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Ville Heise - en bolig¬
bebyggelse i Allerød
Allerød byråd har i samarbejde
med DAL udskrevet en kon¬
kurrence om forslag til en bo¬
ligbebyggelse, der består i dels
en ombygning af Ville Heises
Behandlingshjem, dels forslag
til supplerende nybyggeri.
Ville Heises Behandlings¬

hjem, der er opført omkring
1970, er beliggende op til Tok-
kekøb Hegn i den nordøstlige
del af Lillerød.
Det er byrådets ønske, at

konkurrencen fremkalder for¬

slag til en samlet bebyggelse på
ca. 60 boliger af høj kvalitet
såvel arkitektonisk som funkti¬
onelt. Det er samtidig byrådets
håb, at konkurrencen kalder på
utraditionelle løsninger og
gerne således, at der på en og
samme tid opnås såvel et har¬
monisk som spændingsfyldt
samspil mellem den traditio¬
nelle arkitektur fra 60'erne -
som Ville Heises Behand¬

lingshjem er udtryk for - og
et nutidigt formsprog.
Formålet med konkurrencen

er at opnå en løsning, der kan
gøre ejendommen som helhed
attraktiv i salgssammenhæng,
idet det er byrådets hensigt ef¬
ter konkurrencen at udbyde
ejendommen til salg sammen
med vinderprojektet. Som
følge heraf vil den kommende
bygherre være forpligtet til at
realisere projektet i samarbejde
med projektets ophavsmand.
Den samlede præmiesum er

på 375.000 kr. Heraf uddeles
en 1. præmie på mindst
100.000 kr. Indleveringsfrist er
25. maj 1993.
DAL er i dommerkomiteen

repræsenteret ved arkitekterne
MAA Svend Felding, Lars
Frank Nielsen og Erik Bystrup.
Konkurrencens sekretær ér ar¬
kitekt MAA Flemming Deich-
mann.

International konkurrence
for unge arkitekter
Arkitekskolen Paris Conflans

organiserer i samarbejde med
UIA en konkurrence for 70 ud¬

valgte unge arkitekter og land¬
skabsarkitekter i perioden 28.
juni til 9 juli.

Konkurrencens tema er by¬
økologi. Udvælgelsen af delta¬
gere sker på baggrund af c.v.,
inden 31. marts.

Program rekvireres fra
Anne-Lise Legrand. Ecole
d'Architecture de Paris Con¬

flans. 11, Rue du Séminaire de
Conflans. 94220 Charenton le
pont. Frankrig. Fax 48 93 05 08

Konference i Tallinn
Der afholdes en international
konference om historiske haver
i Tallinn, Estland i dagene
15.-17. september.
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Programmet er bygget op om¬

kring Kadriorg park, der i år er
275 år gammel. Lystslottet
Kadriorg med den 60 ha store
park omkring anses for at være
Estlands mest bemærkelses¬

værdige barokanlæg. Ruslands
Peter den Store iværksatte an¬

lægsarbejderne 1718; arkitekt
for denne sommerresidens til
det russiske hof var af italiene¬
ren Niccolo Michetti. Parkan¬

lægget, der ligger på skrånende
terræn og tæt ved havet, er un¬
der restaurering. Programmet
indeholder forelæsninger om
europæiske barokhaver, land¬
skabelige haver, Kadriorg Park,
andre historiske haver i Est¬

land, ekskursioner til Palmse
og Sagadi anlæggene og Lahe-
maa National Park.
Konferencen arrangeres af

Tallinn by og Tallins botaniske
have sammen med Estonian
NC for Unesco.

Konferenceafgiften er 215
USD og indbefatter også alle
måltider og ekskursioner, men
ikke overnatning. Konferencens
sprog er engelsk og tysk.
Program fås fra Nare Ltd. Su-
levimågi 10. EE0001 Tallinn,
Estland. Tel. 372 444292, fax
372 440666/444292.

Billigere kursus -
Nye byparker
Det kursus, som blev præsente¬
ret i Landskab 1/93 har interes¬
seret mange, der gerne ville del¬
tage, men som finder kursus¬
prisen på kr. 3.900 for høj. For
at forsøge at sikre kursets gen¬

nemførelse, har vi besluttet at
afkorte det med én dag.
Oprindeligt var kurset plan¬

lagt til at strække sig over to
dage, hvor førstedagen byder
på en stramt planlagt forelæs¬
ningsrække, fælles middag, en
aftenforelæsning og diskus¬
sion. Andendagen skulle give
deltagerne lejlighed til at dis¬
kutere byparkens muligheder
og krav sat i forhold til en kon¬
kret øvelsesopgave.
Ved at lade andendagen

udgå af programmet bevarer vi
stadig et særdeles attraktivt
kursustilbud nemlig som

følger:
- Introduktion, byparkens hi¬
storie, de nye udfordringer
v/Preben Skaarup.

- Nye tendenser i europæiske
og amerikansk parkbygning
v/Annemarie Lund, land¬
skabsarkitekt, redaktør af
»Landskab«.

- Pare de la Villette og
Bernard Tschumi v/Carsten
Thau.

- De nye parkprojekter på en
anden måde (egen projekter)
v/Monica Gora, landskabs¬
arkitekt, Malmø. Har udført
flere land-art projekter.

- Aftenforelæsning: Kunst og
landskab v/Britt Smelvær,
dansk/norsk billedkunstner,
som har udført meget smuk¬
ke og spændende skulptur¬
projekter i parker og land¬
skaber.

Kurset finder sted onsdag
den 12. maj 1993 kl. 9.00-21.00
på Arkitektskolen i Aarhus.
Tilmeldingsfristen er stadig

mandag den 5. april 1993.
Pris kr. 1.950

AAA-EFTERUDDANNELSE
Arkitektskolen i Aarhus.

Efteruddannelsessekretariatet.
Nørreport 20.
8000 Århus C.

Tlf 86 13 08 22, lok. 211.
Fax 86 13 06 45.

Gæsteforelæsning fra Paris
Den franske landskabsarkitekt

Christophe Girot er gæstepro¬
fessor ved Kunstakademiet i

perioden 22. marts til 2. april.
Torsdag 25. marts kl. 14.00
forelæser Chr. Girot i Aud. 1.

Charlottenborg, over emnet:
Recent landscape projects in
France. Mandag 29. marts kl.
13 afholdes tillige i Aud. 2 et
seminar: Tendencies in Con¬

temporary French Landscape
architecture.

Christophe Girot er uddan¬
net som landskabsarkitekt og
arkitekt ved Berkeley og under¬
viser ved Ecole National Supe-
rieure du Paysage i Versailles.

Foredrag om det særlige ved
havekunst
DAL's Københavnsafdeling ar¬

rangerer i foråret en foredrags¬
række om 'det særlige ved ha¬
vekunsten'. Over 5 aftener be¬

lyser landskabsarkitekter et
aspekt - i dialog med hver de¬
res indbudte gæst. Indleder og
ordstyrer er Annemarie Lund.

6. april: Haver i fantasi og
virkelighed v. Prof. Sven-In-
gvar Andersson, gæst: kunst¬
maler Sten Dunér.

15. april: Den bevægelige
scene v. landskabsark. Steen

Høyer, gæst fotograf Kirsten
Klein.

20. april: Enkelhed og genta¬
gelse v. landskabsark. Kristine
Jensen, gæst landskabsark. I.P.
Junggreen Have.

5. maj: Regnen, vinden og
sandet -den mobile have v.

landskabsark. Stig L. Anders¬
son, gæst billedkunstner Finn
Naur Petersen.

10. maj: En gang imellem
falder lyset på en måde, der får
rummet til at ses klart. Land¬

skabsark. Jeppe Aagaard An¬
dersen, gæst rosehistoriker
Thorben Thim.
Sted: DALs lokaler i Bred¬

gade 66.
Alle gange kl. 19.00.

Arrangementer på Fyn
Onsdag 24. marts kl. 19.30 på
Odense Rådhus: H.C. Ander¬
sen parken på Fyn v. chefarki¬
tekt Bo Christoffersen, Tivoli
Int. a/s.
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Tirsdag 20. april kl. 19.30 på
Odense Rådhus: Kvalitetssty¬
ring - ISO 9000 v. Carsten
Thomey, Odense Tekniske
Skole.

Fredag 14. maj ved Toldbod¬
kajen, eskursion: Vigelsø og
Odense havn v. arkitekt Henrik
Lumholdt og naturvejleder
Thomas Mølgaard Koch. Til¬
melding tel. 66 13 13 72 L 2115.

Gammel Dok
Indtil 20. april vises fotografen
Flemming Bo Andersens foto¬
grafier af Utzons bygningsvær¬
ker.

4. april til 30. maj. Anonyme
udsmykninger indenfor arki¬
tektur og keramik fra 4 kerami¬
ske formgivere.
4. april til 2. maj. Udvalgte

arbejder indenfor arkitektur,
indretning og møbeldesign af
argentineren Abelardo Gonza¬
les.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.-søn. 10-17, ons. 10-22.
Man. lukket. Tel. 31 5719 30.

Konferencer, messer mm.
Stad och land i samverkan.
Movium. 21.-22. april 1993 i
Ystad.

Urban Squares and Parks.
Icomos og AAPS konference i
Montreal, Canada. 12.-15. maj
1993. Tel. 514 848 1133, fax 514
288 6469.

Studierejse til Paris. Movi¬
um. 18.-19. maj 1993.
Nordisk kongres for land¬

skabsarkitekter, Island. 5.- 7.
august 1993. Nordisk kongres
for kirkegårdskultur. Sandef¬
jord, Norge. 31. august - 2.
september 1993.
Tel. 03 99 56 03.

30. IFLA verdenskongres for
landskabsarkitekter. Lagos og
Abuja, Nigeria. 14. - 17. sept.
1993. Tel. 01 96 22 87,
fax 01 82 08 51.
IFLA konference i Cape

Town, Sydafrika. 20. - 25. sept.
1993.

Modtagne publikationer
m.m.

Fra Kvangård til Humlekule.
Meddelelser fra Havebrugshi¬

storisk Selskab. Nr. 22. 1992.
64 s., ill. 120 kr via medlems¬
skab. Tel. 42 91 18 58.
Rune Bengtsson: Nya tråd

och buskar. 50 s., ill. Movium.
Stad & Land nr. 108. 1992.
Arvid Bengtsson: Jag vill bli

trådgårdsmåstare. 150 s., ill.
Movium. Stad & Land nr. 109.
1992.

Senatsverwaltung fiir Stad-
tentwicklung und Umwelt-
schutz: Griine Dåcher fiir Ber¬
lin. 1993. 55 s., ill. 10 DM. Fås
fra Kulturbuchverlag, tel. 661
84 84, fax 661 78 28.
Parkafd., Københavns kom¬

mune: Grønne mure med

slyngplanter. 1992. Tel. 33 66
26 26.
Malene Hauxner: Fantasiens

have. Arkitektens Forlag. 1993.
360 s., ill. Indb. 475 kr., Hft.
395 kr.

Planstyrelsen v. ark. maa
Gregers Algreen-Ussing, Gre¬
the Silding og Allan de Waal:
Byens træk. Om by- og byg-
ningsbevaringssystemet SAVE.
Miljøministeriet. 1993. 120 s.,
ill. 150 kr.

Roskilde amt: Regionplan
1993, bind 1, 2 + bilag. 1993.
Lov om ændring af lov om

planlægning. Lov nr. 920 af
25.11.1992.
Johan Lange: Ordbog over

Danmarks plantenavne 1-3
samt supplement. Munks¬
gaard. 1992. Ca. 1200 s.

Nye træer og buske
I denne Stad & Land publikati¬
on præsenteres en række arter
og sorter af buske og træer,
som er blevet prøvedyrket eller
fremavlet inden for et 'Projekt
80'. Der er lagt vægt på at fin¬
de nye, der egner sig til dyrning
i svenske haver og parker. De
fleste frøkilder og sorter, som
er nævnt i skriftet, har opnået
Estatus af Elitplantstationens
planteskolegruppe.
Skriftet indeholder 26

vækstbeskrivelser, f.eks. af 5
røn, 2 krybende pil, 4 Prunus
og et antal buske.
Rune Bengtsson: Nya tråd och
buskar. 50 s., ill. Movium. Stad
& Land nr. 108. 1992.

I samarbejde med
landskendte arkitekter har

Veksø gennem 40 år
"klædt" udemiljøet med

tidløst design og høj
kvalitet. Mea vor
landsdækkende

konsulenttjeneste, egne
montører/hurtig levering
og egen distribution er

Veksø også et godt valg til
specialopgaver.

• • t

DESIGN: STADSARKITEKTENS KONTOR, Hjørring

OVERDÆKNINGER
GADE-OG PARKUDSTYR

Veksø-Taulov a/s
Taulov Kirkevej 60 •
Tlf. 75 56 22 99 •

DK-7000 Fredericia
Fax: 75 56 22 15

Veksø Sverige
Box 212 • S-442 23 Kungalv
Tlf. 0303-919 50 • Fax: 0303-943 62
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Samtiden
det er NU.

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

ARKITEKTURHISTORIEN BAGLÆNS
- en dabatbog om bygningskunsten i samtiden

FUNKTIONALISME • KLASSICISME ■ RENÆSSANCE •

MIDDELALDER OG ANTIK

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

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

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



AfMalene Hauxner Kirkegård ved Engholmkirke - en studieopgave

I 1991 vandt Tegnestuen Cubo Arkitekter
konkurrencen om den ny Engholmkirke i
Allerød. Der blev i konkurrencebedømmel¬
sen ikke lagt videre vægt på udformningen
af den tilliggende kirkegård - hvad der betød
en oplagt chance for landskabsarkitektstu¬
derende til at arbejde med en kirkegård ved
en markant, moderne kirkebygning.
Kirkegårdsopgaven løser landskabsarki¬

tekten 'enerådende'. Trods kirkegårdens
præcise, funktionelle sigte har den altid af¬
spejlet sin tid og sin skabers indsats.
Som øvelsesopgave besidder kirkegården

bebyggelsesplanens krav til struktur, sam¬

menhæng og logistik. Den indebærer mulig¬
heden for at arbejde landskabsarkitektonisk
med indpasning af gravstedet som enheden
i helheden - kirkegården.

Set som 'værk' giver den lejlighed til suve¬
rænt at arbejde med havekunstens elementer
- planter, sten og jord - og værktøjet, dyrk-
ningsprocessen.
Opgaven blev stillet i det sidste af tre kur¬

ser, der i øjeblikket på Landbohøjskolen
tilbydes studerende i faget landskabsplan¬
lægning. Det er normeret til 180 timer, hvori
der indgår ekskursioner, forelæsninger og

gennemgange.
Kurset blev ledet afMalene Hauxner. Stig

L. Andersson fungerede som såkaldt viden¬
skabelig hjælpelærer, og Preben Skaarup var
censor ved eksamen.

Jeg har plukket i løsningsforslagene for at
orientere om og fastholde, hvordan nogle
studerende idag forholder sig til kirkegårds-
opgaven.

LANDSKAB 2 -1993 25
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Marianne Wibholm har ladet tre slyngede,
hvidpudsede murstykker omkranse hen¬
holdsvis en let skålformet blomstereng med
trækors under paradisæbler - en tætklippet
plæne med en skærmende kant af søjletaks
og en friholdt, skrånende græsslette foran
kirkebygningen.
Murkomplekset leder, samler og skiller -

og holder plantagen med kistegravene i pas¬
sende afstand af kirkebygningen.

Bag murene slutter kirkegården mod na¬

bogrundene i en plantage af rødeg, der er sat
på række i brede rabatter af stedsegrønne
bundplanter og narcisser.

Gravplan
A. anonym fællesgrav
D+E. urnebegravelser
B, E+F. urne- og kistebegravelser
* Plan ofgraves
A. anonymous graves
D+E. cinerary urns
B, E+F. urns and cemetery plots
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jnvandsbassin boligbebyggelse

En takshæk, der med tiden skal blive 3 meter
høj og to kvadratiske formationer af hver 16
kejserlind sat med så stor afstand, at hvert
træ opfattes for sig, danner skelettet i Torben
Gleesborgs spændingsfyldte forslag.
Mens det vestlige kvadrat, i det tilsyne¬

ladende symmetriske anlæg, er terrasseret
med retning væk fra midtpunktet, er det øst¬
lige plant og retningsløst. Stien mellem tak¬
shækken og en egelund med vedbend, breg¬
ner og kaprifolier leder forbi servicepladser,
hvor vandingsvandet kan hentes i små vand¬
kar. Herfra giver åbninger glimtvise kig mod
kirken og den skålformede plæne.

LANDSKAB 2 -1993 27
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I Iben Lund Jørgensens forslag er det en

poppelrække, der har den både sammenkæ¬
dende og skillende funktion. Vinkelret på
denne forbinder en stiliseret bæk kirkesalen
og søen i skoven.
På den østlige del af grunden er terrænfla¬

den og indersiden af den omgivende støjvold
modelleret, så der opstår en mængde grav¬

høje. Blandt disse er plantet søjleeg, hvis op¬
rette form sammen med gravhøjene får en

kraftig, skulpturel virkning.
Et system af parallelforskudte ulige lange

takshække, danner baggrund for gravste¬
derne i kirkegårdens vestlige del.

To rette stier gennemskærer kirkegården
og forbinder ind- og udgange.
Skoven af eg, fyr, vedbend, kaprifolier og

storkonvaller er grøn og vild - et landskab,
der kan absorbere gravstederne, omslutte
dem med sin frodighed og underordne deres
monumentalitet.

28 LANDSKAB 2-1993
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Gravplan m Plan ofgraves indtil det bliver som altid

Mette Hoffmann Bertelsens kirkegård er ét sammenhængende rum,
hvori væggene er takshække sløret af lette birkelunde. Gulvet er et
tæppe af græs med ærenpris og bellis.
Blå glaskors indgår i iscenesættelsen af en poetisk tur ad en let

slynget sti forbi sætstykker af mørke, skyggegivende takshække og

transparente glasvægge, der skærmer og skjuler gravstederne.
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Urne- og kistebegravelser i vedbend
■ Urn and coffin interment among ivy

Beplantningstruktur: skov, hække og klippede træer
m Growth as structure: wood, hedges, clipped trees

Karen Dahl lægger vægt på intimitet, rumlighed, stoflighed og en¬
kelhed.
I hendes forslag kontrasterer egelunde med bund af græs, løg

og urter kistegravrummenes klippede, opstammede lindetræer og
bøgehække i forskellige højder.
Et 30 cm dybt forsænket felt i græsset foran kirken skal skabe

afstand og understrege dennes domæne.
Kirkegården sluttes af et stendige med paradisæbler og bregner

mod vejene.
En bugtet chausséstensbelagt sti fører gennem lundene, hvor grav¬

stederne markeres af opretstående gravsten. I to skovlysninger er der
anonyme begravelsespladser med et fælles monument.



I Annemarie Gensters forslag er den eksisterende sø inddraget i et
landskabeligt, græsklædt rum, hvor kirken spiller hovedrollen.
Væggene dannes af klippede bøgehække og askelunde, der inde¬

holder gravstederne. Ved at følge kirkesalsbygningens retning er
den traditionelt østvendte orientering af gravstederne gjort mulig.
Åbningerne mellem hækstykkerne fungerer som passage mellem
gravrummene samtidig med at de skaber visuel forbindelse fra et
rum til det næste.

To hækfragmenter danner port til fællesgravområdet omkring
søen.

Fra en chausséstensbelagt sti langs hækken i kanten af græsrum¬
met kan man opleve kirken, søen og hækkene fra forskellige vinkler.

Malene Hauxner

Struktur ■ Structure

Terrænbearbejdning ■ Terrain
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Kirkelige anlæg Af Charlotte Skibsted

//•*

'fc-P^ilpS*® - \
* vf^x &~->

. fe^v^jrc'

iftM/

I denne artikel omtales 5 typer kirkelige
anlæg, som vi været landskabsarkitekterpå.
Anlæggene erprojekteret inden for de sidste
jpar år og er nu under udførelse.

Errindlev kjrkegård
De landsbykirkelige anlæg er porten mellem
det uskrevne ords tid og uendelige dybder af
oldtid. I ottehundrede år har kirken ligget
her, før den et helligt træhus, og endnu før
dette et hedensk kultsted, en offerplads tæt
på oldtidens gravhøje.
De landsbykirkelige anlæg er landskabets

nagler, de er øjets støttepunkter, når vi for¬

søger at begribe landskabet. De er dristigt
lagt, gode sømærker og brugt som sådanne.
Dette er også tilfældet i Errindlev på Syd¬

lolland, hvor den hvide kirke står som var¬

tegn mod Østersøen. Kirkegården renoveres
til urnebegravelsesplads, efter at der ikke har
været begravet her siden 1930'erne.
Kirkegården hører under den kategori af

runde anlæg, som er karakteristiske for
Østersøkulturens kirkegårde - kendt fra Lyø,
Ærø og helt op til Gotland.
Den runde kirkegårdsform afdækkes i op¬

målingen, hvor selv små kotemæssige for¬
skelle afsløres. Nivellementet viser klart, at
kirkegårdens højeste punkt ligger ud for kor-
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Gravstedskort og opmålingsplan
■ Map ofgraves and survey mapping

Errindlev kirkegård
Maribo Domprovsti
Bygherre: Errirjdlev menighedsråd
Anlægges: 1993'

C. W. Eckersberg, 1810

buen, kirkens helligste sted. Her fra falder
terrænet i koncentriske kurveforløb.

Forslaget fremhæver den grønne tueform,
nye urnegrave i græs anlægges omkring kir¬
ken, eksisterende gamle gravsteder bevares,
og nye traditionelle urnegrave placeres i
kirkegårdens krans nær gærdet. En buet sti
genskabes.
Spørgsmål om troværdighed opstår altid i

en restaureringsfase. Hvor meget skal med?
Hvor primære er kilderne? Hvorledes ind¬
passes fremtiden? Kirkegården er ikke et mu¬
seum, den er under stadig forvandling.
I Errindlevprojektet indgår også en for¬

nyelse af plantningen. Her er gode træer at

bygge på, ask, hvidtjørn og taks, rester af
gammel gravstedsplantning. Fornyelsen i be¬
plantningen sker væsentligst i den urteagtige
vegetation, som vil give kirkegården et mere
naturpræget, vildtvoksende udtryk.
Inspirationen hertil hentes bl.a. i salme¬

digtningen. Ingemann skriver: »Og blom¬
ster fra paradisets enge«. Grundtvig foræller
os hvilke blomster »Tag det sorte kors af
graven plant en lilje, hvor det stod« og i
»Påskeblomst fra landsbyhaven, hvad vil du
her«. Netop den sidste salmestrofe beskriver
enkeltheden i kirkegården, som også ses i
Eckersbergs lille skitse af det kirkelige anlæg
fra 1810.
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Kildebrønde kirkegård
Kildebrønde er eksemplet på, hvorledes
landsbykirkegården udvikler sig til en by-
kirkegård som følge af stor befolkningstil¬
vækst.
Kildebrønde kirkegård fremtræder i dag

med tre tidstypiske ogmeget forskellige grav-
stedsområder:
1. Middelalderkirkegården omkring kirken,

omkranset af den gamle mur.
2. Udvidelsen øst for kirken med traditio¬

nelt gravstedsmønster i form af rygvendte
grave mellem klippede hække.

3. En udvidelse fra 1970'erne ligeledes tradi¬
tionelt planlagt og delvist taget i brug.

Denne del afkirkegården omlægges med mere naturpræget beplantning
■ This part of the graveyard will be planted more naturally

Kildebrønde kirkegård
Køgeprovsti
Bygherre: Kildebrønde menighedsråd
Anlægsgartner: Køge Bugt Anlægsgartner Aps.
Anlagt: 1992
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Ålsgårde kirkegård
Helsingør provst
Bygherre: Ålsgårde menighedsråd
Anlægges: 1993

Planteliste:
Den ydre krans, en lundagtig plantning af:

Castanea sativa, ægte kastanie,
Quercus cerris, frynseeg;
Quercus frainetto, ungarsk eg;
Quercus petraea, vintereg;
Quercus robur, stilkeg.

- i lundens kant,
Amelanchier canadensis bærmispel;
Cratægus crus-galli, hanesporetjørn;
Liquidambar styraciflua,

- som underskov i lunden,
Buxus sempervirens arborescens, buksbom;
Rhododendron i sorter,

- bundplantning bl. a. afsorter af
Epimedium;
Hedera;
Hosta og

Hepatica,

- løgtæppet har en tidlig blomstring af,
hvide krokus, porcelænshyacinter og perle¬
hyacinter;
sen blomstring af duftende narcisser som
Narcissus Actaea, Narcissus Magnet, Scilla
hispanica alba.
I løgtæppet plantes grupper afhvide, små-
blomstrende akelejer i frøformerede sorter.

Den indre lysning, gravrummet:
Alle hække afCarpinus betulus, avnbøg;
desuden diverse udvalgte sorter afparadisæbler
og enkelte stilkege.

Det er dette sidste udvidelsesareal som

menighedsrådet ønsker disponeret til et mere
parklignende begravelsessområde.
•Forslaget hertil respekterer den allerede

udførte dræning og gravrækkerne for kister,
mens nye urnegrave anlægges efter et mere
spredt mønster. Det samlede antal grave i
området reduceres, og alle grave orienteres
mod øst, så fremtidige monumenter læses
fra vest.

Begravelsesområdet tilplantes med ege-
sorter, og eksisterende træplantning bevares
indtil videre. Denne del af kirkegården får så
en mere lundagtig karakter, som kontrast til
de mere åbne gravstedsområder.

Ålsgårde kirkegård
Engang var livet mere enkelt, og vort forhold
til døden mere ligetil. Døden var en naturlig
følge af at have levet og virket. Kirkegården
var et naturligt nærmiljø for det lille bysam¬
fund, gravene blev passet og besøgt.
Siden indførtes mere rationel drift, som et

led i udviklingen fra individualitet til anony¬
mitet. Vi dør alle, og den fælles urnegrav er
et foretrukkent gravsted.
Ålsgårde annekskirkegård fra 1930'erne

afspejler denne udvikling. Det er urne-fæl¬
lesgraven, der benyttes, og kun sjældent
anlægges nye traditionelle gravsteder. Der
renoveres derfor nu til urnekirkegård.

Urnekirkegården ligger på en bakke, der
skråner mod øst ned mod hovedindgangen.
Denne terrænmæssige ideelle beliggenhed
for et gravrum, sammenholdt med stedets
overskuelighed og centrale beliggenhed i
byen, giver mulighed for, at urnekirkegården
også bliver en slags byhave til ophold og

spadseretur.
Der etableres ét gravrum, omkranset af

avnbøgehække og med en lundagtig plant¬
ning af ege, ægte kastanie, rhododendron og
bunddækkende planter og løgtæpper.
I selve gravrummet er der mulighed for

forskellige typer urnegrave under paradis¬
æbletræer.
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Planteliste skråningshave:
A - felter,
Vinca minor alba. hvid vintergrøn
- og heri som punkter
Allium aflatunense, prydløg ■

Narcissus Actaea
Narcissus Magnet

B - felter,
Waldsteinia ternata, guldjordbær
Anemone japonica 'Honorine Jobert',
hvid høstanemone
Fritillaria imperialis lutea,
gul kejserkrone

Planterne er farvemæssigt afstemt
efter den kirkelige farveskala.
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Dyssegårdskirken
Gennem mange år har vi arbejdet med byens
rum, med pladser og torve, og heri indgår
også kirkepladsen. Denne plads ligger altid
centralt placeret, et offentligt område med
stor brugbarhed, men også stedet hvor man
mødes og stemmer sindet til den glædelige
eller sørgelige handling, som man snart skal
deltage i. Kirkepladsen er på sin vis en for¬
længelse af kirkerummet.
Ved Dyssegårdskirken ønskede menig¬

hedsrådet en værdig plads omkring kirkens
hovedindgang og ved det nye kapel.
Kirkens omgivelser havde længe trængt til

en renovering. Dyssegårdvejs udvidelse med
nye cykelstier muliggjorde, at pladsen nu
kunne istandsættes.
Den kotemæssige løsning af pladsen tager

udgangspunkt i, at hovedtrappen ligger
højt, således at man går op til kirken.
En klippet taksplantning med asketræer

skærmer pladsen mod vej. Ind- og udkørsel
sker af en ret stejl opkørsel, der i begge sider
afgrænses af huggede granitsteler og et jern¬
gitter, skulpturelt formet til den brolagte kir¬
keplads.
I forbindelse med det nye kapel bliver der

i vesthaven mulighed for en forsænket, sol¬
rig opholdshave med direkte forbindelse til
kirkens kælder, hvor mange arrangementer
afholdes. Ud over dette uderum, er der et
vestvendt opholdsareal, hvor menigheds¬
rådets mange fællesaktiviteter for sognets
beboere udfoldes.

Senere er haven omkring præstegården re¬

noveret, og nu resterer, at 2. etape af byggeri¬
et med den nye sognegård udføres.

Dyssegårdskirken
Gentofte provsti
Bygherre: Dyssegårdskirkens menighedsråd
Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue
Ingeniør: Svend Damgård Aps.
Anlægsgartner: Keld Fritzbøger Aps. på kirke¬
plads og have til kirken. Sven Bech A /S har ud¬
ført haven ved præstegården
Anlagt: 1991-92
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Den mosaiske kirkegård
Bygherre: Det Mosaiske Trossamfund
Anlægges: 1993-95

1:1000

Møllegade
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Den mosaiske kirkegård på Nørrebro
Den mosaiske kirkegård lever i sin egen
verden med de høje opretstående østvendte
monumenter med hebraisk inskription.
Kirkegården er et enestående sted midt i

byen, omgivet af høje etagehuse på alle sider.
Den er Københavns tredieældste begravel¬
sesplads, men den eneste, der henligger ufor¬
andret. Gravfreden på jødiske kirkegårde
må ikke krænkes , de afdøde hviler uforstyr¬
ret i »Livets Hus« indtil opstandelsen på den
yderste dag.
I 1694 overtog jøderne arealet fra Køben¬

havns magistrat, indtil da begravedes danske
jøder i Altona. De ældste grave er således
300 år, sidste begravelse skete i 1967. Restau¬
rering af denne kirkegård er opgaven i at
bevare forfaldet, som her har så stor skøn¬
hed og kulturhistorisk værdi.

Det strenge, prunkløse præg hviler på en

jødisk tradition. I døden er der ingen forskel
på rig og fattig. Brug af blomster på gravene
kendes ikke. Monumenterne står på række
og vokser ligesom op af skovbunden, skær¬
met af de store træer.

Projektet bevarer denne strenge enkelhed.
De ældste monumenter sættes istand, træ¬
bestanden af elm og ahorn udtyndes, så lin¬
dealleerne frilægges, og den større lysgen¬
nemgang vil medføre en mere artsrig, lavt-
voksende skovbundsvegetation. Gamle stier
genskabes, og om få år .åbnes kirkegården
igen for besøgende.

Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, MI)L,
med tegnestue i Veksø.

18051851

1763

I
u 1694 17041

r~^1 1748

Landinspektør Jens Andersen har forestået op¬
måling af de viste anlæg.
På Dyssegårdskirkens forplads har landskabsar¬
kitekt MDL, Annemarie Lund været medarbej¬
der, på Mosaisk kirkegaard har landskabsarki¬
tekt MDL Hjørdis Sørensen været medarbejder.
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Igualada kirkegård
Storslået og yndefuldt i sit anslag er Carme
Pinos' og Enric Miralles' både kirkegård -
og promenade ved Barcelona.
Igualada kirkegård benytter sig af de rå

omgivelser, 'låner' landskab og forstærker
terrænets slugt. Stedets topografi, den store
slugts form har sammen med begravelsesri-
tualerne formet kirkegården.
Carme Pinos siger om kirkegården, at de i

projektet har forsøgt at lege med kaos og
uorden, f.eks. ved stadig skiftende hældnin¬
ger på mure og flader.
Planen kan beskrives som et V, en vinkel,

hvor hvert ben er en skrånende rampe, eller
det kan lignes med et hårnålesving. Langs
ramperne er placeret kapel og sakristi, og i
rampernes vægge er rum for forskellige be-
gravelsesformer: gravkamre, krypt m.m.
Man ankommer til kirkegården fra den

øvre, krumme platform. Her er placeret
grupper af frugttræer, der skal fortælle om
livets gang. Belægningen er beton, nogle
steder ilagt lange træstykker. Hældende
metalstøtter er opstillet og skal referere til
kalvariebjerget, korshøjen.

40

Af Carme Pinos

Sakristi og kapel er placeret til venstre
herfor. En gennembrudt mur markerer ad¬
skillelsen mellem det hellige og det profane.
Stien vider sig ud og opløses, og man ind¬

fanges i et terræn mellem gravkamrenes
vægge. De rå og kantede brystninger og ud¬
kragninger definerer og lukker rummet, sø¬
ger at udelukke enhver forstyrrelse, kun de
omgivende bakkedrag og himmelen ønskes
inddraget.
Længere nede, i vinklens omdrejnings¬

punkt og ved den første rampes bund, er

placeret en udendørs, krum sal. Det er en be¬
gravelseplads, en slags krypt, med grave og
gennembrudte døre til gravkamre.
Carme Pinos siger om Igualada kirke¬

gård: 'Stilhed er det mest allestedsnærvæ¬
rende ord der skal beskrive projektet. Vi skal
lade os opløse i stedet, føle dets tilstedevæ¬
relse. Vi har søgt stilheden, forstærket den
ved materialernes ensartethed, vi har beto¬
net vores begrænsede indgriben ved at fore¬
ne kirkegården med det omgivende terræn.
Det hele er sammensat efter kristne ritualer
for og ved livets afslutning'.

Carme Pinos' beskrivelse er oversat af
Maria Miret og bearbejdet afAnnemarie
Lund. Alle fotos og tegninger er udlånt af
Carme Pinos

Carme Pinos, arkitekt i Barcelona. Fra 1982 tegne¬
stue med arkitekt Enric Miralles, siden 1992 egen

tegnestue
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Igualada kirkegård. Udført efter 1. præmieprojekt i konkurrence 1985.
Arkitekter Carme Pinos og EnricMiralles
■ Igualada Cemetery. Winner of 1st prize in a 1985 competition.
Architects Carme Pinos and EnricMiralles

Plan og snit ■ Plan and sections

NVW, N\/A/ i//(-
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Plan og snit afkapel og sakristi ■ Chapel and sakristy, plan and sections
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Bogomtale, noter

Nye gravminder
Karin Kryger (red.): Nye gravminder. Rap¬
port fra konkurrencen om nye gravminde¬
typer i 1990. Foreningen for Kirkegårdskul¬
tur. Kbh. 1992. 103 s., ill. Pris 168 kr.

Stenhuggernes erhverv har, som så mange

andre, lidt under dårlige tider. En konkur¬
rence om nye gravsten kunne måske sparke
til den afanonymiseringstendens, der er ved
at indfinde sig efter 1970'ernes langsomme¬
lige afslutning og sætte gang i produktionen.
Hvis der i denne indsats ligger ønske om at

komme væk fra de fragmentariske beskeder
som 'mor', hvis identitet måske var 'mor', og
igen at kunne læse lokalhistorie på kirke¬
gården, er det et prisværdigt initiativ.
'Gravmindets basale funktion er, at med¬

dele hvem gravmindet vil minde om' står der
i konkurrencebedømmelsen. Det er ikke det

indtryk forslagene efterlader hos en, snarere
at de besøgene ikke kan læse og derfor på
alle mulige måder forsøges delagtiggjort i
den begravedes identitet.

Jeg føler i denne anledning trang til at ci¬
tere G.N. Brandt.

'Men denne snak om dusinvarer i forbindel¬
se med planløse udstillinger af hittepåvarer
har fremmet den uheldige skik, at hver mand
skal have et fra naboens stærkt forskelligt
kunstværk på sin grav, og den direkte følge
har været forøgede vanskeligheder for den
typificering af gravstenene, som den moder¬
ne kirkegårdsanlægger må kræve. Den slags
oplysning er til største skade for bestræbel¬
sen for at beherske gravstenen, og selv om
det kan ske - det tvinges man vel til at ind¬
rømme - at den af og til fører til forbedring
af et enkelt stykke, så forrykker den dog til
ulempe for kirkegårdens arkitekt helt begre¬
bet om den almindelige lille gravstens plads
her i verden. Den burde jo blot være, hvad
den også er mange steder i Syden og i Ame¬
rika, en navneplade, en etikette i sten, slet og
ret. Det uheldige for vor udformning af
kirkegården er, at gravstenen nu en gang er
kommen ind under de formelle områder,
hvor individuel kunst spænder ben for tra-
ditionsdannelsen, forhindrer at formen på
normal vis krystalliserer i type med begræn¬
sede variationer. Der findes kun enkelte om¬

råder, hvor traditionen lades i fred. Et op¬

lysende eksempel danner en anden navne¬
plade, nemlig visitkortet; det hviler siden
begyndelsen af 1800-tallet trygt og uantastet
i sin kultiverede nedarvede form. Hvis kun¬
sten her besejrede kulturen, ville vi i stedet
for det elegante upersonlige visitkort komme
til at gå med et slags kunstnerisk og person¬
ligt exlibris i lommen. Det ville dog være et
tilbageskridt. Det er mærkeligt, at et sådant
lille stykke kultur, kan holde stand som en lil¬
le klippe midt i den almindelige formelle,
hvad enten dette nu skyldes, at ingen middel¬
alder-, almue- eller plumpe nationale forbil¬
leder har fristet til visitkortets kunstneriske

opdyrkelse, eller det skyldes andre grunde.
Så meget er imidlertid vist, det er lærerigt at
sammenligne visitkortets lykkelige formelle
situation med med den stakkels gravstens.'
(Kirkegaarde og Gravsteder, Architekten
1922 s. 86).

Forhenværende kirkeminister, formanden
for Foreningen af Kirkegårdskultur Mette
Madsen har skrevet forordet, og provst Leif
Arffmann og mag. art. Karin Kryger har
skrevet om bedømmelsesarbejdet. Redaktø¬
ren har, lidt uforståeligt, fundet det interes¬
sant at bringe arkitekt Pouli Hoffgaard Møl¬
ler og stud. mag. Vibeke Anderssons skrift
om besværligheder og glæder ved at deltage
i konkurrencen. Derefter bringes konkurren¬
ceoplægget, dommerudtalelsen, de fire vin¬
derprojekter, rosværdige projekter og en
række udvalgte, særlig interessante projek¬
ter ialt ca. halvdelen af de 117 indsendte.

Tilrettelæggelsen af bogen er uklar. Re¬
daktøren kunne have skelet til tidsskriftet
Arkitektens måde at viderebringe konkur¬
renceresultater på. Her bringes tekst og illu¬
stration og forfatter på samme side, så man
ikke skal bladre og holde fingre ind for at
forstå.
Det er måske lidt uretfærdigt at udvælge

halvdelen af projekterne uden, at udvælgel¬
sen er dommernes, og uden at kriterierne er
nærmere præciseret - andet end som 'inter¬
essante'. Malene Hauxner

Fra 'Gravminder'. Forslag tildelt 1. præmie ved
Lene Lunghøj, Århus
■ From 'Sepulchral Momuments'. Proposal by
Lene Lunghøj, awarded 1st prize

Kirkegårdskultur 1992
Kirkegårdskultur 1992. Foreningen for Kir¬
kegårdskulturs årsskrift 1992. Foreningens
adresse: Henning Lektonen, St. Gråbrødre-
stræde 12, 4000 Roskilde, tlf 42 35 68 05.

Bogen om nye gravminder (se andetsteds) er
ikke Foreningen for Kirkegårdskulturs ene¬
ste udgivelse i 1992. Som sædvanlig har for¬
eningen også udsendt et årsskrift, denne
gang med 'nyt ansigt' og intentioner om at
præsentere nogle af kirkegårdskulturens til¬
grænsende fagområder. Måske er der snarere
er tale om kerneemner i kirkegårdskulturen,
men det gør ikke årsskriftets seks artikler til
mindre spændende og oplysende læsning.
I artikler af kirkegårdsinspektør Morten

FalmerNielsen, landskabsarkitekt Gunver
Vestergaard, kirkegårdskonsulent Mogens
Madsen, kunsthistoriker Hanne Sigismund
Nielsen, arkitekt Susanne Ditlevsen, kirke-
gårdschef Flemming Tschuriloff og over¬
gartner Aksel Andersen præsenteres vi for
vidt forskellige sider af kirkegårdskulturen.
Fra begravelsesformer i antikkens Rom til

en vision om det 20. århundredes begravel¬
sesplads og mellem disse yderpunkter den
100-årige Ordrup kirkegård og Skjoldhøj
kirkegård anlagt i 1992. Mogens Madsens
artikel om kirkegården under forandring
knytter sig på mange måder indirekte til
overvejelserne i gravmindekonkurrencen,
mens indlægget om Københavns begravel-
sesforhold er en helt aktuel redegørelse i ord
og tal, afsluttende med en opsummering af
bevaringsarbejdet på Assistens kirkegård.

Tilde Tvedt

Fra 'Kirkegårdskultur'. Skjoldhøj kirkegård,
1992. Landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen
■ From 'Churchyard Culture'. Skjoldhøj
Churchyard 1992. Landscape architect Hans
Jørgen Nielsen
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Fra 'Kyrkogårdens grona kulturarv'. Nederluleå
kirkegård med hvide trækors og spredte birke¬
træer, kvarter fra 1864
m From 'Graveyards: Green Heritage'. Neder¬
luleå Churchyard with its white wooden crosses
and shattered birches, a quarter established in
1864

TOPOS European Landscape Magazine
TOPOS European Landscape Magazine.
Callwey Miinchen. Udkommer fire gange
om året. Abonnement: 206 DM. Enkelte
numre 65DM. Nr. 1 september 1992. Nutidig
europæisk landskabsarkitektur. 150 s. ill.

I slutningen af 1992 udkom første nummer
af et nyt tidsskrift for europæisk landskabs¬
arkitektur - TOPOS.
Intentionen er at skabe et tidsskrift, der

beskæftiger sig med landskabsarkitektur fra
europæisk synsvinkel og giver overblik. Man
vil ikke alene præsentere aktuelle projekter,
men også opsøge ledemotiverne for fremti¬
dens europæiske landskabsarkitektur. Topos
skal tillige kunne være forum for nye teorier
og debat om faget og dets indhold.
Formen er fire årlige numre å 150 sider

med dobbeltsprogede tekster på engelsk og

tysk, suppleret med resuméer på forfatterens
modersmål. De enkelte numre har hver sit
tema.

Temaet for det første nummer var nutidig
europæisk landskabsarkitektur. Projekter
fra 15 lande præsenteres af forfattere fra de
enkelte lande, som må formodes at være tæt
på den aktuelle situation.
Hvert land sit afsnit, der indledes med en

introduktionsartikel efterfulgt af korte pro¬

jektpræsentationer. Projekterne præsente¬
res ved hjælp af fotos, planer og korte tek¬
ster, der nærmest har karakter af fyldige bil¬
ledtekster. Europa opfattes åbenbart som

Vesteuropa"- der er ingen bidrag fra øst¬
europæiske lande.

I modsætning til en del andre udenlandske
tidsskrifter, fylder reklamerne meget lidt og
er samlet på de første sider. Herved fremstår
resten af teksten meget 'rent' og overskueligt
med samme lay-outmønster i hvert afsnit.
De tyske og engelske tekster er integreret som
næsten parallelle. Tilde Tvedt

Kyrkogårdens grona kulturarv
Eivor Bucht (red.): Kyrkogårdens grona kul¬
turarv. Stad & Land nr. 103, 1992. 143 s. ill.
Pris 190 kr. hft., 264 kr. indb. + porto.

I begyndelsen af sidste år udkom »Kyrko¬
gårdens form och miljo« i Sverige, og i som¬
mer så »Kyrkogårdens grona kulturarv«.
Det er en meget smukt udstyret bog for¬

fattet af en gruppe forskere fra Movium og

Sveriges Landbrugsuniversitet, Alnarp, un¬
der redaktion af Eivor Bucht.
I bogen gennemgås ikke blot kirkegårde¬

nes arkitektur- og kulturhistorie, men også
emner som beplantning og beskæring.
Kirkegårdene er en meget vigtig del af

vores grønne kulturarv. I Sverige har man
konstateret, at emnet tidligere indtog en rela¬
tivt anonym plads i undervisning og forsk¬
ning, men med de nye publikationer er
interessen øget, og kirkegårdsområdet blevet
attraktivt også for de studerende.

Birgitte Foghmoes

Vejledning for menighedsråd
En vejledning for menighedsråd om lovgiv¬
ningen om folkekirkens kirkebygninger og •

kirkegårde. Kirkeministeriet 1992.

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af
en række ændringer i lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde har kirkemini¬
steriet udgivet en fyldig vejledning.
Menighedsrådene får med de nye ændrin¬

ger i større udstrækning end tidligere mulig¬
hed for at træffe beslutninger, uden at de
skal godkendes af andre myndigheder.
Forhold vedrørende kirkegårde skal dog

i næsten alle tilfælde fortsat godkendes af
anden myndighed, men i en del af disse til¬
fælde er der sket en uddelegering fra ministe¬
rium til stiftsøvrighed eller herfra til provsti¬
udvalg. Birgitte Foghmoes

Fra Topos: Gorichem kirkegård, Holland og
Ikast kirkegård, Danmark
■ From Topos: Gorichem Cemetary, TheNether-
lands and Churchyard in Ikast, Denmark

Topos nr. 2 udkom i januar 1993 med temaet
'Modernismens indflydelse'.
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Estland og landskabsarkitektur
DL's udstilling om dansk landskabsarkitek¬
tur er i øjeblikket på vandring i de baltiske
lande Estland, Letland og Litauen. Det for¬
rige udstillingssted var Liibeck, hvor udstil¬
lingen i januar kunne ses på Liibecks rådhus.
Dette arrangement var kommet istand efter
initiativ af BDLA's SchleswigHolstein afde¬
ling.

1 Tallinn, en tidligere Hansestad ligesom
Liibeck, åbnedes udstillingen midt i februar
med introduktion fra ambassaden i Tallinn

(ambassaderåd Lars Grønbjerg), og med
deltagelse fra Det Danske Kulturinstitut i de
tre baltiske lande (Tallinn ved Silvi Teesalu;
Riga ved direktør Rikke Helms; Vilnius ved
Audra Sabaliauskiene) samt ca. 100 gæster.
Efter at udstillingen var åbnet, afholdtes

samme sted et todages seminar om land¬
skabsarkitektur og landskabsplanlægning.
Annemarie Lund og Charlotte Skibsted var
inviteret til at tale om dansk landskabsarki¬
tektur. Fra Helsinki forelæste bl.a. land¬
skabsarkitekt Gretel Hemgård om egne ar¬

bejder og landskabsarkitekt Pentti Peurasuo
om Helsinki kommunenes grønne planlæg¬
ning. Gretel Hemgård har netop overtaget
formandsposten i landskabsarkitektforenin¬
gen MAL efter Pentti Peurasuo.
Forelæsningerne på seminariets anden¬

dag omhandlede Tallinn.
Byens udvikling fra Valdemar den An-

den's tid til idag blev beskrevet. Renovering
og rekonstruktionsprojekter til voldanlæg¬
gene rundt om byen blev forelagt, og også
deres delvise overgang og forvandling til par¬
ker blev illustreret. Hertil kom forelæsninger
om planlægningen af byens skove og andre
grønne områder.
Seminaret var iværksat af 'Estonian

Landscape Planning Club', hvis medlemmer
er landskabsarkitekter, byplanlæggere, arki¬
tekter og dendrologer. Landskabsarkitekt

Kersti Lootus fra Tallinns planlægnings-
kontor sørgede for en usædvanlig flot til¬
rettelægning og afvikling af hele arrange¬
mentet.

Der findes idag ikke nogen egentlig ud¬
dannelse til landskabsarkitekt i Estland. På
universitetet i Tartu uddannes agronomer og
på arkitektskolen i Tallinn arkitekter. Nogle
har kombineret agronomuddannelsen med
en arkitektuddannelse. Men der arbejdes på
at etablere et overbygningskursus i land¬
skabsplanlægning ved arkitektuddannelsen
i Tallinn, og man er interesseret i at benytte
lærerkræfter fra udlandet. Dette skulle nu

være muligt, f.eks ved de samarbejdsaftaler
om udveksling afuniversitetslærere, der ind¬
gået mellem Danmark og de tre baltiske lan¬
de. Ligeledes er det muligt for universitets-
kolleger fra de baltiske lande at opnå stipen¬
dium her.
Med Sverige og Finland som naboer på

den anden side af Østersøen, ligger den nye

republik Estland nordligst af de tre baltiske
lande. Der er ca. 1,5 mill, indbyggere, heraf
omkring den halve million i hovedstadsom¬
rådet Tallinn. Landets areal er som Dan¬

marks, ca. 40% er dækket af skov.
Vi var kun i Tallinn, men fik lejlighed til at

se dele af den gamle, smukke by og en del af
den rige arkitektur, der blev bygget i Est¬
lands selvstændighedsperiode fra 1918 til
1939.

Ombord på flyveren på vej til Tallinn
sagde stewardessen 'man må have alting
med, de har ingenting'. Det kan også opleves
helt omvendt. Ganske vist har vi en næsten

anstødelig mængde af konsumvarer alle veg¬
ne. Men her var så meget andet, især kvalite¬
ter vi har bortødet. Smukke byrum, fantasti¬
ske belægninger, frihed for butiksfacader.
Afklarethed og stoflighed. En kilde til sjæle¬
lig lutring. Og nogle steder fik vi en tidsrejse
et stort spring baglæns. AL

1. Skovkirkegården uden for Tallinn er anlagt i et
sandet, bølget terræn. Det er en stemningsfuld,
enkel kirkegård, og med navne som Aurora Sem-.
per, Stedse Morgenrøde.
2. Kapellet er bygget afegnens limsten og er teg¬
net afden estiske arkitekt Herbert Johanson, i en
slags stedbunden, romantisk funktionalisme.
3., 4. + 5. Fra den ældste del af Tallinn: bymur og
gaderum
■ 1. Graveyard outside Tallinn in sandy, undulat¬
ing terrain. A simple graveyard exuding serenity.
2. The chapel, built with local limestone, was

designed to represent a local romantic function-
alism. By Estonian architect Herbert Johanson
3., 4. + 5. From the oldest part af Tallinn: town
wall and street as space
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Summary

Cemetery at Engelholm Church -
An Assignment, p. 25
By Malene Hauxner
Cubo Architects in 1991 won the Engholm
Church competition (Allerød, Zealand).
Judges were fairly indifferent to how its
adjoining graveyard was laid out, which
made it possible for landscape architect
trainees tomake proposals for a graveyard to
match a modern church. In performing such
a task, a landscape architect is unhampered
in that a graveyard, despite its functionality,
always reflects the work of its creator as well
as its period.
As a practical exercise, a graveyard meets

the threefold requirement of plans for a new
development: structure, unity, and logistics.
It involves the placing of a unit inside a
whole. As an object d'art, it offers the oppor¬
tunity to work with all basic elements of the
profession: plants, stone, and soil; and with
its tool: growth.
Marianne Wibholm lets three wall sec¬

tions border both a bowl-shaped flowery
meadow with wooden crosses below Sibe¬
rian crab, a trimmed lawn with a colonnade
of closely set yew trees, and an open, sloping
grass plain in front of the church. This wall
complex leads, unites, and separates, and
keeps a plantation with graves at a suitable
distance from the church.
Torben Gleesborg's taut proposal has a

skeleton, a hedge of yew which will be up to
3 metres tall eventually, and two square con¬

figurations, each consisting of 16 lime trees
planted sufficiently wide apart to allow each
tree independence. Whereas, in this seeming¬
ly symmetrical creation, the western square
is terraced along the direction leading away
from centre, the eastern one is level and
undirected.
In Iben Lund Jørgensen's proposal a row

of poplars unite and divide. On the east side
of her graveyard, both terrain and the insides
of a noise 'rampart' have been modelled to
form a number of mounds. A system of long
parallel yew hedges of unequal length back¬
ground a number of graves to the west.
Mette Hoffmann Bertelsen's graveyard is

one unit, whose walls are yew camouflaged
by groves of light birch. Blue crosses made of
glass add to the scenario: a lightly bending
footpath past setpieces consisting of dark,

umbrageous yew and walls of transparent
glass, which screen and conceal the actual
graves.
Karen Dahl emphasizes intimacy, spatiali-

ty, materiality, and simplicity. Her proposal
has oak groves, whose floors are made with
grass, bulbs, and herbs, contrasting with
clipped lime trees and with beech hedges,
each cut to a different height.
Annemarie Genster's proposal, my sixth

example, incorporates an existing lake in a
grass-clad landscape in which the church is
prominent. Walls are clipped beech and
clumps of ash shielding graves. Direction of
plots towards the east has been made possi¬
ble by generalising from the direction of the
church itself. Openings between sections of
hedge provides visual as well as actual pas¬
sage from one section to the next.

Consecrated Space, p. 32
By Charlotte Skibsted
We, my practice, have worked on five types of
graveyard, all of which were projected up to
a couple of years ago and are now being com¬
pleted.
ErrindlevChurchyard, South Lolland, be¬

longs to the category of round creations typi¬
cal of Baltic graveyards from Lyø or Ærø
south of Funen toGotland. The round shape
is uncovered in surveying, which reveals even
negligible differences of height. Levelling
clearly demonstrates how the highest point is
aligned with the chancel arch, the most
sacred spot in any church. The terrain con¬

centrically bends and declines from there.
Our proposal emphasizes its green tufty
shape; a new cinerarium is set in the grass
around the church, old graves will be
preserved, and new traditional urn graves
will encircle the grounds.
Kildebrønde Churchyard is an example of

how, following greatly increased population,
a village churchyard developed into a town
one. Kildebrønde Churchyard today has
three very different sections typical of their
period. 1. Close to the church a medieval
churchyard, ringed by the old wall; 2. An ex¬
tension to the east, a traditional pattern with
plots 'back to back' between clipped hedges;
3. A 1970s extension, traditionally planned
and partly put to use. The parish council
wished this latter section to become more

like a park.
Ålsgårde Churchyard Annexe from the

1930s reflects a common trend: people prefer
to be cremated, and buried anonymously,
and new traditional graves are rarely in de¬
mand. The urn section is situated on a slope
facing the main gate towards the east. Its
ideal terrain in combination with easy visual
access and centrality to the town makes- for
an urban park of sorts.

Dyssegårdskirken
The parish council here wanted a dignified
area around themain entrance to the church,
and adjoining a new chapel. Church sur¬

roundings had been in sore need of renewal.
A clipped planting of yew with ash screens
the area from the road. Access is made along
a fairly steep drive, on either side bordered
by granite steles and an iron grid sculpted to
match the paved area.
Mosaic Graveyard in Nørrebro. This cen¬

tral Copenhagen graveyard, surrounded on
all sides by tall blocks of flats, is unique.
Copenhagen's oldest but two, it is the only
one that has never changed. Peace must be
undisturbed in Jewish graveyards; the dead
take rest in the House of Life until resurrect¬
ed on the Last Day. The project preserves a
certain stern simplicity. The oldest monu¬
ments are cleaned and restored, and stand
trees, elm andmaple, are thinned so that lime
alleys can be cleared.

Igualada Cemetery, p. 40
By Carme Pinos
Carme Pinos and Enric Miralles's cemetery-
cum-promenade has both charm and gran¬
deur. Its layout borrows from its raw sur¬
rounding landscape, amplifying the ravine.
The latter's topography in combination with
burial rituals has formed it. Carme Pinos

says they play with chaos and disorder, set¬
ting up perpetually changing slopes on walls
and other surfaces. The plan is a V, an angle,
each of whose sides is a ramp or a hairpin
bend. Chapel and vestry have been placed
along these ramps, and the walls of ramps al¬
low for diverse types of interment: crypt,
sepulchre, etc. Access to the cemetery is
gained from the upper, curvilinear platform.
Here, clumps of fruit trees tell of life. The
flooring is concrete interspersed with long
planks. Sloping metal columns are meant to
refer to Calvary. Vestry and chapel are to the
left. A cut-through wall points to the divi¬
sion of sacred and profane.
The wall widens and dissolves, and visi¬

tors are encapsulated in a terrain between '
sepulchral walls. Raw, uncouth battlements
and corbels define and close, seeking to keep
out all disturbance and to involve only the
ranges beyond and the sky above. Further
down, at the angle's centre of rotation and by
the floor of the first ramp, is an outdoor cur¬
vilinear hall. This is a burial place, a crypt of
sorts, with graves and cut-through doors
leading to chambers. Walls are covered in
metal netting.
Carme Pinos says about Igualada Cemet¬

ery, 'Quietude is the ubiquitous descriptive
term for this. Everybody is to dissolve into
the site, to feel its presence.'

Ellen M. Pedersen
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BYPLANLÆGNINGEN I DANMARK 1938-92

320 sider
Stort format
Rigt illustreret med 4-farve

For første gang foreligger en samlet frem¬
stilling af nyere dansk byplanlægning.
Storværket er skrevet af arkitekten og forfatteren
Arne Gaardmand, og han behandler perioden
fra 1938-1992, fra dengang vi i Danmark fik den
første brugbare byplanlov og til 1992, hvor en ny
planlægningslov trådte i kraft.

Bogen er resultat af mere end 10 års forsknings-
og indsamlingsarbejde. Stor billedresearch med
nyoptagne luftfotos, og meget nyt billedmateriale i
4-farver.
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Bogen er med vilje skrevet, så både fagfolk og
almindeligt byplaninteresserede kan få udbytte af
den.

Værket er uundværligt for enhver, der interesserer
sig for dansk byplanlægning.

En række fonde har støttet udgivelsen, hvilket er
baggrunden for den lave pris. Indtil udgivelsesdagen den
2. april kan bogen tilbydes med forudbestillingsrabat.
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24. Nordisk kongres for
landskabsakitekter
Island 5.-7. august 1993
I år er det Islands tur at holde
nordisk kongres og styremøde.
Program er gengivet med fore¬
læsere i Landskab 1 -1993, s. A8.
I 1993 fejrer den islandske

forening 15 års jubilæum og
det er 40 år siden, Island fik
sin første landskabsarkitekt.

Foreningen har nu 25 medlem¬
mer, og for tiden er der ligeså
mange under uddannelse rundt
omkring i verden.
De islandske landskabsarki¬

tekten arbejde styres af landets
geografiske beliggenhed, en
særpræget og sart natur, om¬
skifteligt klima og særlige soci¬
ale og økonomiske forhold.
Dette beskrives ved en række

foredrag og ekskursioner, hvor
der også gøres rede for fagets
udvikling i disse nordlige egne.
Vi regner med at deltagerne

kommer til Island ikke mindst
for at opleve den storslåede na¬
tur. Derfor tager vi på ekskur¬
sioner alle tre dage. Den første

dag oplever vi den utrolige va¬
riation i landskab og vegeta¬
tion. På vejen fra Laugarvatn
kører man igennem et område
bevokset med birkekrat. Snart
er man inde på midhøjlands-
grænsen, hvor Beysir og Gull-
foss tilhører de mest besøgte
turistattraktioner i Island. Det

omgivende landskab trues af
vinderosion, men midt i øde¬
marken finder man læ i en af
statens tilplantede granskove.
På en ekskursion til hoved¬

stadsområdet på kongressens
2. dag, belyser nogle islandske
landskabsarkitekter aktuelle

arbejdsopgaver. Hovedstads¬
området strækker sig over et
areal på ca. 50 km2. Dér bor
ca. 150.000 mennesker, hvoraf
100.000 bor i Reykjavik. Haf-
narfjordur er en af udkants¬
kommunerne, men har en læn¬
gere historie end de andre og

ligger i særpræget lavaterræn.
Byens vækst går udover lava¬
områderne, men man forsøger
at bevare de mest særprægede
områder ligesom kontakten

1. Nesjavellir-fjernvarmeværk.
Landskabsarkitekter Reynir Vil-
hjdlmsson og Thrainn Hauksson
Foto: Reykjaviks planlægnings-
kontor
2. Kloakpumpestation i Reykjavik
Foto: Reykjaviks planlægnings-
kontor

med det spændende bagland.
Byens midte har fået reetable¬
ring og Vidistadaarealet, som
blev præsenteret i et tidligere
nummer af Landskab, har væ¬
ret under etablering siden kon¬
kurrencen blev afholdt i 1985.

Resten af dagen opholder vi
os i Reykjavik. Oskjuhh'hd er en
af Reykjaviks høje med højeste
punkt i ca. 60 m over havet. På
toppen af højen ligger 6 runde
formidlingscontainere for by¬
ens fjernvarmeforsyning. Oven
på containerne har man bygget
en glashalvkugle, som er re¬
staurant med udsigtsterrasser.
Herfra er der storslået udsigt
over hele hovedstadsområdet

samt bjergkæderne i det fjerne.
Oskjuhh'ds bakkesider er skov-
og kratbevokset rekreativt om¬
råde.

Laugardalur er Reykjaviks
bypark under etablering. Par¬
ken, der indeholder byens ho¬
vedidrætsanlæg, friluftsbad,
husdyrpark, botanisk have
samt familiepark, bliver taget
i brug til sommer.

3. Hof i Oræfi, sydøstlige Island.
Gammel landkirke og kirkegård
Foto: Reynir Vllhjalmsson
4. Statens Kunstmuseum i Reykja¬
vik bymidte
Landskabsarkitekter Reynir Vil-
hjdlmsson og Thrainn Hauksson
Foto: Thrainn Hauksson
5. Lækjarbrekka i Reykjaviks by¬
midte

Turistinformation og udendørsser-
vering i restaurerede og nye byg¬
ninger
Landskabsarkitekt; Einar E.
Sæmundsen

(Nordisk styremøde holdes her)
Foto: Thrainn Hauksson

Reykjaviks bymidte er under
renovering. Et nyt rådhus, som
er bygget ud i søen i dekon-
truktiv stil, har opnået interna¬
tional opmærksomhed. Gader
og torve får ny belægning og
indretning.
Den tredje dag tager vi til

Gartnerskolen i Hveragerdi,
Nesjavellir-fjernvarmeværk og

Thingvellir-nationalpark.
Hveragerdi er en lille by byg¬

get op omkring drivhuskolo¬
nier, som er forsynet med jord¬
varme. Hveragerdi har også
som mål at markedsføres som

helsecenter i international sam¬

menhæng.
Gartnerskolen ligger i byens

udkant omgivet af et havean¬
læg og med god forbindelse
med større rekreative områder.

Nesjavellir-fjernvarmeværk
forsyner hovedstadsområdet
med husvarme. Koldt vand

pumpes op fra søen Thingval-
lavatn og varmes op med damp
fra jorden og flyttes de 30 km
til Reykjavik igennem et godt 1
diameter bredt rør.
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6. Rådhustorg Akureyri.
Landskabsarkitekt Thrainn
Hauksson og arkitekterne Sigur-
dur Einarsson og Jon Olafur
Olafsson
Foto: Sigurdur Einarsson

Thingvellir-nationalpark er
Islands allerhelligste sted. Her
fornemmes sagaerne i atmo¬
sfæren, og landskabet er ene¬
stående. Igangværende plan¬
lægningsarbejde går bl.a. ud
på lokalisering af et besøgs¬
center.

Vi håber at mange af vores
nordiske kolleger lader sig fri¬
ste af denne lejlighed til at be¬
søge »sagaøen«, og at kongres¬
sen og rejsen hertil bliver både
oplevelsesrig og inspirerende.

Kongressens adresse:
Iceland Incentives

Hamborg 1-3, 200 Kopavogur
tel. +354-1-41400
fax +354-1-41472

Organisation:
Einar E. Sæmundsen
tel. +354-1-44018
fax +354-1-642264

Pétur Jénsson

tel. +354-1-67737
fax +354-1-67736

Thrainn Hauksson
101 Reykjav'k
tel. +354-1-27255
fax +354-1-27297

Which Nature? Whose Art?
Brev fra Gertrud Købke Sut¬
ton, kunsthistoriker og næst¬
formand for TICKON, med
opfordring til deltagelse i et
symposium om kunst og natur
- »Which Nature? Whose
Art?« - på Langeland.
Et internationalt center for

kunst og natur, kaldet TIC¬
KON, har siden 1991 været un¬

der udvikling omkring Trane¬
kær slot på Langeland. Are¬
alerne er stillet til rådighed af
lensgreve Preben Ahlefeldt-
Laurvig, og indvies i dagene
28.-31. august 1993 med et
internationalt symposium:
»Which Nature - Whose Art?«

Symposiets mål er en ud¬
veksling af ideer på tværs af
faggrænser.
Det forventes at park og

skov ved Tranekær til august
vil rumme arbejder af David
Nash og Chris Druby (Stor-
britanien), Giuliano Mauri
(Italien), Helge Røed (Norge),
Lars Vilks (Sverige), Jussi
Heikkila (Finland), Alan Son-
fist og Karen McCoy (USA),
Herman de Vries (Holland),
Jane Balsgaard, John Olsen,
Jan Normann, Jørn Rønnau
og Bror Westman fra Dan¬
mark. Flere af kunstnerne vil

deltage i symposiet, og blandt
foredragsholderne er Jacques
Leenhardt (Leder af Centre In¬
ternational d'Art et de Sculp¬
ture, Crestet, Frankrig), Vitto-
rio Fagone (Arte delle Natura,
Milano), Dieter Ronte (Spren-
gel Museum, Hannover), Da¬
vid Reason (Kent Universitet),
Ian Hunter (Projects Environ¬
ment), Martin Orram (Forest
of Dean), Paul Nesbitt (Art
about Nature, Edinburgh),
David Nash og' Chris Drury og
fra Danmark: Eric Andersen,
Alfio Bonanno (formand for
TICKON), Torkild Kjærgaard,
Vagn Lundbye samt, forhå¬
bentlig, Sven-Ingvar Anders¬
son.

Symposiet afholdes på Hotel
Skudehavn, Rudkøbing. Ved
ankomst 28.8., afrejse 1.9., alle
fire døgn med fuld forplejning,
i enkeltværelse i alt kr. 4.000, i
dobbeltværelse kr. 3.500 per
person. Deltagelse uden over¬

natning, men med frokost og
middag, i alt kr. 2.500.

Brochure, tilmelding og nær¬
mere oplysninger: Turistbu¬
reauet, att. TICKON, Torvet 5,
DK-5900 Rudkøbing. Telf.
62 51 35 05. Fax. 62 51 43 35.
Antallet af værelser er begræn¬
set og tilmeldefristen er sat til
1. juni 1993.
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Nyt fra DL

Sekretariatsproblemer
Fra midten af 70'erne er DL

(Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter) via en samar¬

bejdsaftale med DH (Dansk
Hortonomforening) blevet sek-
retariatsbetjent i DJVK (Dan¬
marks Jordbrugsvidenskabe¬
lige Kandidatforbund) aftalt
på den måde, at DH har taget
sig af det fagforeningsmæssige,
mens DL har varetaget land¬
skabsarkitekternes faglige
interesser.
At få ordnede forhold for

Landskabsarkitektforeningens
sekretariat og for Landskabs
redaktion, som på det tids¬
punkt lededes af én og samme

person, var primært hovedsig¬
tet med aftalen. Og på det or¬
ganisationsmæssige niveau
ønskede DL at forbedre sam¬

arbejdet med de jordbrugs¬
videnskabelige uddannelser -
specielt med Hortonomfor¬
eningen, som var de Landbo-
højskoleuddannede landskabs¬
arkitekters fagforening.
At ikke alle landskabsarki¬

tekter holdt af det »makker¬

skab«, er der ingen grund til at
skjule. Flere - og især de arki-
tektuddannede kolleger - følte
sig naturligere knyttet til DAL
(Danske Arkitekters Landsfor¬
bund), som imidlertid på det
tidspunkt ikke var parat til at
indgå en samarbejdsaftale med
DL's heterogent uddannede
medlemskreds.

Ny forbundsstruktur
Samarbejdsaftalen med DJVK,
der sikrede DL's integritet og
suverænitet, er indtil begyndel¬
sen af 90'erne og uden væsent¬
lige ændringer i aftalens ordlyd
genforhandlet et par gange i
årenes løb.

Men da DJVK's hovedbesty¬
relse vedtog en ny strategiplan
for Forbundet fik det alvorlige
konsekvenser for DL.

Ved omstruktureringen skul¬
le de fagpolitiske opgaver flyt¬
tes til selve Forbundet, hvilket
indebar en centralisering af
DJVK sekretariatet på bekost¬
ning af fagsekretærfunktionen,
hvor hver forening indtil da
havde været ledet af en landbo¬

høj skoleuddannet kandidat
med særlig relation til agro¬
nom-, hortonom-, forstkandi¬
dat - og landskabsarkitektud¬
dannelsen på Landbohøj¬
skolen.
Efter den nye model skulle

den ikke fagligt orienterede
sekretariatschef for DJVK af¬

gøre, hvilke opgaver der kræ¬
vede sagkyndig behandling.
For DL betød det en nedpri¬

oritering af foreningens faglige
status og for DL 's fagsekre¬
tær, der var vant til at arbejde
meget selvstændigt under skif¬
tende styrelser og garant for
kontinuiteten i arbejdet, blev
den nye ordning yderligere til¬
spidset, da stillingen uden for¬
varsel ændredes til en halv¬

dagsstilling.

Handlingsplan
Fyringen af fagsekretæren,
som det i realiteten handlede
om - gav anledning til DL's
revurdering af sekretariats¬
funktionen. Som følge deraf
og i tæt samarbejde med SK
(Stads- og Kommunegartner¬
foreningen), der de sidste man¬

ge år havde fagsekretær fælles
med DL, undersøgtes alterna¬
tive sekretariatsmuligheder
uden for DJVK.
Interessen samlede sig om

følgende alternativer:
- samarbejde med Danske Ar¬
kitekters Landsforbund

- samarbejde med Have- og
Landskabsrådet

- oprettelse af et selvstændigt"
sekretariat.
På basis af lange og komp¬

licerede drøftelser, skriftlige
redegørelser og vurderinger
indkaldtes DL og SK's med¬
lemmer til ekstraordinære ge¬

neralforsamlinger i september
92.

SK's holdning
Generalforsamlingen vedtog at
forlade DJVK med virkning fra
1. januar 1993 under forudsæt¬
ning af, at DL's generalforsam¬
ling valgte den samme løsning.
Som alternativ sekretariats-

mulighed ser SK intet perspek¬
tiv i oprettelsen af et selvstæn¬
digt sekretariat på en privat
tegnestue, men overvejer at
søge sekretariatssamarbejde
med Have- og Landskabsrådet
eller Kommunalteknisk For¬

ening.
Men fremfor alt lægger fore¬

ningens medlemmer vægt på,
at der findes en løsning, hvor
DL og SK kan forblive samlet,
selv om det må indebære en

midlertidig forlængelse af sam¬
arbejdsaftalen med DJVK.

DL's holdning
DL's generalforsamling gen¬
nemførte en vejledende afstem¬
ning om det fremtidige sekreta-
riatstilhørsforhold.
For etablering af et selvstæn¬

digt sekretariat stemte 34, for
sekretariatsamarbejde med
Have- og Landskabsrådet stem¬
te 74, og for samarbejde med
DAL stemte 19, og 10 medlem¬
mer undlod at stemme.

Ved den efterfølgende af¬
stemning, der ifølge DL's ved¬
tægter skulle vedtages med Vi
flertal, stemte 57 for en opsi¬
gelse af samarbejdsaftalen og
dermed sekretariatsbetjeningen
i DJVK. Imod opsigelsen stem¬
te 79, mens en stemme var
blank.
Der var således ikke opnået

det nødvendige flertal for flyt¬
ning af sekretariatet fra DJVK.

Konsekvenser
På baggrund af den opståede
situation har DL og SK's sty¬
relser efter forhandlinger med
DJVK fået normaliseret den

daglige arbejdsgang.
Samtidig nedsatte DL's sty¬

relse en »boregruppe«, der
skulle udarbejde en rapport om
og forslag til foreningens frem¬
tidige sekretariatsbetjening -
dækkende de synspunkter,
der fremkom på den ekstraor¬
dinære generalforsamling i sep¬
tember.

Udvalget, der bestod af DL's
formand Jørgen Nielsen, samt
uden for styrelsen Uffe Wainø
og Teri Lønborg, fremlagde i
begyndelsen af december føl¬
gende notat til styrelsen:

1. Det er afgørende at fast¬
holde fagets bredde og her¬
under sikre, at foreningens
medlemmer repræsenterer fa¬
get i alle dets afskygninger.

2. Det er vigtigt at forhindre
en skarp opdeling af fagområ¬
det i forskellige sektorer eller
fraktioner. DL er en samlende
bred interesseforening.

3. Styrelsen må acceptere det
fact at fortsætte med at blive

sekretariatsbetjent i DJVK
(indtil videre), men at man
samtidig fortsætter og intensi¬
verer arbejdet med at under¬
søge andre mulige sekretariats-
former.

4. De muligheder for sekre¬
tariatsbetjening, der var frem¬
lagt til generalforsamlingens
stillingtagen, kan ikke umiddel¬
bart gennemføres i præcis den
form, de var fremlagt, idet
dette kan medføre en opsplit¬
ning af foreningen.

5. Foreningen må nødven¬
digvis undersøge muligheden
for et selvstændigt kontor i
København, placeret på et
»neutralt sted«. Mulighederne
for sekretariatsfællesskab med
Praktiserende Landskabsarki¬
tekters Råd, Stads- og Kommu¬
negartnerforeningen og eventu¬
elt andre må undersøges nøje.

Sidste nyt
Der har i slutningen af januar
været afholdt et møde mellem

DL, PLR og SK om forenin¬
gernes fremtidige sekretariats¬
betjening. Men inden der ar¬
bejdes videre med den sag, er
der visse afgrænsningsproble¬
mer, der må afklares, mellem
Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter og Praktise¬
rende Landskabsarkitekters
Råd samt mellem Foreningen
af Danske Landskabsarkitekter

og Stads- og Kommunegartner¬
forening. Og indtil de afgræns¬
ningsproblemer er på plads,
stilles drøftelserne om den

fremtidige sekretariatsbetje¬
ning i bero. Karen Pcrmin
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K. Riise Bundgaard i
■VI BYGGER GRØNT

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

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

LDA

f/W
ANLÆGSGARTNER
»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

LDA GRØNT

ILLEMANNs EFTF.

Østermøllevej 3
8380 Trige
Telefon 86 23 21 62
Telefax 86 23 21 60
Biltelefon 30 82 36 19

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

Redskaber m.m.

iSSk iSSk iSSii
as ÆS;
AAGE PEDERSENA/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

LDA
Autoriseret

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

FjC
c-j

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
El HLP ApS tlf. 42 25 18 42

I Have- 4 Landskabsterrainaptering
Cl HLT ApS tlf. 48 24 06 08

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

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

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

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

MaleneHauxner FANTASIENS HAVE

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

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

FantasiensHavehandler omdetmoderne gennembrudi havekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede.Forfatteren placererdanskhavekunst i en europæiskforståelsesramme ogpåviser,hvordanetændret livs-, skønheds- og natursyn
afbildes i denmodernehave,hvis pioneriDanmark varhavearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på360 siderogbeskriverdenmodernehave, som
den formedes imellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rneskulturradikalismeogi 1940rnes traditionalisme for i 50erne
at tage ennydrejning.FantasiensHavekaster nyt lys overdetkompleksafændringer i
erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte tilmodernismen ihavekunsten
- men den er også et forsøgpåat rehabiliteremodernismenshave,
der imidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogenerantagettilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedestomindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG


