m.m.
Det er bogens mål ikke bare at være en

håndbog for professionelle planlæggere og
tekniske forvaltninger. Den skal også kun¬
ne bruges af beboergruppre, boligselska¬
ber og grundejerforeninger, der vil i gang
med trafiksanering. Om disse grupper så
vil bruge bogen vil vise sig, men for plan¬
læggerne er det en fin håndbog.

Finn Jørsboe
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Summary
Skovlunde Church Yard, p. 121
By Malene Hauxner
The part of the programme for Skovlunde
church yard shown here is the result of an
ideas competition with subsequent pro¬
gramme and local plan work for the recrea¬
tive area at Harrestrup river in Ballerup
Municipality.
The church yard is located on the highest

point in the area with a magnificent view
over the landscape to the south west but
also with a great deal of noise from the
surrounding roads. The 4 hect. large church
yard is surrounded by a protective forest
planting and a high, thick hedge. The
church yard is orientated towards the land¬
scape with views to the church through gaps
in the hedge. The church yard is divided
into a number of landscape rooms which
can be used for burials, urn burials and
anonymous graves.
Unity and coherence is created by struc¬

ture planting whilst a richness of detail is
experienced in the landscape rooms, placed
in such a way that changing pictures of
copse, meadow, lawns and terraces meet
the viewer in open and shut, large and
small, garden and landscape treated spaces.
The terrain is almost flat. Excavated earth
will be used to form gentle hills in the cen¬
tral landscape room. To achieve a monu¬
mental effect in the lay-out, the central road
will be paved with large, white, paving slabs
laid in a quadratic pattern, filled out with
diagonally, laid brick paviers. The oval
driveway is paved with tarmac whilst the
other smaller paths will be paved with grav¬
el, granite setts or brick paviers.

Complete Foolishness, The
phenomenon »follies«, p. 125
By Steen Estvad Petersen
What is a folly? Directly translated the
word means: stupid or foolish. Many
beleive that, as we do not have a corre¬

sponding Danish word, it comes from the
english: foolishness. In reality, the expres¬
sion comes down from the latin word: follis
- which means ball or globe - or more like¬
ly: foliatus - a structure of branches and
leaves. However, follies are anything but
marginal as architectural elements in the
staging of nature. As emotional provokers
and metaphors, in a rich, architectural vo¬
cabulary, where the culmination is reached
in times of enlightment, they provide outlet
for man's interpretations of nature and life.
Follies are unusable in their most perfect

form. They should not have a practical
function although many do not quite live up
to this demand. They can be expressed in
144

any style. Egyptian, Chinese, Gothic, Ro¬
man, Greek, Indian, Druidic, Mauric and
so on. A folly can be a temple, an obelisk, a
pagoda, a kiosk, a screen, a mosque, a co¬
lumn, a tent, a ruin, a fortification, a pyra¬
mid, a pavillion, a dove house, a mauso¬
leum, a grotto, etc. It is architecture for
architecture's own sake - usually carried
out by amators.
The popularity achieved by follies within

the past decade arises from post moder¬
nism. They are not only bound by a tendan-
cy to seek backwards in architectural histo¬
ry but are perhaps more a need for an irra¬
tional and immaterial architecture based on
a philosophy where the thinkers own con¬
sciousness is manifested (solipsism). In the
encounter with a modernistic tradition, the
folly has achieved incredible popularity,
perhaps because they are now associated
with lawlessness, mystery and the irrational
- beyond what history can bear. As an ar¬
chitectural phenomenen, the notion dies
hard. It no longer belongs to architectural
history because it expresses a human desire
for extravagance and associations de¬
manded by an industrialized mass culture.

Assistens Church Yard-Past, Present,
Future, p. 130.
By Susanne Guldager
Assistens Church Yard was first taken into

use, just outside Nørreport, in 1760. In the
beginning only the poor were buried here.
From 1785-1860 the meritable and dis¬

tinguished families were also buried in As¬
sistens. Most of the monuments regarded as
worthy of preservation, are from this
period.
The framework for the future use of As¬

sistens Church Yard was first drawn up by
royal decree in 1879. After 1980, the church
yard should be laid out as a park for the
residents ofNørrebro. In february 1988, the
disposition proposals - year 2020 - were
published for public debate. This disposi¬
tion plan differs from the old resolution by
retaining an area as a local church yard. The
proposals deal the area of 20 hect. into 4
smaller areas which each have their own use

and character. The oldest part of the church
yard will, together with the chapel and in¬
spector residence, be used formuseum pur¬
poses. The major part of the church yard
extension from 1806 will be used as a memo¬

rial park where both historic and recreative
interests are respected. The area proposed
as church yard lies south of the memorial
park. The area from Nørrebro's Runddel
along Jagtvej and Hans Tausen's Park is
also proposed as a park.
A large number of graves were aban¬

doned in 1980, and the church yard, soon

had an appearance of decay. The border for
charming decay is now long past where the
graves are overgrown with weeds, where
burial stones are ruined and where planting
has grown into a destructive wilderness.
The number of abandoned graves is so great
in some places and clearing work so slow
that one is impressed by the lack of method
and the enormous distance between the ex¬

tent of the scope of the task and the means
allocated.

A Generation of Landscape Architects
Interview with Landscape Architect
Eywin Langkilde, p. 136.
By Karen Permin
Eywin Langkilde was born just after the
first world war in Helsingør. After a

gardner apprenticeship and a period as stu¬
dent with C. Th. Sørensen he completed his
education as horticulturalist in 1944 with

landscape gardening as main subject. After
a couple of years at Troels Erstad's drawing
office he became his partner in January
1949. Troels Erstad died just a few months
later so Eywind was left to run the firm on
his own. The drawing office records show
that there were between 1600 and 1800 indi¬
vidual jobs in the firm at one period in the
years following.
The type of jobs which interested him

most were the more untraditional ones

where he worked in co-operation with the
best contemporary painters, sculptors and
architects. His work as exhibition architect
was important for him where an artistic uni¬
ty had to be created despite limitations of
time, exhibition space, etc. His co-opera¬
tion with painter Mogens Andersen on the
exhibition »seventeen gardens in one«
where ap abstract figure »Nature built in
granite and grass« as central element, is
particularly noteworthy.
Another example of an untraditional job

was the sculpture garden at Amalienborg
which was a result of Prince Henrik's inter¬
est for the arts.

The most inspiring projects were those
solved in co-operation with architect Simon
Henningsen - PH's son - in Tivoli where
they started with improvement of the light¬
ing and activation of formerly unused areas.
This teamwork led primarily to »the hang¬
ing gardens« at the entrance from
Rådhuspladsen and the play area »Tivolaj«
where together with six artists - Erik Spjæt
Christensen, William Fredericia, Henry
Heerup, Torsten Johansson, Henrik Star-
cke and Gunnar Westmann they created a

play area which the children loved. They
also built a danish play area based on the
Tivoli model at The world Exhibition in
New York in 1964. Jeremy Dean
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IFLA WORLD CONGRESS,
30. aug.-1. sept. 1990, Bergen, Norway
The landscape of coastlines and fiords
Coastal zones,linking the continents with
the ocean are of central importance for hu¬
man settlements and activities in the mo¬

dern world and have played a basic role for
economic and cultural interchange
throughout the history of mankind.
Offshore industries and future utiliza¬

tion of marine resources represent new and
increasing impacts and threats to the coast¬
al landscape, a situation which calls for co¬
ordinated and creative planning with a spe¬
cial challenge to landscape architects.
The 27th IFLA Congress will especially

draw your attention towards the problems
connected with the fiords regions of the
world. In these regions, of which the host
country Norway is a typical example,
mountains meet the sea across a narrow

Strip of coastal lowlands, where competing
land use interests accumulate, and where
some of our greatest ecological and scenic
resources are found.
During the congres, major topics will be

explored through lectures and workshops,
such as

• The coastal city - potentials and threats.
• Industrial development and impacts of
offshore enterprise in the coastal land¬
scape.

• Landscape conservation - the scenic and
cultural heritage.

• Recreation and tourism - amenity or
menace?
A special program for student partici¬

pants is under preparation.
The 900 years old Hanseatic city of Ber¬

gen has been chosen as the scene for the
congress, situated in the midst of the
splendid fiord landscape of Western Nor¬
way and facing radical changes of the coast¬
al area as a result of developing oil industry
and related activities. The climate? Unpre¬
dictable as the sea itself, but Auracarias,
Cryptomerias and Rhododendrons find it
quite suitable,

The Norwegian Association of Land¬
scape Architects (NLA) is happy to welco¬
me you to the IFLA World Congress in Ber¬
gen 1990!

Sven Bech%

Post congress tours
Several optional tour programs will be
offered. Preliminary plans include:
• A one day excursion to the nearby fiord
region, featuring rural landscape and
industrial development.

• A two days program including the fa¬
mous Flåm railway, a hike up the Aur-
land Canyon to the dramatic setting of
the cliff farm at Sinjarheim, and return
by ferry on the Sognefiord.

• A one week's tour including the fiord re¬
gion with orchards, waterfalls and gla¬
ciers, modern transportation and hy¬
droelectric development, medieval stave
churches and traditional rural landsca¬
pes, the central mountain plain of Nor¬
way and the eastern valleys with charac¬
teristic vernacular architecture. The ex¬

cursion terminates in Oslo.
• For young and eager participants, an
informal backpack tour in the mountains
of Hardangervidda will be arranged.

VJU'J

IFLA WORLD CONGRESS 1990. Strøm-

gaten 10. 5008 Bergen. Norway.

Kursus om grønne områder
Der afholdes »Kurs om grøntområder« den
28. nov.-l. dec. 1988 i Heil, Norge. Arr.:
Kvithamar Forskningsstasjon. Pris: 2700
Nkr.
Kursets tema er udvikling og fremtidsud¬

sigter for den grønne sektor, vedligeholdel-
sesspørgsmål samt etablering og pleje af
græs. Formålet: At formidle det kendskab
og de erfaringer som nogle af de mest frem¬
trædende nordiske fagfolk sidder inde
med.
Kurset henvender sig til personer med

interesse og ansvar for friarealer såvel i den
offentlige som den private sektor. Nær¬
mere oplysninger: Christa Holm, tlf.: 009
47 782 6211 eller Anker Madsen, tlf.:
01 63 11 66.
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Tips til teltferien
Dansk Cyklistforbund, Dansk Vandrelaug
og Idé-værkstedet:: Tips til teltferien.
København 1988. A5-format, 48 sider. III.
Pris for medlemmer: 32,95 kr.
Skulle man mon vove at satse på en cy¬

kelferie i Danmark? I så fald er det kun

vejret, der kan skabe betænkeligheder -
for nu findes en fin lille håndbog for de
»lette campister« i handelen.
Håndbogen opfylder et stort behov, som

mange ferie- og weekend-cyklister i årevis
har haft, for en oversigt over mindre og
mere naturprægede overnatningssteder.
De lette campister ønsker ofte en billig og
enkel ferie tæt på naturen, og derfor er det
ikke altid de flerstjernede campingpladser,
der er de mest attraktive.

Bogen indeholder imidlertid en amts¬
avis, opdelt fortegnelse med tilhørende
oversigtskort over både vandrehjem, stjer¬
nede campingpladser, hytteudlejning m.v.
- og forskellige andre typer af primitive
lejrpladser og overnatningsmuligheder.
Det sidste er det, som ikke kan findes i an¬
dre camping-guider: Små, enkle naturpræ¬
gede arealer, hvor man kan slå sit telt op,
hvis man kan nøjes med ganske få facilite¬
ter som koldt vand, affaldskurv og toilet -
for næsten ingen penge.

Der er oplysninger om, hvem der ejer
pladserne, og oftest et tlf.nr. hvor man kan
henvende sig. Reglerne for ophold er for¬
skellige, efter om det er kommunerne,
statsskovvæsenet, spejderne eller andre,
der ejer dem. Det er beskrevet i et indle¬
dende kapitel. Kapitlet indeholder des¬
uden en lille hurtig oversigt over de mest
elementære ting, man skal tænke på og hu¬
ske, når man planlægger en cykeltur: kort¬
materiale, bagagesystemer, ja, sågar kost¬
vejledning og et par lette madopskrifter og
oversigt over sæson for vilde bær og svam¬
pe er der blevet plads til.
Bogen er lille og praktisk, oversigtlig og

samtidig omfattende. Bl.a. kan nævnes, at
lejrpladser i forbindelse med den ny van¬
drerute langs Holme å i Ribe amt er med,
foruden to af Idé-værkstedets nye forsøgs-
lejrpladser i Lejreområdet.

Så - God teltferie i Danmarks natur,
som der står i forordet. Annelise Bramsæs

Strandengsplejebogen og
Småvandhuller - bevarelse, pleje og

nygravning
Det praktiske arbejde med pleje af fredede
områder og andre værdifulde naturområ¬
der har afgørende betydning for, at Red¬
ningsarbejdet som helhed giver de ønskede

resultater, bl.a. i form af gode levemulig¬
heder for plante- og dyrelivet og oplevelser
for de mennesker, som benytter naturom¬
råderne.
I 1984 udgav Fredningsstyrelsen »Pleje¬

bogen - en håndbog i pleje af naturområ¬
der og kulturlandskaber«. Det har lige fra
begyndelsen af arbejdet med Plejebogen
været tanker at følge den op med mere de¬
taljerede bøger om pleje af de enkelte,
danske naturtyper. I 1985 udkom den før¬
ste af disse, »Moseplejebogen«, og nu
udsendes »Strandplejebogen« og »Små¬
vandhuller - bevarelse, pleje og nygrav¬
ning«. De sidste to bøger er skrevet af bio¬
logerne Marian Wiirtz-Jensen og Erich
Wederkinch, der har arbejdet som konsu¬
lenter for styrelsen.
Sideløbende med arbejdet her i landet

har en projektgruppe under Nordisk Mi¬
nisterråd beskæftiget sig med det nordiske
kulturlandskabs biotoper og deres beskyt¬
telse og pleje. Rapporten om projektets
første fase foreligger nu i form af en over¬

sigt og status for plejekrævende biotoper i
kulturlandskabet i de nordiske lande. Pro¬

jektets næste fase består i en udpegning af
repræsentative områder indenfor de be¬
skrevne biotoptyper, og afslutningen bliver
en gennemgang og sammenligning af mu-

TAG OVER HOVEDET
Af Erik Nygaard

Byernes areal er efter 2. verdenskrig mere end fordoblet - et
byggeboom uden sidestykke i Danmarkshistorien. Bolig¬
byggeriet er en meget væsentlig side af denne historie.
Men hvorfor indtraf dette byggeboom?
Hvad skete der i denne hektiske periode?
Og hvad er årsagerne til de meget store forskelle mellem
50ernes, 60ernes og 70ernes boligbyggeri?
HviJke idealer beherskede planlæggere og arkitekter?
Hvad betød industrialiseringen af byggeriet?
»Tag over hovedet« er den første samlede redegørelse for
det danske boligbyggeris udvikling i efterkrigsårene.
Den sætter boligbyggeriet ind i en social, politisk og kulturel
sammenhæng, og søger at klarlægge årsagerne til de skred
og skift i idealer og praksis, der fandt sted i denne periode.
Bogen er på 296 sider, rigt illustreret. Pris 148,- kr., incl.
moms.
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lighederne for biotopsbeskyttelse i de fem
nordiske lande.

Arbejdet med redigeringen af de nu fo¬
religgende publikationer er i alt væsentligt
foregået inden oprettelsen af Skov- og Na¬
turstyrelsen. Den nye struktur giver øgede
muligheder for at afprøve plejebøgernes
anvisninger i praksis på bl.a. de statsejede
naturområder, og det er tanken at følge
udgivelserne op med temadage og beskri¬
velse af demonstrationslokaliteter, hvor
pleje har været gennemført med godt resul¬
tat.

Skov- og Naturstyrelsens naturovervåg-
ningskontor og forfatterne modtager gerne
bemærkninger til de udsendte bøger i form
af rettelser eller forslag til suppleringer.
Skov- og Naturstyrelsen, Tlf. 02 7653 76

Modtagne publikationer
Haven ved Søvertorp, en undersøgelse fo¬
retaget afMalene Hauxner og J. P. Schmidt
for Planstyrelsen. 54 s. Maj 1987.
Cecilia Engstrom, M. Gustavsson, Bir¬

gitta Leine, Anneli Sundin, M. Wallin:
Skårgårdsskogar, ett exempel från Vårmdo.
Stad & Land nr. 65. 87 s. 1988.
Meddelelser fra Havebrugshistorisk sel¬

skab: Fra kvangård til humlekule nr. 17. 68
s. 1987.

Susan Paget och R. Widgren: En ny skol-
gård. Stad & Land nr. 64. 1988.
Ulla Rylander: Ulla Mollin och villatråd-

gården under 1900-talet. Stad & Land nr.
63. 87 s. 1988.
Grøn Viden: Sorter af plænegræsser

1988. 23/1988.
Grøn Viden: Sorter af frugt og bær i ha¬

ven. 22/1988.
Håndværksrådet: Byens rum - et katalog

om pladser og gader. Håndværksrådets
forlag. 47 s. 1988.
Vejdirektoratet: Udbuds- og anlægsfor-

skrifter. Beplantningsarbejder. 1988.
Carl Emil Hansen: Byens ansigt. Nak¬

skov kommunale parkvæsen gennem 75 år.
1988.
Århus amtskommune: Fredningsplan

1987. 56 s.

Skov- og naturstyrelsen: Strandengsple-
jebogen v. Marian Wiirtz Jensen. 71 s.
1988.
Hovedstadsrådet: Naturen og byen.

Medd. nr. 28. 35 s. 1988.
Københavnske kunsthåndværkere fra

DKL: Kunsthåndværk og Arkitektur, ud¬
stillingskatalog. 40 s. 1988.
Jacques Simon: Plans, croquis, perspec¬

tives de projets. Nr 23. 109 s. Jacques Si¬
mon, 89570 Turny, Frankrig. 1988.

Sven Ingvar-Andersson: Bygninger og
landskab. Spredte tanker om at ligge
smukt i landskabet. Kunstakademiets Ar¬
kitektskole. 30 s. 1988.

BLOMSTERLØG!
Righoldigt katalog m/ priser

f sendes gerne på forlangende]
gratis.

Vi giver gerne specialtilbud
på større partier.

| Vi gør det meste for de fleste i branchen
AAGE PEDERSEN A/S, Frøhandel,
Vordingborgvej 11, 4700 Næstved

Tlf. 03-72 20 60

Huvudkontor
AB HAGS MEKAN1SKA

Box 133, 57800 ANEBY
Telefon 0380-404 30. Telefax 0380-451 26

Såljkontor
SCM-Bolagen AB

Box 964, 591 29 MOTALA
Telefon 0141 -311 70. Telefax 0141 -311 93

Danmark: HAGS LEGEPLADSER. Industrivej 51 F. 4000 Roskilde. Telefon (02) 75 52 55. Finland: OV J TRADING. Kuriiritie 118.01510 Vantaa 51. Telefon: 90-870 1155.
Norge: CLAUSSEH & HEYERDAHL A/S.Grefsenvn 9.0482 Oslo 4. Telefon: (02) 15 80 50.
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Kunsthåndværk og Arkitektur

Kunsthåndværk og Arkitektur var titlen på
en udstilling der i sommer kunne ses i Ni¬
kolaj Kirke i København. Udstillingen var
arrangeret af Danske Kunsthåndværkeres
Landssammenslutning, og dens formål var
at gøre opmærksom på kunsthåndværkeres
muligheder for at udsmykke byggeri og
genetablere tidligere tiders dekorative tra¬
dition - den kunstneriske detaille - som er

kunsthåndværkets særkende. 18 kunst¬
håndværkere gav deres bud på, hvorledes
kunsthåndværket kan supplere arkitektu¬
ren. Kataloget »Kunsthåndværk og Arki¬
tektur« kan købes fra Nikolaj Udstillings¬
bygning, tlf. 01 931626.

Keramiske figurer til betonfliser v. Helle Nybo
Rasmussen.

4 9 ' i*
Automatiske vandings- og
gødningsanlæg
Scangrow's primære kundegruppe er gart¬
nerier og planteskoler og netop udviklin¬
gen af professionelt udstyr til disse erhverv
har skabt et produktsortiment, der i meget
stor udstrækning også kan finde anvendel¬
se inden for andre områder, som inden-
dørsbeplantninger i kontorlandskaber og

butikscentre, have- og parkanlæg, tagter¬
rasser og lignende.
Scangrow a/s udarbejder gerne et detal¬

jeret tilbud til den enkelte opgave og yder
konsulentbistand uden forbindende.

Scangrow a/s er en dansk virksomhed,
der udvikler, producerer og forhandlere
teknisk udstyr til gartnerier, planteskoler,
institutioner, offentlige anlæg m.v.
Scangrow a/s. Banegraven 13. 3550 Slange¬
rup. Telf. 02 780042.

Brancheforening for
Indendørsbeplantning
Firmaer der forestår indendørsbeplantning
samlet nu i en ny brancheforening ved nav¬
net Brancheforeningen for Indendørsbe-
plantningsfirmaer B.I.B.
Arbejdet med indendørsbeplantning har

i de sidste 10 år været inde i en nærmest

eksplosiv udvikling, og der kan med rette
tales om en selvstændig branche. Interes¬
sen for indendørsbeplantning er steget i
takt med en generel interesse for at skabe
velfungerende indemiljøer på arbejdsplad¬
ser. I de senere år er der kommet en række

nye og store opgaver til, nemlig etablering
af friarealer under glas, som det kendes
ved en lang række offentlige bygninger og
ved flere af de nye store badelande. Her
skaber man tropeklimaer under glas, hvil¬
ket kræver speciel anlægsteknik og faglig
viden for at lykkes.
Den nystartede brancheforening har ta¬

get intiativ til dannelse af et ankenævn og
skal hurtigt i gang med at etablere en mål¬
rettet uddannelse for branchen. Det er

branchens mål og ønske at samle standens
seriøse firmaer og ved fælles aktivitet at
højne standens faglige niveau. Optagelses¬
kriteriet sikrer, at det kun er fagligt velfun¬
derede firmaer, som kan blive medlemmer.
Brancheforeningen for indendørsbe-

plantningsfirmaer B.I.B. har udover for¬
mand Per Nyegaard desuden Fl. Deich-
mann og Jørgen Lyng i bestyrelsen.
Brancheforneingen har lavet en samar¬

bejdsaftale med Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre, LDA i Vanløse om¬
kring sekretariatsfunktion.

Tegnestueflytning
Tegnestuen LandSkapsLaget er flyttet til:
Repslagargaten 15, 11626 Stockholm, Sve¬
rige. Tlf. 7020550.

»Utmårkt svensk form«
»Utmårkt svensk form« syftar till att stimu-
lera och uppmårksamma »vettiga« produk¬
ter. I år hade over 300 forslag låmnats in
for bedomning. Av dessa har 82 belonats
med utmårkelsen »Utmårkt svensk form«,
varav ett har fått designpris och sex har fått
hedersomnåmnanden.

Enligt statuterna skall många andra krav
ån originalitet och nyskapande vara upp-
fyllda. Produkterna skall vara val formgiv-
na och ha hog kvalitet vad galler funktion,
material och tillverkning. Juryn skall också
ta hånsyn till resurs-, miljo- och såkerhets-
aspekter. Prototyper, modevaror och
konsthantverk bedomes ej.
Tåvlingsbeståmmelserna såtter alltså

ganska snåva grånser for urvalet.
3 forslag som har belonats med utmår¬

kelsen »Utmårkt svensk form«:

Blomsterpelare
Blankslipad terrazzobetong. Juryn: Fyller
ett stort och efterfrågat behov for utemiljo.
Val anpassat till vårt klimat. Design: Ulf
Nordfjell. Producent: Nola Industrier.

Kalmarurnan

Infårgad betong. Juryn: Klassisk form i
hårligt format. Ett sympatiskt och generøst
alternativ till gatuavspårringar i betong-
klossform. Anpassad till vårt klimat. De¬
sign: Fredrik von Piaten. Producent: Nola
Industrier.

Arcadia
Soffa for inom- eller utomhusbruk. Juryn:
De snedstållda gavlarna skapar intimitet
samtidigt som det ger goda kombinations-
mojligheter. Design: Lars Gunnars. Pro¬
ducent: Nola Industrier.
Kilde: Form/Design Center. Lilla Torg, Box
4309. 203 14 Malmo. Tel. 040-10 36 10.
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VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester

K. Riise Bundgaard
Furesøgaard

Stavnsholtvej 177
3520 Farum
TLF. 02-952264

TRÅDVAREFABRI KEN ISHØJ A/S

Industrivangen 2 • 2635 Ishøj • 02 73 22 33
Boulevarden 36 ■ Jerlev • 7100 Vejle • 05 86 40 66

RY ANLÆGSGARTNERI
Gunnar Knudsen, Telefon (06) 89 11 21 ___
Ole Knudsen, Telefon (06) 89 20 07 vi
8680 Ry ved Gudenåen PVI BYGGER
*Vi har alt i maskiner til entreprenørarbejde L D A GRØNT

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

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

VI
BYGGER

L D A GRØNT

SITAS
Skovvej 56
2750 Ballerup
Danmark

02-65 05 65

PLANTESKOLE FOR TRÆER
Løvfældende - stedsegrønne.
Container - klump - barrodede.
Hærdede-ekstra god kvalitet.

ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«

ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 02-188266

Rekvirér:
96 siders katalog
om træer

SITAS udfører:
Plantning, pleje
beskæring og
undersøgelser
af træer.

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

GÅRDSANERING

ANLÆGSGARTNERMESTER

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

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 02-733278
ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

ester

&W(c Kfewavtvt VI
Vestre Strandallé 158 8240 Risskov-Århus BYGGER
Telf. (06) 17 81 22 L D A GRØNT

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
01 65 23 05

m

Suche Weihnachtsbåume

1 - 2000 Nordmann und alle Abies-Arten
1 - 2000 Blaufichten
3 - 4000 Rotfichten

Fritz Layher
Lailenweg 18, 7129 Guglingen-Eibensbach
B.R.D. Tel. 07135/6950 AB 19.00 Uhr.



Vi har nu bevist, at vi baner vejen til optimal
spilleglæde på tennisbaner.
Hurtigt - Økonomisk - Professionelt...

I LML-Sport er vi
stolte over at være

en af Danmarks før¬
ende leverandører
indenfor tennis.
Hvadenten det gæl¬
der belægninger,
lines, vedligeholdel-
sesudstyr eller ba¬
neudstyr. -Eller de
helt rigtige møbler til
klubhusets terrasse.
Alle vore produkter
er velkendte, afprø¬
vede, og overholder
selvfølgelig, de
skrappe europæiske
normer.

Men endnu vigtigere er, at De hos LML
finder specialister, der analyserer Deres
anlæg og giver Dem professionel råd og
vejledning. Nyanlæg, istandsættelse,
udvidelse eller udskiftning af rekvisitter:
Vi har ekspertisen.
Vort moderne kommunikatiosudstyr gør
os nemme at få fat på: De kan bruge tele¬
fonen (også i bilen), brev, telex, eller tele¬
fax. Få kontakt til de professionelle.

LML-Sport A/S
Starupvej 122
DK-8340 Malling
Tlf.: 06 93 31 33
Telex: 64 730 LMLIVA
Telefax: 06 93 20 85

■TEGNESTUEN- (16-558605


