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DLS BESTYRELSE

DL har fået ny bestyrelse og den 8.
april 2002 blev den konstitueret som
følger:
Barbara le Marie Wandall blev valgt
som formand, Jens Balsby Nielsen
som næstformand og Peter Juhl som
kasserer. Den øvrige bestyrelse be¬
står af Rikke Munck Petersen, Lise
Bendix Madsen, Pernille Nymann,
Ulrik Kuggas og Chanette I. Nielsen,
som er studenterrepræsentant.
Som suppleanter blev Lars Alva-Jør-
gensen og Ole Bøgh Vinther valgt.
Barbara Le Maire Wandall har været
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Jens Balsby Nielsen har været med¬
lem af bestyrelsen siden 1999, er 38 år
og dimitterede fra KVL i 1988.11998
tog han en Ph.d. i landskabsplanlæg¬
ning. Han er lektor ved KVL, Institut
for Økonomi, Skov og Landskab, hvor
han underviser i anlægsgartneri,
landskabsplanlægning, projekte-
ringsprocedure og pleje af beplant¬
ninger. Han forsker i: Vejen som en

del af kulturmiljøet, anlægsgartneri
som arbejdsmetode, kvalitetsstyring
af plejeopgaver og brugeren som
aktør ved planlægning og drift af
grønne anlæg.
Peter Juhl har været medlem af be¬

styrelsen siden 1998, er 31 år og di¬
mitterede fra KVL i 1996. Han har
drevet selvstændig virksomhed siden
1997: Tegnestue Peter Juhl Land¬
skabsarkitekt MDL. Tegnestuen, der
har to ansatte, er ligger i København
og har opgaver i forbindelse med
kontor- og boligbyggeri, torve og
pladser, gårdhaver, private haver, in¬
stitutioner, efterbehandling af grus¬
grave og lossepladser.
Rikke Munck Petersen har været

medlem af DL's bestyrelse siden
2000, er 29 år og dimitterede fra KA
i 2000. Hun er ansat i Græsted-Gille¬
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og arbejder med planlægning, by-
og landskabsudviklingsprojekter
samt byudvikling og byforskønnelse
generelt.
Lise Bendix Madsen har været med¬
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58 år, dimitterede som landskabsarki¬
tekt fra KVL i 1968 og som arkitekt

fra KA i 1971. Hun arbejder som se¬
kretariatsleder for Tarup-Davinde l/S,
hvis formål det er at opkøbe og om¬
danne grusgravene i Tarup-Davinde
til natur og fritidsområde med ad¬
gang for alle. Lise har tidligere
arbejdet på Morten Klint og Knud
Lund-Sørensens tegnestue. Hun har
også været tre år på London Uni¬
versity, hvor hun underviste i Land¬
scape Design. Fra 1976-98 var hun
ansat i Park- og vejafdelingen,
Odense Kommune med opgaver af
alle slags.
Pernille Nymann er nyt medlem i
bestyrelsen. Hun er 33 år og dimitte¬
rede fra KVL i 1997. Hun er Ph.d.
studerende ved AUC og hendes
arbejdsområde er IT-integration af
landskabsarkitektens arbejdsmeto¬
de. Desuden arbejder hun med 2D
visualisering på Institut for Sam¬
fundsudvikling og planlægning i
samarbejde med Vrmedialab.
Ulrik Kuggas er nyt medlem af DL's
bestyrelse. Han er 40 år og dimitte¬
rede fra KA i 1992. Han har arbej¬
det på tegnestuer i Hamborg, Århus
og København og arbejder i dag ved
Grønne Gårde i Københavns Kom¬
mune.
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Jahangirs mausolæum omkring
1770 omgivet af den oprindelige
beplantning af træer, der giver
skygge til vandkanalerne og under¬
grundens vækster.
Gouache, 146 x 130 cm, Royal
Asiatic Society, London. Kilde:
Steen Estvad Petersen: Paradiset,
Den Islamiske Have.
• Jahangir's mausoleum, ca. 1770,
surrounded by the original planted
trees, which shade the canals and
low vegetation.
Gouache, 146 x 130 cm, Royal
Asiatic Society, London.
Source: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
Asiatic Society, London.
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MUSLIMSK BEGRAVELSESPLADS PA

RISINGSKIRKEGÅRD I ODENSE

Der er religionsfrihed i Danmark. Begravelsesloven
fra 1907 giver hjemmel til, at Kirkeministeriet kan
give kommunerne tilladelse til at anlægge kommunale
begravelsespladser, der intet har med kirken at gøre.
Derudover har trossamfund uden for Folkekirken fri¬
hed til at etablere egne kirkegårde (begravelsespladser).
Denne ret er dog kun blevet anvendt i et yderst be¬
skedent omfang.

Historisk betragtet har tre trossamfund, som fik
særlig tilladelse til at virke i Danmark, før der blev
indført religionsfrihed, egne kirkegårde. Det er det
Mosaiske Troessamfund (den første jødiske kirkegård
blev anlagt i 1694, da den jødiske menighed erhverve¬
de et areal på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade
på Nørrebro), Den reformerte Kirke i Fredericia og

Brødremenigheden i Christiansfeld. Desuden har en¬

kelte evangelisk-lutherske frimenigheder anlagt kirke¬
gårde ved deres kirker.

I dag er det muslimske trossamfund det næststørste

i Danmark. I lighed med andre trossamfund kan de
muslimske menigheder søge Kirkeministeriet om til¬
ladelse til at anlægge egne begravelsespladser. Således
har der gennem de seneste år været gjort et par forsøg
på at få etableret en muslimsk begravelsesplads på
Sjælland. Hidtil er forsøgene imidlertid strandet på
grund af planmæssige problemer.

En af de nærmeste dage, en særlig forårsdag i 2002,
vil den kommunale, nyligt anlagte muslimske begra¬
velsesplads i Odense blive taget i brug. Fem minutter
i tolv, kunne nogen vel mene. På Korsløkke kirkegård
— en anden af Odenses kommunale kirkegårde -

hvor et særskilt område er indrettet til mus-limer, er

der kun ganske få gravpladser tilbage.
Den muslimske begravelsesplads på Risingskirke-

gård er resultatet af flere års forarbejde. Fra de første
indledende møder med lokale muslimske organisatio¬
ner blev afholdt, er der gået henved tre år. Politiske
drøftelser og en begrænset debat i medierne har været

del af processen. Debatten har dog været konstruktiv.
- præget af, at den indledende dialog med de muslim¬
ske repræsentanter havde banet vejen. Målet var lige¬
ledes klart — behovet for en ny og større muslimsk
begravelsesplads var til stede. Erkendelsen heraf steg i
takt med den gradvise opfyldning på Korsløkke Kirke¬
gård.

Foruden det synlige — og dermed meget konkrete —

behov for yderligere muslimske gravpladser, har pro¬
jektet vist sig som en reel mulighed for at række ud
til de herboende muslimer. Tidsmæssigt er projektet
faldet sammen med, at det tidligere By- og Boligmini¬
sterium udpegede Vollsmose, et kvarter i Odense med

mange indvandrere, til indsatsområde, hvormed stedet
blev tildelt særlige økonomiske midler. Risingskirke-
gård ligger i umiddelbar nærhed af Vollsmose, hvor¬
med projekterne supplerer hinanden. Med andre ord
et kvarterløft med regionale aspekter, idet gravpladsen
forventes anvendt af muslimer med bopæl på Fyn og
i Sønderjylland.

Overordnet betragtet er begge projekter udtryk for
den politiske fokus på behovet for forbedringer på
integrationsområdet.

Ønsket om oprettelsen af en særskilt muslimsk be¬
gravelsesplads har gennem en årrække været et kardi-
nalt punkt for det lokale muslimske trossamfund. Som

nævnt er muslimer hidtil blevet begravet på et særligt
afsnit på Korsløkke Kirkegård. Et kostbart alternativ
har været hjemtransport af kisten til begravelse i hjem¬
landet. Denne løsning har selvsagt ikke været alle be¬
skåret. For andre er tilknytningen til Danmark foran¬
kret. Den gradvise integration af 2. og 3.-generations
indvandrere medfører naturligt et ønske om at blive
begravet her i landet. En udvikling, der formodentlig
fortsætter, som følge af en forventelig opblødning af
kulturforskellene.

Dialogen med repræsentanter for det lokale mus¬

limske trossamfund har været bærende for projektet.
Særlige ønsker, som hensyn til gravpladsens orientering
mod Mekka samt yderligere forhold, som eksempelvis
sikring af evig gravfred og begravelse i uindviet jord
har været drøftet. Af disse tre ønsker har det kun været

muligt at opfylde det første. Sikring af gravfreden er der¬
imod overladt til de enkelte familier, idet en stadig forny¬
else af et gravsted i teorien kan sikre den evige gravfred.

Det tredje ønske om anlæg af gravpladsen på uind¬
viet jord er tilsidesat under hensyn til de planlægnings¬
mæssige implikationer. Risingskirkegård blev således
på et tidligt stade udpeget som en mulig placering for
en ny muslimsk gravplads. Store områder på kirke¬
gården var udlagt som katastrofekirkegård og lå der¬
med uudnyttede hen.

Landskab 3/02



Muslimsk begravelsesplads på
Risingskirkegård i Odense. Fremtidi¬
ge forhold. Den centrale akse mar¬
kerer retningen mod Mekka.
• Muslim burial-place at Risings¬
kirkegård cemetery in Odense.
Future plan. The central axis
indicates the direction of Mecca.

I modsætning til den i Danmark udbredte opfattelse
udgør de herboende muslimer en meget blandet be¬
folkningsgruppe. Forskelle i kultur og sprog samt ikke
mindst baggrunden for tilstedeværelsen i Danmark er
markante. I relation til samarbejdet omkring begra¬
velsespladsen er forskellene, de muslimske organisati¬
oner iblandt, blevet afløst af en kompromissøgende

holdning. Således også med hensyn til en modificering
af de førnævnte traditionelle krav til en muslimsk

gravplads. De nationale og kulturelle forskelle er senest
kommet til udtryk ved udarbejdelsen af et regelsæt for
anvendelse af begravelsespladsen. De regionale for¬
skelle til trods, var der et samstemmende ønske om at

begrænse det individuelle materialevalg for indram-
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ning af de respektive gravsteder og gravsten. Dermed
må der kun anvendes hække, naturstensmaterialer og

teglsten til udendørs brug. Byggesten i gasbet.on, bade-
værelsesfliser og lignende materialer vil, i modsætning
til Korsløkke Kirkegård, ikke finde anvendelse på Ri-
singskirkegård muslimske begravelsesplads.

Stillet overfor opgaven med at udforme en muslimsk
begravelsesplads har fordret en særlig søgning af refe¬
rencer. Især har Steen Estvad Petersens fremragende
bog Paradiset, Den Islamiske Have (Borgen, 1991) væ¬
ret en uudtømmelig inspirationskilde. Foruden den
generelle beskrivelse af den muslimske haveopfattelse
- baseret på drømmen om paradisets have - har af¬
snittet om de stormogulske gravhaver og mausolæer i
det nordlige Indien og Pakistan været inspirerende.

Nutidige referencer har imidlertid en helt anden
karakter. Muslimske gravpladser er i dag ofte lokalise¬

ret i udkanten af byerne - områder, der ikke i vestlig
forstand fremstår som haver. Snarere henligger gravene
som jordbunker uden særlig beplantning.

Med andre ord med et ganske anderledes kulturelt
udtryk end vores hjemlige og velkendte kirkegårds-
tradition.

Opgaven har dermed været at fortolke den muslim¬
ske tradition og gennem et geometrisk, muslimsk
formsprog at skabe en begravelsesplads, der ligeledes
respekterer den vestlige kirkegårdstradition. Ønsket
om denne kobling af flere, meget forskellige referencer
og formsprog skal ses i lyset af den gradvise og uund¬
gåelige tilnærmelse kulturerne imellem.

De traditionelle muslimske haver er, uanset geogra¬
fisk placering (fra den iberiske halvø i vest til Indien i
øst) bygget op omkring vandet som det bærende og

livgivende element. Vandet, ofte anvendt i en korsform,

l'Timad-ud-Daula i Agra er et af
stormogulernes mest forfinede ud¬
tryk for en gravkult, der senere kul¬
minerer med Taj Mahal. Nur Jahan
byggede det til sine forældre.
Mausolæets hvide marmor er ind¬

lagt med lapis, onyx, jaspis og
topaser og står i kontrast til de fire
portbygningers røde sandsten.
Foto og kilde: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
• l'Tmad-ud-Daula in Agra is one of
the Grand Moguls' most refined
expressions of a burial cult that
later culminated with the Taj Mahal.
Nur Jahan built it for his parents.
The mausoleum's white marble is
inlaid with lapis, onyx, jasper and
topaz, and contrasts with the four
gate buildings' red sandstone.
Photo and source: Steen Estvad Peter¬
sen: Paradiset, Den Islamiske Have.
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Muslimsk begravelsesplads på Risingskirkegård. 1. og 2. etape. Der er hermed udlagt 232 gravpladser, hvormed en udvidelse kan forventes om max. 8-10 år
(med ca. 30 begravelser årligt). Når begravelsespladsen er fuldt udbygget vil der være plads til ca. 1100 gravpladser.
• Muslim burial-place at Risingskirkegård cemetery. 1st. and 2nd. stages. There are already 232 burial plots, thus an expansion is expected within 8-10 years.
(With ca. 30 burials annually). When the cemetery is completed, there will be room for about 1,100 graves.

infty/rMa

der som symbol på paradisets fire floder, med livets
kilde i midten, vidner om den muslimske havekunsts
rodfæstede udspring i den islamiske religion.

Således tager også gravpladsen ved Risingskirkegård
afsæt i vandet som det gennemgående element. Sym¬
metrisk placeret omkring den centrale akse, reflekterer
den rumdannende struktur, i form af klippede bøge¬
hække, stiliseret vand.

Aksen mod Mekka - det centrale element hvorom

gravpladsen spejles - er spændt ud mellem ankomst¬
pladsen (renselsespladsen) længst mod nord og en

vandkunst mod syd. På vejen gennemskærer aksen
den centrale, grusbelagte ceremoniplads, hvor kisten

Muslimsk afsnit på Korsløkke Kirkegård i Odense • Muslim section of the Korsløkke cemetery in Odense
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kan stilles til hvile på en granitsokkel under en even¬

tuel begravelsesceremoni. Gravene ligger i de grønne

rum mellem hækkenes geometriske forløb. Alle paral¬
lelle, udlagt vinkelret på aksen, hvormed den afdøde,
hvilende på højre side, for evigt vender ansigtet mod
Mekka.

Geometrisk plantede træer, Prunus avium, samler
himmelrummet i et blomstrende tæppe.

Med tiden, når gravpladsen er anlagt i sin helhed,
vil der være mulighed for særlige etniske grupperinger
af gravene. Hermed vil forskellige afsnit af gravpladsen
få sin særegne karakter, udtrykt gennem de respektive
nationale og regionale gravskikke. Eksempelvis adskil¬
ler de bosniske gravsteder, anlagt herhjemme gennem
det sidste årti, sig markant fra grave med en arabisk
tradition.

Første etape af begravelsespladsen står nu færdig.
Vigtigst er, at gravpladsen nu kan tages i anvendelse.
Imidlertid forventes det samlede anlæg først at stå
færdigt om ca. 8-10 år. Forude ligger placeringen af
vandkunsten syd for aksen - som en præcis angivelse
af retningen mod Mekka, ønsket om et vaskehus ved
renselsespladsen, færdigplantning af den rumlige
struktur etc.

Det delvist færdige anlæg til trods er der her ved
indvielsen af begravelsespladsen en udtalt glæde og

ja...taknemmelighed blandt det lokale muslimske
trossamfund. Oplevelsen af at tage del i det danske
samfund. At høre til — uanset de givne kulturelle og

religiøse forskelle.
Med andre ord udgør danner gravpladsen ikke kun

et endeligt hvilested. Den bygger også bro.
Helle Baker, landskabsarkitekt,

Odense Kommune, Park- og Vejafdelingen

Plan af mausolæet l'Timad-ud-Daula.
Kilde: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
• Plan of mausoleum l'Timad-ud-Daula.
Source: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.

Brugen af geometri, symmetri og
regularitet bringer muslimen i rette
forhold til Kosmos. Når vandet ledes
over sildebensmønstre opnås næsten
samme visuelle effekt som paradi¬
sets rivende flodstrømme.
Foto og kilde: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
• The use of geometry, symmetry
and regularity brings the Muslim in
proper relationship with Cosmos.
When the water runs over the
herringbone pattern, almost the same
visual effect is achieved as with the
turbulent tidal current in Paradise.
Photo and source: Steen Estvad Peter¬
sen: Paradiset, Den Islamiske Have.

Plan af Jahangirs gravhave i
Shadara uden for Lahore.
Kilde: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
• Plan of Jahangir's burial garden in
Shadara outside Lahore.
Source: Steen Estvad Petersen:
Paradiset, Den Islamiske Have.
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GRØNLÆNDERGRAVENE I KØBENHAVN
Lone van Deurs
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Billedhuggeren Jan Buhls slanke
stenmonument har relief, frise og
tekst. Stenmonumentet fortæller
bl.a. om adskillelse og forandring.
• Sculptor Jan Buhl's slim stone
monument has reliefs, friezes and
text. The monument describes

separation and change.

På Vestre Kirkegård findes en særlig grønlandsk afde¬
ling, ironisk nok længst mod syd i forhold til hoved¬
indgangen. Den blev anlagt i 1952 med Statsministe¬
riets 2. departement (grønlænderdepartementet) som

bygherre.
Den 17.11.1952 indgik departementet en aftale

med billedhugger Jan Buhl, som skulle forpligte sig
til at tilhugge en 2,5 m høj slank sten med relieffer,
friser og tekst. Tillige skulle billedhuggeren udarbejde
en anlægsplan for hele begravelsespladsen. Gennem
kontrakten forpligter Jan Buhl sig til at udføre alle
arbejder smukt og omhyggeligt'.

54

Hele arbejdet tilhugning af sten, anlægsplan, løn til
anlægsgartnere og arbejdsmænd, indkøb af planter,
sten og lignende samt nødvendig transport blev be¬
talt med 18.000 kr, hvoraf den sidste tredjedel først
blev udbetalt, nar haveanlægget var udført og god¬
kendt.

Jan Buhl kontaktede sin gode ven, havearkitekt
Morten Klint for at fa ham til at udforme anlægs¬
planen. Morten Klint var dengang ansat hos C.Th.
Sørensen, så det blev i hans navn, at planen blev ud¬
arbejdet.

Buhl ønskede inspireret af irske kirkegårde med
store hække, patinerede grå gravsten og vildtvoksende
græs at skabe et stemningsfyldt romantisk sted med
et strøg af vildskab og glemsel.

Der blev anlagt et 36 x 15 meter langt græsrum

omgivet af bøgehække. Omkringstående store træer
har nok inspireret til at søge den dunkle lidt mystiske
stemning. Et smalt hul i hækken markeret med to
lave kraftige stenpullerter var gravpladsens eneste ind¬
gang, det hele skulle fremstå så lukket og intimt som

muligt.
På det grove græs blev placeret forskudte rækker af

store flade, præcist udskårne og grå sten. Alle sten
blev lagt ud fra starten, så gulvet fremstod som et

grønt, mønstret tæppe. Det velproportionerede af¬
klarede gravrum med fladens enkle bearbejdning
skabte tomhed, rummelighed og absolut ro.
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Afsnitttet er inspireret af irske
kirkegårde med store hække,
patinerede grå gravsten og
vildtvoksende græs, der sam¬
men skaber et stemningsfyldt
sted med vildskab og glemsel.
Rummet omgives af hække.
I græsset er placeret forskudte
rækker af store, præcist udskår¬
ne sten. Alle sten blev lagt ud
fra starten, så gulvet fremstod
som et grønt, mønstret tæppe.
• This section was inspired by
the Irish cemeteries with their
tall hedges, patinated grey
tombstones and wild grass, which
together create an evocative
place with wildness and oblivion.
The space is surrounded by
hedges. Rows of large, precise¬
ly cut stone are staggered in
the grassy area. All the stones
were laid at the start so they
appear as a green, patterned
carpet.

Efterhånden, som gravene blev taget i brug, blev nav¬
ne og datoer indhugget på stenene. To navne på hver
sten af pladshensyn, sørgelige budskaber om tidlig
død smukt mejslet ind i de store stenplader.

I 70erne blev der brug for en udvidelse af grav¬

pladsen, og man gik radikalt til værks. Den ene lange
bøgehæk blev fjernet og indgangen blev flyttet, det
fine grønne tæppe med det disciplinerede stenmøn¬
ster blev sammenlagt med endnu et grønt tæppe,
denne gang med et mønster af stenplader i mange
farver og størrelser lagt efter flere forskellige systemer.
Små hyggelige gravklynger knyttet til de spinkle aka¬
cietræer, gravsten i store felter og gravsten i rækker.
Alle flade stenplader, men med tidens overdådighed
af individuelle signaler.

Nu er der igen brug for en udvidelse. Den grønland¬
ske kunstner Aka Høegh arbejder med at skabe et
monument til denne udvidelse, en skulptur der for¬
tæller om rejsen hjem, måske også en beretning om

adskillelse og forandring som skibet på Jan Buhls
stenmonument fra 1952. Man kan ønske, at der i

forbindelse med denne nye etape arbejdes bevidst
med at genskabe de arkitektoniske værdier, der blev
forstyrret ved 70er-udvidelsen.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl
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KIRKEGÅRDENE I NUUK
— velovervejet kaos og tilfældig orden Lone van Deurs

De ældste begravelsespladser
- skulpturer i landskabet
Længe før Hans Egede slog sig ned og grundlagde sit
Godthåb, havde der været bopladser i og omkring det
nuværende Nuuk. Her blev livet opretholdt på trods
af de ekstreme naturforhold, og på grund af disse livs¬
vilkår blev både livet og døden omsluttet af en forkla¬
rende kappe af myter og historier, som på en billedrig
og mystisk måde berettede om mennesket, om liv og
død og om de kræfter, der holder verden i ligevægt.
Polareskimoen havde et på mange måder meget uhøj¬
tideligt forhold til døden, som jo altid var ens følge¬
svend, og som man tog imod uden blødsøden jammer.
Der blev ikke vist mange følelser, men besværlige .ritu¬
aler skulle sikre, at naturkræfterne ikke krænkedes, og

ulykkesskæbneh ikke vandt over det gode liv. I mod¬
sætning til sjælen, er legemet forgængeligt, ulykke og

sygdom rammer det, og ved døden bliver det onde til¬
bage i kroppen. Når liget skal stensættes er der mange

forsigtighedsregler, der skal huskes, så sjælen ikke går
ad de forkerte veje.

Selve stensætningen blev foretaget for at beskytte
den døde krop mod at blive spist af hunde, ulve, ravne

eller bjørne, men der ligger utvivlsomt også et ønske
om at sætte et minde, at markere i landskabet, at her

ligger en kær slægtning, og en fortælling om, at man

fandt den bedste plads med den smukkeste udsigt for
dermed at ære den døde.

'Som tegn på Nuuks høje alder kan opfattes den for¬
vitrede masse af menneskeknogler, der fandtes i områ¬
det mellem kirken og det nuværende sygehus', skriver
Hans Lynge i sin bog Nuuk, hvad der i vore dage huskes
fra Gpdthåbs fortid. 'Det var de gamle hedningegrave
fra den tid, hvor ligene var syet ind i skind. Længe
efter at det meste af dem var blevet til muldjord, var

der derfor ingen, der turde bygge hus her'.
Området vest for den gamle Hermhutstation, Ilisima-

tusarfik, Grønlands Universitet, er sådan en begravel-

Eskimogravene øst for den gamle
Hermhutstation.
Gravene ligger ganske uhøjtideligt,
nærmest tilfældigt strøet på et
skrånende terræn direkte ned til

fjorden. Man lagde specielt udvalg¬
te hvide sten på gravene, så de var
lettere si se. Der ligger stadig man¬
ge hvide sten i spredt forvirring, tæt
nok til at fastholde helhedsoplevel-
sen og sikre, at området ikke falder i
et med den omgivende natur.
• Eskimo burial plots east of the old
Hermhutstation.
The graves are placed quite uncere¬
moniously, almost at random, on the
slope leading down to the fjord.
Specially selected white stones
were placed on the graves to make
them easier to find. There are still

many white stones lying in a spread
confusion, close enough to maintain
the total effect and to ensure that
the area does not fall in with the
surrounding nature.
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kirkegården ved Herrnhutstationen

sesplads. Ganske uhøjtideligt nærmest tilfældigt strøet
i landskabet ligger gravene på et skrånende terræn
direkte ned til fjorden. Havet er nærmeste nabo.
Intuitivt vender man front mod den store glitrende
flade med det store himmelhvælv, og forstår uden ord,
hvorfor det netop blev her, de døde kroppe fik deres
faste bolig efter et liv på rejse efter føde og overlevelse.

Stenhobe og lavninger i virvar, som grupper af til¬
skuere siddende på kysten spejdende efter Havets
Moder, hende der hersker over alle sødyr og søfugle
og hende, der tager imod de døde kroppes sjæle. Den
døde lægges med hovedet mod solens opgang, og sjæ¬
len må finde sin vej netop der, hvor havet og himlen
mødes. Det fortælles, at mange af de gamle grave fra
hedensk tid var slemme til at udstøde skrig ved sol-
og måneformørkelser, man kalder det kaluhut (efter¬
klang af en vane), så det var bedst at gå uden om.
Gravene kan være svære at få øje på i det store stenede
landskab, så derfor lagde man specielt udvalgte hvide
sten på dem, så de var lettere at se. Der ligger stadig
mange hvide sten i spredt forvirring, men dog tæt
nok til at fastholde'helhedsoplevelsen og sikre, at om¬

rådet ikke falder i et med den omgivende natur, men

tydeligt identificerer sig som et ganske særligt sted.
Et sted hvor historien om de mange liv er blevet fast¬

kirkegården ved Hans Egedes Kirke

holdt midt i et landskab, der ellers ikke giver mange

fortællinger om mennesket fra sig.

Kirkegården ved domkirken — ordnet kaos
Gennem hvalfangerkaptajner fra et bergensisk kom¬
pagni hørte Hans Egede, at topografi og klima ved
Godthåbsfjorden, meget lignede hans hjemegns for¬
hold på Lofoten, så måske var det netop derfor, han
sejlede hertil for at genkristne nordboerne.

Fra 1721 til 1728 sad Hans Egede på Håbets ø, et
stormfuldt og tåget skær yderst på kysten, inden han
rykkede ind i fjorden og oprettede kolonien Godthåb.
På kanten af fjorden voksede husene frem, her levede
man, og her døde man, først isoleret fra eskimoerne,
men efterhånden i bedre og bedre kontakt med dem.

På byens bedste jord lige bag ved Domkirken ligger
den eneste tilbageværende af de ældste kristne kirke¬
gårde, engang med udsigt lige ned til kolonihavnen,
nu beskyttet bag den røde trækirke og biskoppens
bolig. Fint afgrænset med et hvidt tremmestakit, som

tegner sig i skarpe linier med større præcision end det
tidligere tørvehegn og adskiller den indviede jord fra
den verdslige jord. Stakittet er nabo til rigsombuds¬
mandens lige så præcise og lige så hvide stakit, som
her adskiller folk fra øvrighed. Venlige gennemsigtige
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hvide marmorplader, alt i en hensynsfuld uorden, hvor
ingen optræder på de andres bekostning. Tiden har
jævnet standsforskellene. Og dog, dem der havde magt
til at få bragt en poleret granitsten fra Danmark, er

stadig lettere at få øje på, men skæve er de blevet og

forsonligt læner de sig op ad græstuerne, som venligt
støtter og sikrer dem mod den absolutte glemsel.

Midt i denne ustrukturerede gravsamling, som et

markedsmylder i den travleste tid, hvor man ikke kan
undgå at skubbe lidt til hinanden og træde en enkelt
over fødderne, troner et meget stort og meget solidt
hvidt kors. Det står og strækker sine arme ret ud til
siden og fortæller så tydeligt om kristendom, død og op¬
standelse. Den rolige ubemærkethed, som ellers hviler
over kirkegården, sættes dramatisk i relief ved hjælp
af det store kors. Området har sit vartegn og sin midte.

Ved Hans Egedes Kirke - bykirkegården
Godthåb voksede, og den gamle kirkegård blev fyldt
op. En grønlandsk grav bliver ikke sløjfet, så der kun¬
ne ikke foretages pladsbesparende genbegravelser på
den gamle kirkegård. Derfor ophørte man i 1935 med
at bruge den, og en plads for en ny kirkegård skulle
udvælges. Øst for byen blev der i 30rne indviet et nyt

stykke jord til brug for kommende begravelser.

grænser som kridtstreger på en stor fælled, en grøn¬

ning på en grønning. Inden for stakittet bølger terræ¬
net sig op og ned, tuegrave overvoksede med polarpil,
dybe huller, grove græsser og yndefulde valmuer. Rester
af indhegninger, spinkle stakitpinde eller rustne støbe-
jernslanser med franske liljer på toppen, stensøjler
med jernkæder, gravsten med blanke forsider og fine

Denne side: Kirkegården ved dom¬
kirken er den eneste tilbageværen¬
de af de ældste kristne kirkegårde,
Den afgrænses af et fint, hvidt
tremmestakit. Indenfor er rester af

indhegninger, spinkle stakitpinde
eller rustne støbejernslanser,
stensøjler og hvide marmorplader.
• This page: The cemetery by the
main church, which is all that is left
of the oldest Christian cemetery, is
bordered by a fine, white picket
fence. Inside are the remains of the
old fences, thin pickets and rusted
cast iron lances, stone columns and
white marble slabs.



Bykirkegården ved Hans Ege¬
des Kirke. Gravene ligger i lan¬
ge lige rækker, pladsen er rati¬
onelt udnyttet som det ses af
de tilgroede tørvedækkede gra¬
ve, der ligger i lange geledder.
• The'city cemetery at Hans
Egede's Church. The graves lie
in long, straight rows.
The space is rationally used as
can be seen by the overgrown
peat-covered graves, which lie
in long rows.'

Mange kriterier skal tilgodeses, inden et område kan
godkendes. De rationelle og let forklarlige krav om

god jorddybde, ordentlige afvandingsforhold og gode
adgangsforhold både sommer og vinter kan være svære
nok at fa opfyldt. Samtidig skal det være et smukt
sted, det skal vende rigtigt i forhold til den opgående
sol og udsigten skal være god, dvs. man skal kunne se

havet.

I en dal sydøst for kolonihavnen beskyttet af fjelde
på begge sider, jævnt skrånende mod syd og med fri
udsigt til fjorden blev indviet et stykke jord 50 x 100
meter til brug for Godthåbs nye moderne kirkegård.

Indgangen med portalen blev placeret mod sydvest
og en langsgående sti delte arealet op i to lange lige
store dele.

En forhøjning i terrænet langs siderne kan tyde på,
at der oprindelig har været et lavt tørvedige som af¬
grænsning. Senere er dette dige blevet suppleret med
et trådhegn, og da det rustede op, blev det erstattet af
et bræddehegn, der nu står tungt og grønmalet og

danner ramme om kirkegården.
Byeri voksede ud til og omkring hele kirkegården,

asfalterede veje følger hegnet på alle fire sider, og det
blev en rigtig bykirkegård.

Gravene ligger i. lange lige rækker, pladsen blev
godt og rationelt udnyttet, som kister opstillet i lange
geledder fremstår de tilgroede tørvedækkede grave.
Enkelte skiller sig ud fra fællesskabet ved hjælp af en

lysende stenkant eller et lille tremmestakit. "Korsene

står i ujævn takt, glemselen hviler over det hele. Det
grove træhegn fastholder solidt kirkegårdens form og

orden, men byens huse maser sig tæt på og har helt
frataget stedet sin gode udsigt.

Kirkegården ved Herrnhut - den hvide lund
I 1960erne skulle der igen findes en ny plads til de
døde. Grønland er fattig på jord, men 'af jord er du
kommet, til jord skal du blive og af jord skal du igen
opstå', så kan der findes jord, er det der, kirkegården
bliver lagt. Tæt på havet ved den gamle Herrnhut-
station blev stedet udvalgt.

Stramt og militærisk med hvide kors i geledder lig¬
ger de der, de mange døde. Her er udsigten, som en¬
hver gammel eskimo kunne ønske sig den, og nær¬

meste nabo er også de gamle eskimograve.
125 meter lang og 75 meter bred-ligger kirkegård¬

en, indhegnet med lave stenmure bygget af lokale grå
stenblokke, der er afsluttet foroven med en række tørv.

Mod øst er himmelporten, udført som en enkel, spin¬
kel, sortmalet træportal. Derfra strækker der sig en

gruset sti som en ret linie på langs mellem gravene og
med retning direkte mod havet, som her ligger bare
180 meter fra kirkegården.

Terrænet krummer sig fra kote 11 nærmest havet i
en jævn blød form op til kote 17 i det nordlige hjør¬
ne. Hele fladen, som opleves grøn og vækstrig, hvæl¬
ver sig mod himmel og hav, man vender ryggen til
byen og bydes velkommen af de store naturelementer.
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Kirkegården ved Herrnhutstati-
onen ligger bare 180 meter fra
havet på et hvælvet terræn.
Kirkegården indrammes af lave
stenmure bygget af lokale grå
stenblokke og foroven afsluttet
med tørv. De hvide kors står
mellem lysende og farverige
blomster, nogen af plastik,
andre steder er det margueriter
og sibiriske valmuer.
• The cemetery lies only 180
meters from the sea on the
convex terrain. It is framed by
a low stone wall, built of the
local grey stone blocks and
topped with peat moss.
The white crosses stand

among bright colorful flowers,
some of which are plastic,
though others are daisies and
Siberian poppies.

ligt gravenes omrids. De nyere grave, som i højere
grad stadig tilses og pusles om, står som lysende far¬
verige blomsterbede, præcist afgrænsede med rækker
af små runde strandsten, velsagtens hentet op fra den
nærliggende strand. Nogle steder er blomsterne mar¬

gueriter eller sibiriske valmuer, lysende gule og hvide,
andre steder er blomsterne af plastik og spiller i alver¬
dens pastelfarver. Mangfoldighed og glæde, som hu¬
senes farvepragt og festdragternes perlekraver.

Flere gange er kirkegården blevet udvidet, senest på
grund af akut pladsmangel, da den havde nået sin ab¬
solutte grænse for vækst.

Kirkegården i Nuussuaq, Nuuks nye kirkegård
— den moderne orden

Nuuk blev op gennem 80erne en storby, her rejste
flere og flere til, her levede flere og flere, her døde fle¬
re og flere. En ny begravelsesplads skulle findes, plan¬
lægges og anlægges, så det fortsat er muligt at begrave
de døde med ansigtet mod den opstigende sol og ud¬
sigt til fjeld og fjord.

Byplanlægger Karen Hilden Andersen fra Nuuk
kommune udarbejdede på det udvalgte område en

plan, hvor en præcis retvinklet trekantform med kate¬
ter på 150 m lægges på et skrånende terræn, der be¬
væger sig fra kote 35 til kote 24 i en stor jævn konkav
form. Kirkegården kan efterfølgende suppleres med
flere trekanter, Qg et kæmpe mosaik af rette linier op¬
står i det stenede fjeldlandskab.

Jo, de døde har det godt, og man bliver glad ved at

besøge dem, og går derfra med en intens oplevelse af,
at have været meget tæt på noget væsentligt.

De mange ens kors, række efter række, skaber en
stærk oplevelse, som at gå mellem stammer, man er
indenfor i et specielt univers, og byen med dens man¬

ge forskellige huse, som ellers ligger ganske tæt på,
glider helt i baggrunden.

De ældste grave er ved at blive indtaget af naturens

egen vækst; mælkebøtter, ranunkel, syre og grove græs¬

ser overtager igen fladen og udvisker ganske umærke¬



Dette opslag: Nuuks nye kirkegård i Nuussuaq har skønt placeret på et skrånende terræn en præcis og retvinklet trekantform.
Kirkegården kan udbygges med flere trekanter, så en kæmpe mosaik af rette linier opstår i det stenede fjeldlandskab.

• This page: Nuuk's new cemetery in Nuussuaq has a precise, right-angled triangle form and is beautifully placed on the sloping site.
The cemetery can be expanded with additional triangles, to create a huge mosaic of straight lines in the stony mountain landscape.

Menneskeleg med geometrien, et kæmpe regnskabs-
blad med optrukne linier og kolonner, her er allerede
nu plads til 1000 grave, 1000 kors, 1000 sjæle fint
indført i planens store skema.

Et hvidt hegn, hvor geometrien igen udfolder sin
præcise logik, skiller natur fra kultur, og himmelpor¬
tens ranke søjler markerer det magiske punkt, over¬

gangen fra den levende natur til de dødes stille slette,
hvor orden og tavshed stemmer til højtid og eftertanke.

Og do.g markerer fjordens blinkende flade sig så
stærkt, at man er et med verden og livet omkring sig.
Øjet følger midterstiens brede, hvide bånd, som fast¬
holder stedets klare geometri. Stenkransede grave lig¬
ger som blomsterpyntedé flåder på grusslettens nøgne

flade og berette om sorg og savn.



Lokalplanen, som danner grundlag for kirkegårdsan-
lægget, blev endelig vedtaget den 29. juli 1992. Her
anføres at denne placering nord for Siaqqinneq ud
mod fjorden giver så gode udvidelsesmuligheder, at
den kan rumme alle gravpladser hørende til befolk¬
ningen i Nuuk. Her kan altså med tiden opstå en

meget stor begravelsesplads, hvor række efter række af
hvide kors bliver til en historie om byens vækst fra
spredte småhuse til planlagte velovervejede systemer
af huse, veje og pladser.

Kors, hegn og portal, rette hvide linier, lodrette,
vandrette og dem, der bevæger sig op og ned på den
bølgende klippeflade, indgår i en højrøstet dialog med
landskabet, der sker noget forunderligt, når de døde
bliver så synlige.

Men den voldsomme natur leger drilsk med al den
menneskelige orden. Sneen lægger sig netop her mod
nord meterhøj, den smelter sent, og når den endelig
smelter, bliver den til floder af vand, som strømmer

mod fjorden.
Der opsættes fine blåmalede markeringspæle for at

sikre en korrekt placering af vintergravene, men. på
trods af stor påpasselighed laver naturen slinger i ræk¬
kerne. Måske skal det bare opfattes som universets
trang til kaos, bedst som menneskene har bragt orden
helt ned i de dødes rækker.

Nutidens krav om bekvemmelighed, som vokser i
takt med teknologiens udvikling, findes selvfølgelig
også i Nuuk på 64 grader nordlig bredde, hvor jorden
'ligger lig bag sneen' i mange måneder og storm og

tåge gør udendørs ophold til en kamp med elementerne.
Der skal kunne køres i bil til kirkegården, og der skal
være parkeringspladser til de besøgende, der skal være

ly for vind, sne og regn, og der skal være miljørigtige
arbejdsforhold. Tekniske, økonomiske og praktiske krav
kombineret med nutidens idé om at arbejde i store
enheder vil afsætte nye og anderledes tegn i det land¬
skab, som er så enormt, og som synes så rummeligt.

En lang række landskabsfaglige analyser og overve¬

jelser af praktisk, æstetisk og filosofisk karakter skal
gøres, når hurtig vækst og stor natur skal enes om at
træde i karakter. Måske kunne resultatet blive, at det

igen skal arbejdes i mindre enheder, og den påtænkte
enorme udbygning af den nye kirkegård skal konver¬
teres til mindre lokale enheder, som knyttes til de
enkelte bydele.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl

dvidelse af kirkegård

Hegn
Grøfter_

Kirkegårdj

Indgangsareal

Hovedindgang

■ja®
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NOGLE KIRKEGARDE I JYLLAND

Siden Hans Jørgen Nielsen i
1973 startede egen tegnestue,
bar han i udstrakt grad haft
kirkegårde som arbejdsfelt, men

herudover også friarealer ved
boligbebyggelser, skoler, pleje¬
hjem etc. Fra 2000 viderføres
tegnestuen afEivind Wad
under navnet Nielsen & Wad.

I artiklen præsenteres et udsnit
afkirkegårdsreguleringerfra de
seneste årtier.

Hans Jørgen Nielsen (f. 1930)
blev først gartner, 1947-51, og

uddannede sig derefter dels ved
Det Kgl. Danske Haveselskabs
Anlagsgartnerskole 1952-53,
dels gennem studier i USA,
1956-58, aftluttende i 1961
med Prøven i Havekunst på
Kunstakademiets Arkitektskole

hos C. Th. Sørensen.

Mange år var ban medarbejder
hos Jørgen Arevad-Jacobsen, fra
1953-56 og igen fra 1958-73.
Hans Jørgen Nielsen har siddet
i DL's styrelse 1982-87 og i
perioden1982-99 varetaget
PLR's sekretariat.

Tidligere artikler i Landskab
Sortesø naturområde, 1-1981

Munkholmskolen, 6-1983

Hannerup Kirkegård 7-1988
Skanderborg Slotskirke og Slots¬
kirkegård, 4-1989

Hans Jørgen Nielsen

Elsted Kirkegård
Elsted Kirke er en gammel landsbykirke nord for Århus.
Byen har udviklet sig kraftigt i denne retning, og kirke¬
gården skal nu betjene et stort og hurtigt voksende
forstadsområde. Den oprindelige kirkegård var udvidet
i 1930rne, men igen i 80erne var der behov for mere

plads. Kirken erhvervede derfor et areal på 6.500 kvm
nord og vest for den gamle kirkegård. Udvidelsen,
som blev anlagt i 1985-86, ligger et par meter lavere
end den gamle kirkegård og har fald væk fra denne.
Kirkegårdens nabo mod vest er Skårupgård, hvis mar¬
ker ligger som et åbent og kuperet herregårdslandskab.

Udvidelsens hegn mod vest er et ensidigt, udadvendt
stendige, som i sig optager den højdeforskel, der allere¬
de var langs skellet. Stendiget ses således ikke fra kirke¬
gården, over hvis græsarealer der er udsigt til markerne
udenfor. Nogle steder er rester af de gamle markhegn
bevaret og suppleret med nye slåen, vildroser og tjørn.
Arealet nord for den nye kirkegård ligger noget høje¬
re end denne, så her vender stendiget ind mod kirke¬
gården.

Adgangen til udvidelsen sker over den gamle kirke¬
gård, hvis hovedsti er ført ud gennem det gamle sten¬

dige på anlæggets højeste punkt. Grusstier fortsætter
herfra som tre meter brede ramper til begge sider.
Disse stier kan både mod nord og syd videreføres til
kommende udvidelser. Smalle, brolagte stier fører gen¬
nem græsset til fællesgrav og opholdspladser.

Den nordlige del af udvidelsen er en egelund med
en tæt bund af vedbend, hvori der er afdelinger med
grave for både kister og urner. Her kan man sætte op¬
rette gravsten og måske lidt blomster på gravene. Jord¬
diger, som er dækket af græs eller vedbend, danner
grænse mellem afdelingerne. Den vestlige del af kirke-
gårdsudvidelsen er anlagt som græsareal med plads til
både kiste- og urnegrave. Gravminder skal her være

plader nedlagt i græstæppet. Midt i arealet ligger den
anonyme urnefællesgrav, som på de tre sider er om¬

givet af græsklædte jordvolde. Mod vest står stadig
det gamle markhegn. Fællesgraven er samlet omkring
en stor mindesten på en brolagt blomsterplads. Stenen
er fundet på marken ved Kjærgård, som var ejer af
Elsted Kirke indtil omkring 1930. Mindestenens struk¬
turerede overflade er fint bearbejdet og udsmykket af
billedhuggeren Aage Bruun Jespersen, som bor nær

ved kirken.
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Udvidelse afElsted Kirkegårdsudvidelse. Anlagt 1985
Bygherre: Elsted Menighedsråd

Landskabsarkitekt: Hans Jørgen Nielsen
Anlægsgartner: Pauli Jespersen

Herover. Kirkegårdsudvidelsen ligger lavere end den
gamle kirkegård og skråner mod vest, hvor markerne
danner et åbent og
kuperet herregårdslandskab.
Tv. Den nordlige del af Elsted Kirkegårdudvidelse er e
egelund med bund af vedbend. Her er afdelinger med
grave for både kister og urner. Jorddiger, der er dæk¬
ket af græs eller vedbend, danner grænse mellem
afdelingerne.
• Above. The northern part of the Elsted Cemetery
expansion lies in an oak grove with an ivy floor.
There are different areas for urn and coffin graves.
Earthen embankments, planted with grass, divide the
different areas.

Left. The cemetery expansion lies lower than the old
cemetery and slopes toward west, where the fields
form an open and rolling manor landscape.
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Gammel Kirkegård i Vejle. Renoveret 1987-95. Bygherre: Vejle Kirker og Kirkegårde. Landskabsarkitekt: Hans Jørgen Nielsen

Vor Frelsers Kirke ligger lige
nord for gamle Kirkegård.
Mellem gravkvartererne er der
brede, lige gange med klippede
kegler af lærk i siderne.
Grænserne mellem kirkegård¬
ens kvarterer skal markeres af

kraftige bøgehække.
Kvartererne er nu udlagt med
græs, hvori både eksisterende
og nye gravsteder kan ligge frit,
indrammet af lave takshække.
• Vor Frelsers Church lies

directly north of the old
cemetery. Between the burial
areas there are wide, straight
paths edged with trimmed
larch cones.

The borders between the vari¬
ous sections will be marked by
thick beech hedges.
The sections are now planted
with grass, on which the exist¬
ing and new burial plots can.
lie as freestanding beds,
framed by low yew hedges.

Gamle Kirkegård i Vejle
I 1987-88 blev der lavet en dispositionsplan for den
fremtidige udvikling af Gamle Kirkegård, der med sine
ca. 15.000 kvm ligger næsten midt i Vejle by. Den før¬
ste del blev anlagt i 1825, og det er nu byens ældste,
bevarede kirkegård.

Det havde tidligere været besluttet, at kirkegården i
år 2000 måtte forventes nedlagt som begravelsesplads,
men denne tanke er for længst opgivet igen. Kirkegår¬
dens usikre fremtid og tidens ændrede begravelsesskikke
havde dog ført til, at der var mange ledige gravsteder
på kirkegården. Der havde hidtil manglet en plan for,
hvad man skulle stille op med de store, tomme area¬
ler. På Gamle Kirkegård var der samtidig - ifølge en

netop foretaget registrering — et stort antal gamle
gravminder og flere hele gravsteder, som skulle bevares.

Kirkegården omfattede i princippet to forskellige
slags gravsteder. Dels var der grave, som lå tæt sammen
i lige rækker i forskellige kvarterer, dels var der fami¬
liegravsteder af varierende størrelse langs med de bug¬
tede gangstier i kirkegårdens udkant og i midten.
Mellem gravkvartererne var der brede, lige gange med
klippede kegler af lærk i siderne.

Et af dispositionsplanens hovedtræk er, at grænserne
mellem de oprindelige gravkvarterer og familiegravene
skal markeres af kraftige bøgehække. Hækkene har et
forløb, som respekterer næsten alle de bestående grav¬

steder, så kun nogle fa af disse har måttet reguleres.
Der har været nogen diskussion om, hvor høje bøge¬
hækkene måtte blive. Forslaget gik ud, på at de skulle
være 2 meter høje, så de dannede klart markerede rum.

..... Græs
H~ . + ■ ~f

. • •••+•

Eksempler på gravstedsudlæg i kvarterer med græs.
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Men en hækhøjde på omkring 140 cm vil nok snarere

være det, man ender med.
Kvartererne inden for bøgehækkene er nu udlagt

med græs, hvori både eksisterende og nye gravsteder
kan ligge som fritliggende bede med hver sin ramme
af takshæk. De mindre kvarterer skal indeholde ano¬

nyme fællesgrave eller mere specielle urnegravsteder.
De klippede lærk langs hovedstierne skal bevares,

indtil de må udskiftes på grund af alder. Herefter vil
der blive plantet taks, som skal klippes på tilsvarende vis.

Arealerne uden for bøgehækkene tilplantes, i det om¬

fang de ikke er udnyttede til gravsteder, med en lav,
bunddækkende beplantning under spredte, højere¬
voksende buske og træer. Der vil også være mulighed
for at anlægge nye grave i denne skovbund, ligesom
der er plads til opstilling af nogle af de gamle gravsten.
Kvarteret nærmest redskabsbygningen inddrages i takt
med sløjfningen af de eksisterende gravsteder til en
udvidelse af materialepladsen.

Omlægningen af Gamle Kirkegård er efter godt
ti år - og takket være kirkegårdspersonalets store
interesse og gode faglige indsats — langt fremme.
Og resultatet er blevet rigtig godt.

Denne plan fra 1825 omfatter kun den østlige del af kirkegården.
Den har plads til 1344 almindelige grave i de seks kvarterer samt
30 familiegravsteder, hver med plads til 4-8 personer, i randområderne.
• This plan from 1825 covered only the eastern part of the cemetery.
There was room for 1344 ordinary graves in the burial sections, and
30 family plots with room for 4-8 people in the peripheral area.
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Til Nordre Kirkegård blev der allerede i 1980 lagt et

nyt areal mod øst. Her anlagde kirkegården selv en

lille egelund, hvori der er syv små gravrum med tradi¬
tionelle gravsteder. Resten af udvidelsen blev i første
omgang anlagt med græs, hvori der med seks meters
afstand blev plantet rækker af egetræer. Da denne sid¬
ste del af udvidelsesarealet skulle inddrages til gravste¬

der, fik jeg til opgave at projektere den nye afdeling i
samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen.

Den ny afdeling blev anlagt i 1997 og hurtigt taget i
brug. Hovedstien, som omgiver arealet er tre meter bred
og — ligesom de øvrige stier - brolagt med chaussésten
af granit. Smallere stier på 180 cm bredde gennem¬
skærer arealet og giver adgang til urnehaver og sidde¬
pladser. Den nye afdeling er som resten af kirkegård¬
en anlagt over et gennemgående modul på 150 x 300
cm, i urneafdelingerne dog 150 x 150 cm.

To kvadratiske urnehaver ligger på det store græsareal
omgivet af bøgehække, som skal blive godt to meter

høje. Den største urnehave på 30 x 30 meter omfatter
plænegrave med granitplader nedlagt i græsset. Her
står nogle af de bevarede egetræer og enkelte nyplan¬
tede Rhododendron. En stor granitskulptur, udført af
sten- og billedhugger Jens Gudnason, er placeret i en

vandfyldt sænkning på den lille, brolagte opholdsplads.
I den lille urnehave, som måler 24 x 24 meter, er

der på en bund af stenmel anlagt kvadratiske bede.
I hvert bed er der en korsformet, klippet beplantning
af taks, som deler bedet i fire små gravsteder. På hvert
af disse kan sættes en lille gravsten og lidt blomster,
mens jorden ellers skal være dækket af den lave, tætte

gummipude, Azorella trifurcarta 'Minima'.
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To kvadratiske urnehaver, omgivet
af bøgehække ligger på græsarealet.
Den mindste urnehave på 24 x 24
meter har kvadratiske bede, som

med fint klippede kors af taks
opdeles i fire små gravsteder.
• Two square urn plots, surrounded
by beech hedges are planted with
grass. The smallest urn plot, at 24 x 24
meters, has square beds, which with
finely trimmed crosses of yew are
divided into four small burial places.
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Ny afdeling ved Nordre Kirkegård i Herning
Nordre Kirkegård blev anlagt for godt 30 år siden efter
det vindende forslag af havearkitekt Jørn Palle Schmidt
og arkitekt Knud Joos i en nordisk idékonkurrence.
På denne smukke og harmoniske kirkegård ligger alle
gravene enten i en skovbund under egetræer eller i de
græsarealer, som omkranser egeskoven.

Ny afdeling ved Nordre
Kirkegård i Herning
Anlagt 1997
Bygherre: Herning Kirke¬
gårdsbestyrelse
Landskabsarkitekt:

Hans Jørgen Nielsen
Anlægsarbejde: Svend
Pedersen A/S



Uden for urnehaverne er græsarealer til kistegrave.
Gravene ligger langs begge sider af parallelle takshække,
som skal have en højde på 80-100 cm. På hækkenes øst¬
side er der grave med plads til opretstående gravsten og

blomster i en meterbred rabat, som ellers dækkes af en

fælles bundplantning af snepude, Iberis sempervirens
'Zwergschneeflocke'. Langs den anden side af hækkene
er planlagt grave med granitplader nedlagt i græstæppet.
Stier og andre åbninger opdeler takshækkene i mindre
strækninger af varierende længde. Beplantninger af for¬
skellige buske skal også bryde de lange, lige hæklinier og
imødekomme bestyrelsens ønsker om variation i an¬

lægget. En del af de oprindelige egetræer er bevaret i
den nye afdeling. De fleste står stadig på den oprin¬
delige plads, men enkelte er ved hjælp af store maski¬
ner og med godt resultat flyttet til en ny placering.
Yderligere udtynding af egetræerne kan dog snart blive
aktuel for til enhver tid opretholde en vekslen mellem
sol og skygge i denne del af kirkegården.

Vitved Kirkegård
Vitved er et lille landsogn nær ved Skanderborg. Også
kirken og den gamle kirkegård er af beskeden størrelse.
I sognet ligger dog også et nyere parcelhusområde med
7-800 indbyggere. Man må derfor inden for de kom¬
mende år forvente et stigende behov for gravpladser
på kirkegården. På denne baggrund var det således op¬

lagt at erhverve et gammelt, faldefærdigt hus med en

broget samling skure, skrammel og vild bevoksning
på den grund, som lå tæt op til kirkegården. Herved
kunne kirken frilægges og hele området forskønnes.
Samtidig blev der plads til udvidelse af kirkegård, par¬

kering', materialeplads og til nye rum for graveren.
Den gamle kirkegård på 2.200 kvm er udvidet med
et areal på godt 900 kvm. Materialeplads og redskabs¬
rum er lagt helt op mod det nordlige skel og giver
derved en god afskærmning.

Den gamle kirkegård er på alle sider omgivet af sten¬

diger med et dække af græs. Ved kirkegårdsudvidelse
og parkering er der udført nye, ensidige stendiger og

beplantning mod de tilstødende veje, som ligger ind¬
til to meter lavere. Mellem parkeringsplads og den ny

kirkegård er sat et dobbeltsidigt og beplantet stendige.
Den nye kirkegård er anlagt med græs, hvori grave¬

ne udlægges over et modul på 140 x 140 cm. En kiste¬
grav optager to modulfelter, mens der til et urnegrav¬
sted med plads til to urner kun kræves et modulfelt.
I græsset er plantet takshække, som skal blive 80-100
cm høje. Langs hækkenes østside - op mod kirken -

er der meterbrede planterabatter, hvori der kan sættes

gravsten og plantes blomster på gravene, mens rabat¬
ten ellers skal være dækket af en fælles bundplantning.
Den samme gravtype kan gentages ved den modsatte

Udvidelse til Vitved Kirkegård nær Skanderborg. Anlagt 1987-95.
Bygherre: Vitved Menighedsråd. Landskabsarkitekt: Hans Jørgen Nielsen

Anlægsgartner: Arne Skyum ApS

side af hækkene, hvis der bliver behov for det. Eller der kan være grave med granitplader
nedlagt i græsset.

Materialepladsen med affaldscontainer er gravet ind i terrænet og omgivet af kombine¬
rede hegn/støttevægge, som er udført af imprægneret træ og malet i en mørk farve. Det
nye redskabshus har trævægge i samme mørke farve og tag af rødt tegl. Samtidig med
kirkegårdsudvidelsen blev der etableret et nyt kapelrum og opholdsrum til graveren ved
en udvidelse og ombygning af et lille, hvidkalket hus på den gamle kirkegård.

Omkring den nye kirkegård og parkeringspladsen er plantet myrtegedeblad, Lonicera
nitida 'Elegant og heri blomstrende buske. Nogle af de gamle træer er bevaret, og der er

suppleret med" nye asketræer. I sydsiden af både den gamle og den nye kirkegård er plan¬
tet blommebladet tjørn, Crataegus prunifolia 'Splendens'.

1:1250
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den nye kirkegård ligger i syd i forlængelse af vejen
ved præsteboligen. Denne allé af lindetræer ligger lige
over for indgangen til kirken, og retningen bliver
samtidig styrende for det modulnet, som danner
grundlag for placering af grave og beplantning på den
nye kirkegård.

Tjørnerækker af skiftende længde, lagt i retningen
nord-syd og med en indbyrdes afstand på 12 meter,
strækker sig både ud i græsset og ind i skoven. Tjørne¬
hegnene skal danne baggrund for de fremtidige grave,

samtidig med at de giver variation i indtryk og op¬
levelser for de besøgende. Hegnene består af alminde¬
lig hvidtjørn, Crataegus laevigata fk. Lavejl Dafo.
De er tænkt omkring tre meter høje og lige så brede.
Bliver de større, må de beskæres.

Skoven består af eg, Quercus robur eller petraea fra
Hald Ege og af skovfyr, Pinus silvestris, norsk type.
Som ammetræer er der plantet el, som dog snart skal
fjernes igen. Eg og fyr skal også udtyndes, så skoven
bliver åben og lys nærmest lysningen og med tiltagen¬
de tæthed ud mod skellene. Der er plantet en blandet
underskov af fjeldribs, benved, gedeblad, sargentsæble
og kvalkved. De fleste buske skal fjernes, når arealer¬
ne tages ind til begravelse. Herefter kan skovbunden
bestå af vedbend, græsser og urter eller anden, natur¬

præget vegetation. På gravene, hvad enten det er inde
i skoven eller ude på græssletten, kan der sættes natur¬

sten op mod tjørnehegnene. Ved gravstenene kan plan¬
tes blomster, men egentlige gravsteder med hække og

nyrevet perlegrus hører ikke til her. Stier og andre be¬
færdede arealer holdes i klippet græs.

Skjoldhøj Kirkegård
Skjoldhøj Kirke i den vestlige udkant af Århus blev
opført 1983-84 med Friis og Moltke som arkitekter.
Sven Hansen var landskabsarkitekt på opgaven, men
først nogle år senere — og efter Sven Hansens død —
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Herover og modstående side.
Skjoldhøj kirke ligger smukt på en
grund, der falder ca. ti meter ned
mod nordvest til et engagtigt areal,
hvor der nu er skabt en lille sø.

• Above and opposite page.
Skjoldhøj church is beautifully situ¬
ated on a site that slopes about ten
meters down toward northwest to a

meadowlike area, where a small
pond was created.

Gjellerup Kirkegård Nord
Gjellerup ligger som en forstad lidt uden for Herning.
Sognets smukke middelalderkirke er omgivet af en

stor, velplejet kirkegård. Nord for Kirkebyvej ved den
eksisterende præstebolig og parkeringsplads har kirken
også et stykke jord, som man i løbet af nogle år regner
med at skulle tage i brug som kirkegård. Menigheds¬
rådet har for at forberede denne anvendelse ønsket at

udføre beplantning og græssåning i god tid. Det har
samtidig været et ønske, at den ny kirkegård skulle
planlægges, så den kunne byde på andre former for
gravpladser end de mere traditionelle, som man fin¬
der på den nuværende kirkegård.

Kirkegård Nord skal efter planen blive til en skov¬
kirkegård - eller måske snarere naturkirkegård. En lys
blandingsskov af eg og fyr skal lukke af mod omgivel¬
serne - heriblandt nogle høje boligblokke - og om¬
kranse en lysning med bund af græs og vilde blomster.
Omkring lysningen og som grænse mod skoven er

der en tre meter bred grusvej, som danner en ellipse
med længdeakse på 140 meter. Hovedadgangen til

Gjellerup Kirkegård Nord
Anlagt 1997.
Bygherre: ,

Gjellerup Menighedsråd
Landskabsarkitekt:

HansJørgen Nielsen
Beplantninger: Hedeselskabet

:3000



kunne ønsket om også at anlægge en kirkegård realise¬
res. I 1987 gav Kirkeministeriet sin tilladelse til etab¬
leringen, dog med den begrænsning, at kirkegården på
grund af vandindvindinger i området kun må anven¬
des til nedsættelse af urner. Menighedsrådet indhen¬
tede herefter forslag fra tre landskabsarkitekter til an¬

læg af en urnekirkegård. Det foretrukne og her viste
projekt blev snart efter anlagt, så den ny kirkegård
kunne indvies i december 1992.

Skjoldhøj kirke ligger smukt på en grund, der falder
ca. ti meter mod et friareal nær en trafikeret rundkørsel.

I en lokalplan havde man fastlagt hovedtrækkene i den
kvartcirkel, hvoraf kirkens jord udgør en væsentlig del.
Engen, som ligger lige neden for kirkegården og er en
del af friarealet, blev anlagt sammen med kirkegården.
En masse fyldjord blev fjernet fra engen og Voldbækken,
som før var en smal og dyb grøft, blev udvidet, så den
nu danner en lille sø med frodig vegetation og et rigt
fugleliv. Engen passer fint ind i det samlede billede, men
det er nok kun få af de mange forbipasserende, som

når at se, hvor smukt kirken spejler sig i søens vand.
Skjoldhøj Kirkes våbenhus er et lyst og let rum, der

forbinder den høje kirkebygning med den noget lave¬
re sognegård. Fra våbenhuset er der et frit udsyn over
den åbne græsskråning foran kirken. Det ensidige sten¬

dige, som afslutter kirkegården mod friarealet, ser man
derimod ikke fra kirken. Der er også stendiger som

afgrænsning af kirkegården både mod nord og syd,
men her er der beplantninger oven på digerne.

Hovedadgangen til kirkegården ligger ved kirkens
nordgavl. Herfra fører en tre meter bred sti ned over

kirkegården i en stor bue, der følger terrænets fald. Stien
ender i en lille plads i kirkegårdens nederste hjørne,
hvortil der er indgang fra den offentlige sti. Hovedsti¬
en har fast belægning med en overfladebehandling dæk¬
ket af perlesten. De mindre stier i urnehaver og gen¬
nem græsarealer er brolagt med chaussésten, ligesom
arealerne foran kirken og gulvet inde i våbenhuset.

Ved begge sider af det åbne græsareal i midten er an¬

lagt urnehaver af forskellig størrelse. De ligger på terrasser
med indbyrdes højdeforskelle på en meter. De omgiven¬
de skråninger er dækket af bøgepur, som skal holdes klip¬
pet i en højde på 120 cm over den enkelte urnehaves
niveau. Der er således et frit udsyn ned over kirkegården,
men ikke til de højere liggende afdelinger. Halvdelen af
urnehaverne er anlagt fra starten, mens de resterende
henligger i græs. Arealet nord for hovedstien er tilplantet
med eg i en tæt underplantning. Når egetræerne er vokset
til, skal der her være en rigtig skovkirkegård, hvor grave¬

ne ligger i en bund af vedbend mellem spredte fjeldribs,
taks og kristtorn. Egeskovens runde lysning kan udnyt¬
tes som fællesgrav.
Hans Jørgen Nielsen, landskabsarkitekt mdl
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Skjoldhøj Kirkegård. Anlagt 1992. Bygherre: Skjoldhøj Menighedsråd
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Muslim burial-place at Risingskirkegård
cemetery in Odense, p. 49
Helle Baker
There is religious freedom in Denmark.
The Burial Regulations from 1907 autho¬
rize municipalities to establish cemeteries,
which are not connected with the Danish
National Church. In addition, the religious
communities outside the National Church
can also establish their own cemeteries.

Historically, only three religions have their
own burial facilities: the Jewish community,
the Reformed Church in Fredericia and the
Moravian Brethren in Christiansfeld.

In addition to these, a few Lutheran con¬

gregations have established cemeteries.
Today, the Muslim community is the

second largest in Denmark. Like other reli¬
gious communities, the Muslims can apply
to the Church Ministry for permission to
establish their own cemeteries. Thus during
recent years, several attempts have been
made to establish Muslim cemeteries, how¬
ever up until now these have been hindered
by planning problems. In 2002, a municipal
Muslim cemetery in Odense will be opened.

A dialogue with representatives from the
local Muslim community has been an

important element in the project planning.
Special needs such as the orientation of the
graves toward Mecca, as well as the eternal
insurance against grave desecration, as well
as burial in unconsecrated ground has been
discussed. At this point, only the first wish
has been granted. The insurance against
grave desecration has been left to the indi¬
vidual families, as a constant maintenance
of the burial plot, in theory, can ensure the
graves from desecration.

The Danish Muslims are an extremely
heterogeneous ethnic group. The differ¬
ences in culture and language, not to men¬
tion the basis for their being in Denmark is
quite pronounced. In terms of collaboration
among the different Muslim groups con¬
cerning the cemeteries, the differences have
been replaced by efforts to achieve a com¬
promise. Thus the task has been to interpret
the Muslim tradition and via a geometric,
Muslim form language, create a cemetery
that also respects the Western cemetery
tradition. The desire to achieve this cou¬

pling of several, quite different references
and form idioms should be seen in terms of
the gradual and inevitable contact between
the cultures.

The burial grounds at Risingskirkegård
cemetery, like traditional Muslim gardens,
employ water as a recurrent element. Placed
symmetrically around a central axis, it is
reflected in the spatial structure as trimmed
beech hedges - stylized water. The axis
toward Mecca - the central element around
which the burial grounds are symmetrically
placed - runs from the arrival area (the
place of absolution) furthest toward north
to a fountain toward south. Along the way, .

the axis intersects the central, graveled cere¬
monial place. The graves lie in the green
spaces between the hedges, which are paral¬
lel to each other, perpendicular to the axis,

whereas the dead, who lie on the right side,
eternally face Mecca.

Grønlændergravene in Copenhagen, p. 54
Lone van Deurs
At Vestre kirkegård cemetery in Copenhagen
there is a special area for Greenlanders,
which was established in 1952. Sculptor
Jan Buhl carved a 2.5-meter high, slender
stone with reliefes, friezes and text, and gar¬
den architect Morten Klint designed the
plan. At that time, Morten Klint worked
for C.Th. Sørensen, so it was in his name

that the plan was created. Inspired by the
Irish cemeteries with their tall hedges, pati-
nated grey tombstones and wild grass, Buhl
wanted to create an evocative, romantic
place with a touch of wildness and oblivion.

A 36 x 15 meter long grass-covered space
was created, surrounded by beech hedges.
Rows of large, precisely cut stone are stag¬
gered in the grassy area. All the stones were
laid at the start so they appear as a green,
patterned carpet. The burial area was

enlarged in the 1970s, and now there is
again a lack of space. The Greenland artist
Aka Høegh is at work creating a monu¬
ment for a new expansion.

The cemeteries in Nuuk - deliberate chaos
and random order, p. 57
Lone van Deurs

Long before Hans Egede settled down and
founded the town of Godthåb, there were

settlements in and around the present Nuuk.
In many ways, the polar Eskimos had an
extremely relaxed attitude about death.

The area west of the old Herrnhutstation,
Ilisimatusarfik is a burial place from this
time. On one of the town's best sites, behind
the main church, lies the only remains of
the oldest Christian cemetery, finely bor¬
dered by a white picket fence.

In the 1930s, by Hans Egede's Church, a
50 x 100 meter plot was consecrated for use
as Godthåbs new modern cemetery.

In the 1960s, it was again necessary to
find additional space to bury the dead, and
an area was selected near the sea by the old
Herrnhutstation. Formal and military like
with rows of white crosses, lie the many
dead in this cemetery framed by low stone
walls built from the local grey stone blocks
and topped with peat moss. The site rises
from 11 meters over the sea, in a gradual
slope, six meters up to the northern corner
of the site. The entire surface, which appears
green and lush, is vaulted toward the sea
and the sky, with its back to the town, wel¬
coming the grand elements of nature.

Nuuk's newest burial area is shaped as a

precise, right-angled triangle and lies on a
slope that falls eleven meters in a broad,
even concave form. The cemetery can be
supplemented with additional triangles, and
a huge mosaic of straight lines is created in
the stony mountain landscape. Crosses,
fences, gates, straight white lines, vertical,
horizontal and those that move up and down
over the wavy mountain surface, partake in
a boisterous dialogue with the landscape.

Cemetery changes in Jutland, p. 64
Hans Jørgen Nielsen
The original village church was enlarged in
the 1930s, but in the 80s the need arose

for more space. Thus, about 6,500 square
meters of land was acquired north and west
of the old cemetery. The expansion of Elsted
Cemetery lies a few meters lower than the
old cemetery and slopes away from it. The
norther area of the expansion is an oak grove
with a dense floor of ivy, and the western
part is planted with grass and has room for
both coffin and urn graves.

The Gamle Kirkegård cemetery, which is
about 15,000 square meters lies in the cen¬
ter of Vejle. The oldest area was established
in 1825 and is now the city's oldest pre¬
served cemetery. There were many vacant
burial places at Gamle Kirkegård, some of
which were worthy of preservation, as were

many of the tombstones. The areas within
the beech hedges are now sown with grass
on which the burial places lie.

Nordre Kirkegård in Herning was estab¬
lished according to Jørn Palle Schmidt and
Knud Joos' winning proposal in the Nordic
design competition in 1964. In 1997 a new
section was established, which like the rest

of the cemetery is based on a 1.5 x 3-meter
grid. Two square urn plots lie on the large
grassy area. Outside the urn plots, there are
grassed areas for coffin graves.

The old Vitved Cemetery, at 2,200 square
meters, was expanded with ca. 900 square
meters. The old cemetery is surrounded by
stone walls and is planted with grass. On
two sides of the expansion, there are stone
walls covered with plants. The new ceme¬
tery is organized with parallel rows of yew
hedges on grass. The graves are laid out on
a 1.4 x 1.4 meter grid.

Skjoldhøj Church near Århus was built
in 1983-84 by architects Friis and Moltke,
while the cemetery was established in 1992
after a closed competition. Skjoldhøj church
is beautifully situated on a site that slopes
about ten meters down toward a meadow¬
like area to the northwest. Overgrown stone
walls surround the cemetery. From the area
by the north end of the church, a wide path
leads down through the cemetery in a wide
curve that follows the slope of the site. On
both sides of the open grassy area there are
urn plots, lying on terraces with a mutual
change in grade of about one meter. The
slopes are covered with trimmed beech hedges.

Gjellerup Kirkegård Nord cemetery near
Herning will be an annex cemetery, which
will be used in a few years, but the landscap¬
ing has been carried out ahead of time. It
will be a forest cemetery or rather a nature
cemetery: a light mixed wooded area will
surround a central elliptical clearing. Parallel
rows of hawthorn hedges in varying lengths,
running in a north-south direction at twelve
meter intervals, stretch both onto the grassy
areas and into the woods. The hedges will
form a background for the future graves as
well as creating shelter and offering a vary¬
ing experience for visitors.
Pete Avondoglio
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DL SEKRETARIATSNYT

Medlemsundersøgelse
På DL's årlige generalforsamling i
marts 2001 blev det besluttet, at

igangsætte en medlemsundersøgel¬
se, der nu er afsluttet.
Undersøgelsen er foretaget af Peter
Løvgreen fra firmaet Udtryk.
Udtryk har fungeret som statistisk
konsulentfirma gennem mere end
10 år. Firmaet har løst opgaver for
bl.a. Socialministeriet, Vejdirektora¬
tet, HK og Teknisk Landsforbund. Ud
over arbejdet i Udtryk er Peter
Løvgreen ansat som forskningsmed¬
arbejder i Udviklingscenteret for
folkeoplysning og voksenundervis¬
ning. Også her er Peter Løvgreens
speciale kvantitativ analyse.
Analyse af medlemsundersøgelsen
kan læses på DL's hjemmeside http;
//www.landskabsarkitekter.dk/med-
lemmer/newsattach/analyse2U.pdf

Kontingenter generelt og stigning
Det blev på DL's generalforsamling
den 15. marts 2002 besluttet at

sætte kontingentet op med 40 kr.
årligt for ordinære og samboende
medlemmer, 20 kr. årligt for ledige
medlemmer og 10 kr. årligt for stu¬
dentermedlemmer.

Kontingent til DL i 2002 er samlet
pr. kvartal:
602,50 kr. for ordinære medlemmer
350,00 kr. for sambomedlemmer
417,50 kr. for ledige medlemmer
90,00 kr. for studentermedlemmer
Kontingentet for pensionister er
uændret, idet pensionister ikke
betaler kontingent til DL, men til
EFLA, IFLA og Landskab. Pensioni¬
ster har derfor fortsat et kontingent
på 232,50 kr. i kvartalet.

Ved kontingentopkrævningen i juli
2002 vil der være en efterregulering
af kontingentet for de to første
kvartaler af 2002.

Fejl i kontingentopkrævning
I forbindelse med overgang til nyt
kontingentopkrævningsprogram for¬
ud for opkrævningerne 2. kvartal
2002 opstod der beklageligvis en '
fejlopkrævninger hos enkelte med¬
lemmer. Dette bliver udbedret ved

opkrævningen for 3. •kvartal 2002.

Er du pensionist?
Pensionistmedlemmer af DL betaler

nedsat kontingent. Er du gået på
pension, men betaler stadig fuldt
kontingent til DL, er det derfor en
god idé at kontakte sekretariatet på
tel. 33 32 23 54 eller send en e-

mail til dl@landskabsarkitekter.dk,
for at få kontingentet sat ned.

http://www.landskabsarkitekter.dk
På DL's hjemmeside kan du læse de
sidste nyheder fra foreningen, kom¬
me ind på en lang række fagrelate-
rede links og se hvem der er DL's
medlemmer.
Du kan også tilmelde dig elektronisk
medlemsservice. Det bevirker, at du
fremover kan modtage e-mails med
nyheder fra foreningen. MM

DL MØDER

Debatudvalg Fyn
Fynske Planlæggeres program for
efterår 2002 med temaet byomdan¬
nelse er under udarbejdelse. Pro¬
grammet kan læses på DL's hjem¬
meside www.landskabsarkitekter.dk
Tovholder for debatudvalget er Lise
Bendix Madsen, lise.bendix@mail.dk

Debatudvalg København
Baggårdene - byens hemmelige
haver v/ Ulrik Kuggas
DL's debatudvalg inviterer hermed
på en rundtur til nogle af de mange
københavnske baggårde der i de
seneste år er blevet renoveret.

Gårdrundturen afholdes fredag 30.
august 2002 kl. 16.00 og vil foregå
til fods. For at gøre det overkomme¬
ligt tager vi et bykvarter ad gangen.
Vi begynder med Vesterbro, hvor
der, ikke mindst i forbindelse med
byfornyelsen, er skabt en del nye
gårde. Det er planen, at vi skal se
baggårde udarbejdet af forskellige
landskabsarkitekter.
Vi mødes kl. 16 på den centrale del
af Enghave Plads (hvor den deler
Haderslevgade).
Der vil til lejligheden blive udarbej¬
det et lille kompendium over de
gårde, vi skal se.
Rundturen slutter ca. kl. 19.

Tilmelding: tel. 33 32 23 54 eller
dl@landskabsarkitekter.dk
helst inden den 24. august, så vi
har et overblik over hvor mange vi
bliver. Deltagelse er gratis for DL's
medlemmer.

DL's årlige julemøde
DL's årlige julearrangement er fast¬
sat til at finde sted 5. december.

Program og sted er endnu ikke fast¬
lagt. MM

DL KURSER
DL afholder i det kommende halve
år en række kurser.

Auto CAD
Kurset består af tre moduler, som

kan vælges hver for sig eller samlet.

Modul I finder sted den 28.-30. au¬

gust på KVL, forløber over tre dage
og er et grundkursus i brug af Auto¬
CAD, der gør deltagerne i stand til
at udarbejde 2D tegninger til en

projekteringssituation. Kurset giver
deltagerne et grundlæggende indblik
i programmets opbygning, funktio¬
ner og kommandoer, samt et kend¬
skab til faglig praksis og standarder
for IT-brugere i byggeindustrien.
Kurset er igangsættende og skal gøre
deltagerne i stand til selv at komme
videre med brug af programmet. Efter¬
følgende kan kursets lærere kontak¬
tes for hotline problemløsning.
Forudsætninger: Et alment kendskab
til brug af PC. Øvede med et vist
kendskab til programmet vil også få
udbytte af kurset, idet dette for en
stor dels vedkommende vil være

baseret på individuel undervisning.

Modul 2 er et to-dages kursus og
finder sted i januar 2003.
Videregående kursus i brug af
AutoCAD med undervisning i at struk¬
turere tegningsproduktionen til et
projekt ved anvendelse af reference-
filteknik, og i forbindelse hermed
anvendelse af eksterne filer i forskel¬

lige formater. Projektering med Land
4 menuen, samt forskellige teknik¬
ker til at producere mere illustrative
landskabsplaner og tegninger i sort
hvid og farve. Alt i relation til gæl¬
dende standarder fagligt og i IBB.
Målet er, at deltagerne efter kurset
får en god sikkerhed i at planlægge
og tilrettelægge en effektiv tegnings-
produktion, både af illustrative og
mere teknisk betonede tegninger.
Efterfølgende kan kursets lærere kon¬
taktes for hotline problemløsning.
Forudsætninger: Et alment kendskab
til brug af AutoCAD. Mindst på
niveau med modul 1 i AutoCAD for
landskabsarkitekter. Kurset vil for
en stor dels vedkommende vil være

baseret på individuel Undervisning.

Modul 3 er et to-dages kursus og
finder sted i juni 2003
Brug af AutoCAD til 3D tegnings-
produktion og illustration. Almen
konstruktion af 3D trådmodeller
med overflader og kombination af •

tegninger, baggrundsbilleder og
andre fotoreaTTstiske elementer.

Målet er at deltagerne efter kurset
er i stand til at fremstille rumlige
tegninger til illustration af nye eller
ændrede anlæg for brugere, eller
beslutningstagere. Efterfølgende
kan kursets lærere kontaktes for
hotline problemløsning.

Forudsætninger: Et alment kend¬
skab til brug af AutoCAD. Mindst på
niveau med modul 2 i Autocad for
landskabsarkitekter. Kurset vil for en

stor dels vedkommende vil være

baseret på individuel undervisning.

Pris
Pris for deltagelse i modul 1 er 4.250
kr. for medlemmer af DL og 4.750
for ikke-medlemmer af DL. Pris for

deltagelse i modul 2 og 3 er 3.250
kr. pr. modul for medlemmer af DL
og 3.750 kr! for ikke-medlemmer.
Modul 1, 2 og 3 koster samlet
9.950 kr. for medlemmer af DL og
10.950 kr. for ikke medlemmer af
DL. Priser er ekskl. moms.

Kurset finder sted på KVL.
Max. deltagerantal er 15.
Tilmelding skal være skriftlig og sker
ved henvendelse til DL's sekretariat:
e-mail dl@landskabsarkiteker.dk
eller fax 55 56 58 59
eller brev til DL, c/o Miret,
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh K

Udførligt program med endelig dato
kan ses på DL's hjemmeside
www.landskabsarkitekter.dk. MM

BALTIKUM I OKTOBER-
39. IFLA VERDENSKONGRES

Placeringen af den 39. IFLA-verdens-
kongres er ændret, idet den planlagte
afholdelse i Israel er udskudt tre år,
dvs. aflyst i år.
I stedet afholdes kongressen med
tilhørende møder i de tre baltiske
lande Estland, Letland og Lithauen i
oktober 2002. IFLAs eksekutivkomi¬
té arbejder pt. på programmet for
en spændende og anderledes kon¬
gres.
Åbningen af verdenskongressen er
efter planerne i Riga, Letland.
Deltagerne tager derefter til Estland
og fortsætter kongressen der.
Kongressen afsluttes i Litauen, bl.a.
med ekskursioner og postkongrestu-
re. Tema, detaljeret program og pri¬
ser er under udarbejdelse.
Kongressens åbningsdag bliver
10. oktober 2002.

IFLA-UNESCO INTERNATIONAL
LANDSCAPE ARCHITECTURE
STUDENT DESIGN COMPETITION
The Israeli Association of Land¬

scape Architects, in conjunction
with IFLA will continue to host the
IFLA-UNESCO International Land¬

scape Architecture Student Design
Competition.
Students are reminded of the clos¬

ing date, 30 June 2002 for this
prestigious competition.
Inf: http://www.inflaonline.org



AKADEMIRAADETS SAM¬
MENSÆTNING

Det Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster er statens rådgiver i kunst¬
neriske spørgsmål. Akademiet består
af 60 medlemmer, valgt af og blandt
Kunstnersamfundets ca. 1400 med¬
lemmer. Akademiets virksomhed ud¬
øves gennem Akademiraadet, hvis
12 medlemmer vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.
Halvdelen af Raadets medlemmer er

på valg hvert år, og efter valgmøde i
Akademiet og konstituerende møde i
Akademiraadet marts 2002, hvor
arkitekten Karen Zahle blev valgt
som Akademiets præsident, har
Akademiraadet indtil april 2003 føl¬
gende sammensætning:

Arkitektfaggruppen:
Jeppe Aagaard Andersen, Tage Lyn¬
eborg (faggruppeformand), Boje
Lundgaard, Karen Zahle (præsident
for Akademiet). Suppleanter: Hans
Aspock og Carsten Hoff.

Billedhuggerfaggruppen:
Marianne Hesselbjérg, Elisabeth
Toubro (faggruppeformand), Bjørn
Nørgaard, Jesper Rasmussen.
Suppleanter: Erland Knudssøn
Madsen og Lone Høyer Hansen

Malerfaggruppen:
Merete Barker, Erik Hagens, Berta
Moltke, Niels Reumert (faggruppe¬
formand). Suppleanter: Finn Mickel-
borg og Malene Landgreen

ÆRESMEDLEM AF AKADEMIET

Kunsthistorikeren, direktør Hans
Edvard Nørregård-Nielsen blev ved
Akademiets stiftelsesfest i marts

2002 udnævnt til æresmedlem af
Akademiet med følgende motivering:
Hans Edvard Nørregård-Nielsen
udnævnes til æresmedlem af Det

Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster for sit kunsthistoriske for¬
fatterskab i almindelighed og for det
store værk om Christen Købke i sær¬

deleshed.

Samtidigt vil Akademiet med denne
udmærkelse til direktionsformanden

give symbolsk udtryk for den tak,
man skylder Ny Carlsbergfondets
indsats for de skønne kunster i de
sidste 100 år.

AKADEMIETS MEDALJER 2002
Ved Akademiets Stiftelsesfest i marts

2002 blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen - den højeste
■anerkendelse Akademiet kan tildele
en arkitekt
Hanne Kjærholm, arkitekt
Grethe Meyer, designer

Thorvaldsen Medaillen - den højeste
udmærkelse Akademiet kan tildele
en billedkunstner
Kirsten Ortwed, billedhugger

Eckersberg Medaillen - for en ind¬
sats af høj kunstnerisk kvalitet inden
for den frie eller den bundne kunst

Stig L. Andersson, arkitekt
Søren Robert Lund, arkitekt
Øivind Nygård, billedhugger
Finn Reinbothe, billedhugger
Viera Collaro, maler
Nils Erik Gjerdevik, maler

Thorvald Bindesbøll Medaljen -

for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik
Peter Bramsen, litograf
Niels Borch Jensen, kobbertrykker
Peter Johansen, litograf

N.L. Høyen Medaljen - foren ind¬
sats af høj kvalitet inden for forsk¬
ning, fortolkning eller formidling af
de skønne kunster
Bodil Kaalund, maler
Henrik Sten Møller, redaktør
Carsten Thau, idéhistoriker

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL STIG LENNART ANDERSSON
Med Eckersberg Medaillen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kunstne¬
risk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst.
Akademiet lod medaljen præge i
bronze i anledning af hundredårs¬
dagen for C.V. Eckersbergs fødsel
den 2. januar 1783.
Arkitekten Stig Lennart Andersson
er af Akademiraadet tilkendt Eckers¬

berg Medaillen med følgende
motivering:
Stig Lennart Anderssons arbejder
med landskabsarkitekturen er under¬

fundige, spøgende, lette og fabule¬
rende,' men altid med grundlæggen¬
de faglig indsigt og omhu.
Vækster og materialer i ny og over¬
raskende anvendelse.

Planter, buske og træer, belægnin¬
ger. Varierede og fragmentariske for¬
mer, bløde og skarpe, dufte og farver
- et poetisk under for sanserne.
Transformeret fra et flerårigt studie i
Japan til den nordiske realitet.
Fantasier om landingsbaner for eng¬
le, rejsning af nedslidte friarealer i
byomfåder til ny intensitet, udform¬
ning af parker og pladser.
Udstillinger, konkurrencer og realise¬
rede projekter, alle med vidne om en
begavet kunstner med en arbejds¬
form drevet åf ambition, inderlighed,
uhøjtidelighed og vilje til at udforske
sagens muligheder frem til et over-,
raskende og elegant udtryk.

For sine lødige arbejder med land-
skabs- og havekunst udmærkes Stig L.
Andersson med Eckersberg Medaillen.

N.L. HØYEN MEDAUEN TIL
HENRIK STEN MØLLER

Journalisten Henrik Sten Møller
blev tilkendt N.L. Høyen Medaljen
med følgende motivering:
Som kunsten og dens væsen til sta¬
dighed vil være til debat, vil kunst¬
kritikken altid fremstå som en for
kunsten væsentlig, omend sekundær,
funktion. Mens den egentlige kunst¬
kritik har en lang tradition, er relativ
veludbygget og synlig i mange medi¬
er, er arkitekturkritikken et lidt for¬
sømt og uudviklet aktivitetsområde.
Trods stabelvis af byggeblade, avis¬
artikler, bøger og sågar reality-TV
om boligindretning og havemiljøer,
savnes markante, kritiske kommen¬
tarer til nye bygningsværker, arkitek¬
turen og dens udøvere. Alt er ikke
såre godt.Henrik Sten Møller har i
Politiken, gennem det meste af sit
voksne liv, udgjort en undtagelse.
Han besidder en for kritikken afgø¬
rende evne, nemlig kombinationen
af viden, kvalitetssans og mod, som
i stribevis af artikler, anmeldelser og
bøger har glædet og forarget.
Han glæder os, når han lader sin
store kærlighed til arkitekturen få
form gennem begejstrede beskrivel¬
ser og iagttagelser af byens rum og
huse, lys og stof.
Han glæder mange og forarger andre,
når han, som en af de få, tør fortælle
om det talentløse byggeri og dets
ansvarlige bagmænd.
Og han forarger de fleste, når hans
personlige idiosynkrasier overtager
pennen, selv om nogen kan mene, det
hører med til kritikerens særlige gen.
For sin vedvarende evne til i skrift at

hæve arkitekturens betydning, frem¬
hæve det bedste og skose det værste,
udmærkes Henrik Sten Møller med
N.L. Høyen Medaljen.

N.L. HØYEN MEDALJEN TIL
CARSTEN THAU

Idéhistoriker, cand.phil. Carsten
Thau blev tilkendt Høyen Medaljen
med følgende motivering:
Carsten Thau, hvis virke nu er placeret
på Kunstakademiets Arkitektskole,
har som genstand for sin forskning
haft ideernes,-kulturens og kunstens
dialektik. Hans hovedværk er bogen
om Arne Jacobsen, skrevet sammen

med arkitekten Kjeld Vindum.
Originale tanker om design, billed¬
kunst, litteratur, urbanistik og film
strømmer bestandig ud, ikke alene
som artikler,.bøger, foredrag og fore¬
læsninger, men også gennem æteren
til alle, som har en radio.

Hos Carsten Thau henter de nyheds¬
formidlende medier den perspektive¬
rende belysning af aktuelle begiven¬
heder i kulturens verden. Det samme

gør vordende billedkunstnere og
arkitekter, som får sand inspiration
med historisk dybde, samtids bredde
og dertil filosofisk velfunderet kritik
af program, projekt og resultat.
For denne evne som fortolker, for
vidt udbredt formidling og for højt
anset forskning udmærkes Carsten
Thau med Høyen Medaljen.

PROFESSOR I BYPLANLÆGNING
Ved Kunstakademiets Arkitekt.skole
er Jens Kvorning fra januar 2002
ansat som ny professor i arkitektur
med byplanlægning som særligt
fagområde.
Jens Kvorning (f. 194B) og blev efter
afgang i 1971 ansat hos professor
Ole Buhl og fungerede efterfølgende
som konsulent for Statens Natur- og
landskabskonsulent. Senere har han

parallelt med undervisning udført
planlægningsopgaver og konkurren¬
ceforslag inden for by- og bebyggel¬
sesplanlægning samt udredningsop¬
gaver.
Hans pædagogiske erfaringer er op¬
nået gennem mange års medvirken i
opbygning af den byplanfaglige ud¬
dannelse, dels på Kunstakademiets
Arkitektskole, dels ved undervisning
i byplanlægning på Arkitektskolen i
Aarhus, ved KVL og ved udenland¬
ske arkitektskoler.
Jens Kvorning er kendt for en om¬
fattende forelæsnings- og skribent¬
virksomhed især inden for byplan¬
lægningens historie, Københavns
byudvikling og aktuelle europæiske
byomdannelsesstrategier.
I sin programerklæring for byplan¬
forskning peger Jens Kvorning på, at
forskningens grundlæggende formål
er at styrke uddannelsens teoribase¬
ring. Han understreger, at det er væ¬

sentligt for byplanuddannelsen at
finde balance mellem det praksis¬
nære påi den ene side og det princi¬
pielle, teoribaserede og potentielt
kritiske og praksisforandrende på
den anden side.

BILLEDKUNSTNERISK
UDSMYKNINGSUDVALG

Prof., landskabsarkitekt MAA, MDL
og billedhugger Steen A B Høyer er
udnævnt som medlem af Billedkunst¬
nerisk udsmykningsudvalg under
Statens Kunstfond. Udvalget består
i øvrigt af maleren, grafikeren og
billedhuggeren Sys Hindsbo samt
billedhuggeren Ingvar Cronhammer.
Statens Kunstfond har otte tremands¬

udvalg og behandler årligt omkring
2.000 ansøgninger om legater. MM



HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB

Lørdag 31. august: Sommerudflugt
til Fyn. Vi mødes på Johannes Lar¬
sen Museet senest kl. 11.
Adresse: Møllebakken, Kerteminde.
Museet ligger i den nordlige del af
byen. Der er mulighed for frokost i
museumshaven.
Efter frokost kører vi via Odense til

Hofmansgave, 5450 Otterup på
nordvestsiden af Odense fjord.
Haven rummer en del eksoter, gamle
stenhøje og et norske hus.
Endelig stopper vi på Sanderumgård
ved Langeskov, for at se den store
romantiske have med lysthusene
Sommerlyst og Tankefuld.
Forventet afslutning på Fyn kl. 18.30.
Turen planlægges gennemført i pri¬
vatbiler. Deltagere uden bil og bil¬
deltagere med overskydende pladser
kan kontakte Jette Abel på
35 28 2255 el. 38 71 16 74.

Havebrugshistorisk Selskab
Dokumentationsafdelingen, DVJB
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C

KANDIDATKONFERENCE 2002

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole v. rektor Per Holten-Andersen

indbyder kandidater til faglig konfe¬
rence den 22. og 23. august 2002.
Programmet omfatter bl.a. foredrag,
udstillinger, workshops og fest.
Nærmere beskrivelse af de faglige
blokke og tilmelding til konferencen
på: http://www.kvl.dk/main.asp
Tilmeldingsfrist: fredag den 28. juni.
Pris: 550 kr. inkl. spisning.

FORENINGEN FOR
KIRKEGÅRDSKULTUR

Foreningen af Danske Kirkegårdslede¬
re, Foreningen for Kirkegårdskultur
og Danske Krematoriers Landsfore¬
ning holder årsmøde 15. og 18. sep¬
tember i Randers Der vil være fore¬

drag og ekskursioner til bl.a. Aalborg
Kommunes Parkafdeling, Randers
Østre Kirkegård samt Vejlby, Skjoldhøj
og Krogsbæk kirkegårde ved Århus.
Mandag aften holder Foreningen for
Kirkegårdskultur generalforsamling
Tilmelding: Fællesårsmøderne.
Hørsholm Kirkegård
Kirkegårdsvej 1, 2970 Hørsholm.
Tel. 45860584

KONFERENCER,
MESSER OG UDSTILLINGER
IFLA Eastern Regional Conference
9.-12. juli 2002
Kuala Lumpur, Malaysia
'A highlight of this conference will
be the keynote address by Tuan Haji
Shahoran Bin Johan Ariffin on

Urban Design in Putrajaya'.
Registr: sparadigm@po.jaring.my

10th International Planning History
Conference: Cities of Tomorrow
10.-13. juli 2002
London, England

GaLaBau 2002
18.-21. September 2002
Nurnberg, Tyskland

38th International Planning Congress
IsoCarp, Athen, Grækenland
21.-26. September 2002:
http://www.isocarp.org

Landscape of Water: History,
Innovation and Sustainable Design
26.-29. September 2002
Monopoli (Bari), Italien

Floriade 2002, Haarlemmermeer
6. april-20. oktober

UDSTILLING I
KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK
Indtil den 27. september vises Etage¬
huset i det 20. århundrede. Udstillin¬

gen præsenterer det danske etagehus
gennem det meste af et århundrede,
eksempelvis Ulrik Plesners Åhuse i
København, Kay Fiskers Hornbækhus
i København med gårdrum udformet
af G.N. Brandt, 30rnes stokbebyggel¬
ser i Hellerup og Klampenborg, punkt¬
husene på Bellahøj samt Tinggården
af Tegnestuen Vandkunsten.
Kunstakademiets Bibliotek
Samlingen af arkitekturtegninger
Kgs. Nytorv 1, via den italienske trappe
København K
Åben: tirs.-fre. kl. 13-17

MELDAHLS SMEDIE

Indtil den 21. juli vises i Galleriet
Projekt Ghana - Internationale
udviklingsstudier.
Indtil 21. juli vises i Udstillingen
Afgang sommer 02, projekter fra
sommerens afgange på Kunst¬
akademiets Arkitektskole.
Meldahls Smedie, Holmen,
København. Alle dage 12-18.

DANSK ARKITEKTUR CENTER

Indtil 28. juli vises en lille udstilling
'De tavse bygninger' med sort/hvide
billeder af arkitekturfotograf og arki¬
tekt maa Ole Meyer. Titlen henviser
til industribygninger som teglværker,
savværker, trælastbygninger, maga¬
siner og lader, drivhuee og kalkvær¬
ker. Fotografierne er fra en tid, da
bygningerne stadig var i funktion.
Indtil 4. august vises desuden kon¬
kurrenceforslagene til et koncerthus
for DR i Ørestaden.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok,
Strandgade 27B, København.
Daglig 10-17. Gratis.

PICTO
FORM
Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og svagt-
synede.
Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement
i bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed
være et arkitektonisk tilskud til gade¬
rummet

V m GHFORM

W A % >2 Lundemarksvej 22.
f 4300 Holbæk

rMlu Tlf. 5944 0990

A 1 Fax 5944 0440

L W U www.ghform.dk
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Danske Landskabsarkitekter søger to sekretariatslokaler i
København på i alt ca. 40 kvm. Lokalerne må gerne være i et
fællesskab, hvor andre fagligt relaterede virksomheder eller
foreninger har til huse og der skal være tilknyttet mødefacili¬
teter. Prisniveau: ca. 5000,- kr. pr. md. alt inkl.

Telefon: 33 32 23 54 • e-mail: dl@landskabsarkitekter.dk

SKOV & LANDSKAB NYT
Fremover vil nyhedsbrevet Skov &
Landskab NYT kun udkomme i elek¬
tronisk form, som også årets to første
numre er lagt ind i. Den elektroniske
form giver mulighed for at nyheds¬
brevet kan udkomme oftere og der¬
med formidle mere aktuelle nyheder
fra Skov & Landskab. Man kan til¬
melde sig som abonnent på http://
vwvw.skovoglandskab.dk/nyhedsbrev/
Klik på tilmelding, indtast e-mail
adresse m.m. og få tilsendt en mail,
hver gang der udkommer et nyt
nummer. Bemærk, at man skal til¬
melde sig det elektroniske nyheds¬
brev, selv om man tidligere har mod¬
taget papirudgaven.
Kilde: redaktør Tilde Tvedt, Skov &
Landskab, Hørsholm Kongevej 11
2970 Hørsholm
tel. 45 76 32 00
e-mail slnyt@fsl.dk.

SMUKKE VEJE-FRA IDÉ TIL

VIRKELIGHED

Bogen Smukke veje - fra idé til vir¬
kelighed giveren samlet beskrivelse
af de mange initiativer og resultater,
der har vist sig efter seks års arbej¬
de med Vejdirektoratets Strategi for
Smukke Veje. Bogen bygger på
interviews med en række af de per¬
soner - både i og uden for Vejdirek¬
toratet - som har været involveret i
de enkelte projekter.
Kendetegnende for de mange for¬
skellige projekter er netop, at de er
blevet til i samspil med en lang ræk¬
ke samarbejdspartnere landet over:
Skoler, uddannelsesinstitutioner,
arkitektfirmaer, designere, amter,
kommuner, virksomheder, borger¬
grupper m.fl.
Tilsammen dækkes et bredt spek¬
trum af de problemstillinger, som
knytter sig til arbejdet med veje - i
byerne såvel som i det åbne land -

og deres indpasning i en arkitekto¬
nisk helhed og i det danske landskab. •
Et eksempel på smukke veje er Ran¬
ders Ringboulevard, hvor støjvolde
med bølgende støjskærme af stål,
skiltning, belysning og den generelle
beplantning indgår i en smuk enhed.
Et andet eksempel er den gennem¬
sigtige støjskærm på Bispeengbuen
i København og et tredje de kom¬
mende motor- og motortrafikveje
ved Herning.
Alle tre emner er eksempler på, at
strategien har været indarbejdet -

helt fra begyndelsen - sidstnævnte
er en yderst vigtig pointe i forhold til
resultatet, både det æstetiske og
det økonomiske.
Kilde: æstetisk kons. Ulla Egebjerg,
Vejdirektoratet,
tel. 33 41 32 38
ue@vd.dk

VALG AF ÅRETS UDELYSBY
For at fokusere på udelysets store
betydning gennemfører Elfor i sam¬
arbejde med Lysteknisk Selskab en
konkurrence med henblik på at kåre
Årets Udelysby 2002.
Interesserede opfordres til skriftligt
at tilmelde forslag, senest 1. juli til
Lysteknisk Selskab, der er sekretari¬
at for konkurrencen. Vejledning for
udformning af forslag samt doku-
mentationsskema kan rekvireres.
Konkurrencen fokuserer på byens og
byområdets udendørs belysningsan-
læg, der fortjener særlig opmærk¬
somhed. Anlægget kan være i en
hel by eller i en del af byen f.eks. i
en bykerne, i et boligkvarter, på
pladser, torve og indfaldsveje mv.
Den udendørs belysning bør indgå
som en væsentlig parameter i områ¬
dets planlægning, fremtræden og
funktion.
Sidste år modtog Esbjerg udelyspri-
sen, og i år 2000 var det den lille
fynske by, Søndersø.
Dommerkomiteen består af repræ¬
sentanter for Foreningen af Rådgi¬
vende Ingeniører, DAL, DL, Vejdirek¬
toratet, Skov- og Naturstyrelsen,
Energistyrelsen, Kommunernes
Landsforening, Amtsrådsforeningen,
Parcelhusejernes Landsforening,
Lejernes LO, Dansk Handel & Service,
Det Kriminalpræventive Råd, Dansk
Blindesamfund, Turismens Fælles¬
råd, DELTA, Elselskaberne og Lystek¬
nisk Selskab.
Dommerkomiteen vil blandt de ind¬
sendte forslag udvælge 3-5 forslag,
som vurderes i detaljer og blandt
hvilke, den endelige vinder udpeges.
Vinderen af Årets Udelysby annon¬
ceres i november måned 2002 ved
en officiel prisoverrækkelse i den
vindende by.
Yderligere oplysninger samt vejled¬
ning i udformning af forslag:
direktør Jørgen Klausen eller
arkitekt maa. Dorte Gram

Lysteknisk Selskab, Engholmvej 19
Postboks 28, 3660 Stenløse
tel. 47 17 18 00, fax 47 17 08 32
information@lysteknisk.dk
dg@lysteknisk.dk.
www.lysteknisk.dk

BYPLANPRISEN 2002

Byplanprisen uddeles hvert år til en
kommune eller et amt, som har gjort
en særlig indsats for planlægning og
for at fremme gode og smukke by¬
miljøer og landskaber. Det kan være
initiativer, som både er udtryk for ny¬
tænkning, og som samtidig videre¬
udvikler den 'danske plantradition'.
En tradition, der dyrker landskabets
og byens identitet og egenart, og
som gerne tilføjer bæredygtigheden
som ny dimension.

Senest fredag 9. august kl. 12 skal
motiverede forslag være Dansk
Byplanlaboratorium i hænde på
adressen Nørregade 36,1165 Kbh K.
Et oplysningsskema skal udfyldes
for hvert forslag. Skema og detalje¬
rede regler for hvem, der kan hhv.
indsende forslag og modtage prisen
kan hentes på www.byplanlab.dk
eller rekvireres på tel. 33 13 72 81.

STRATEGI FOR LOKAL AGENDA 21

Landsplanafdelingen, Miljøministeri¬
et har udsendt Strategi for lokal
Agenda 21 - en vejledning, som føl¬
ger op på ændringer af planloven
for den 15. februar. Vejledningen
giver information og inspiration til
arbejdet med de strategier for lokal
Agenda 21, som amter og kommuner
er forpligtet til at offentliggøre in¬
den udgangen af 2003. Vejledningen
for lokal Agenda 21 kan læses på
www.lokalagenda21.dk MM

TEGNESTUENYT
Fra april 20002 er Lone van Deurs
og Louise Risør fælles om at drive
den tegnestue, som gennem 22 år
alene har været Lone van Deurs'.

Tegnestuens navn er herefter
van Deurs & Risør
Landskabsarkitekter l/S
Ny adresse: Nybrogade 18, 2
1203 København K
Tel. 33 91 92 42

Ny mail: landskab@vanris.dk

RETTELSER TIL LANDSKAB 2-2002

I forbindelse med Steen Høyers arti¬
kel: Scene og gæst skal der gøres
opmærksom på at det nu ikke mere
hedder Sundspromenaden i Malm
men Sundsparken. Desværre var der
også byttet rundt i billedteksten,
men'landskabsarkitekten for Sunds-

parken er og har hele tiden været
Jeppe Aagaard Andersen.

ERFA-GRUPPE FOR
LANDSKABSARKITEKTER

Kunne du tænke dig at mødes med
kollegaer, der ønsker at drøfte er¬

hvervserfaringer med andre? Så kan
du kontakte landskabsarkitekt MDL
Kirsten Skov Thielsen på mail
thielsen@vetmail.com
eller tel. 55 50 05 08.
Formålet med erfa-gruppen er at
støtte hinanden i en faglige udvikling.
Gruppen kan f.eks. bestå af med¬
lemmer, som ønsker at starte egen
virksomhed, og medlemmer, som
ønsker at drøfte erhvervserfaring og
faglige emner med kollegaer. MM

NETVÆRK OM JOBS
På DL's årlige generalforsamling i
marts 2002 blev der ytret ønske om
at oprette netværk, der har til formål
at samle medlemmer til rundbords¬
samtaler. Her kan faglige emner af
alle slags drøftes med kollegaer på
en uformel måde. Første oplæg
kommer fra landskabsarkitekt MDL
Eva Sara Rasmussen: DL-netværk.

Eksempler på netværksmøder:
- Arbejdsmetoder på arbejdspladsen
Hvordan er din arbejdsmetode på
arbejdspladsen? Hvor stor indflydel¬
se har du på tilrettelæggelsen af dit
arbejde? Hvordan oplevede du over¬
gangen fra studiemiljø til arbejds¬
miljø? - fra individuelt projektarbej¬
de til mere samarbejdsorienteret
arbejdsmetode?
- Aktuelle projekter/arbejdsområder
- Problemer og muligheder i stillingen
Faglig udvikling efter uddannelse.
Hvordan føler du dig rustet til arbejds¬
livet med din uddannelsesbaggrund?
Hvad gør din arbejdsplads, og hvad
gør du selv for at videreudvikle dig?
Hvordan ser dine fremtidige jobmu¬
ligheder ud? Giver din arbejdsplads
dig plads til at prøve nye ting?
- Generel erfaringsudveksling
- Inspirationsaften

Er du interesseret i at deltage i et af
nævnte netværk, kan du kontakte
DL's sekretariat på tel. 33 32 23 54
eller mail til
dl@landskabsarkitekter.dk
Det kan også være, du selv har en
idé, som du gerne vil vende med
kollegaer. DL's sekretariat er altid
behjælpelig med at arrangere et
fagligt arrangement. MM



Arne Jacobsen fremstår

som én af det 20. århundre¬

des største danske arkitek¬

ter. Også den internationale
offentlighed har i de seneste
årtier fået øjnene op for
hans format, som parret
med en uhyre produktivitet
og et legendarisk talent har
sat sig spor inden for alle
arkitekturens områder, både
i Danmark og i den øvrige
verden.

Dette er den hidtil største

bog om Arne Jacobsen, der
både beskriver hans liv,
inspirationskilder og resul¬
tater.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K

Tlf: +45 3283 6900

Fax: +45 3283 6941

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

ARNE JACOBSEN

560 sider, indbundet

Rigt illustreret
Fås i dansk, engelsk og tysk version
Pris: 598 kr. (inkl. moms, excl. porto)

Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

økO"=n EJ HLA Have- og
Landskabsetablering A/S

■ vi bygger GRØNT miljø

Sognevej 10
2690 Karlslunde

Telefon: 46 15 20 84
www.okodan.dk

Kursus i AutoCAD for landskabsarkitekter

Danske Landskabsarkitekter afholder kursus i tre moduler, som kan
vælges hver for sig eller samlet.

Modul I finder sted den 28. - 30. august 2002. Et grundkursus der gør
deltagerne i stand til at udarbejde 2D tegninger til en projekterings-
situation.

Modul 2 finder sted i januar 2003. Et videregående kursus med under¬
visning i at strukturere tegningsproduktion, anvendelse af referencefil-
teknik og i forbindelse hermed anvendelse af eksterne filer i forskellige
formater, projektering med Land 4 menu samt teknikker til at produ¬
cere illustrative landskabsplaner og tegninger i sort og hvid.

Modul 3 linder sted i juni 2003. Et kursus om at bruge AutoCAD til
3D tegningsproduktion, almen konstruktion af 3D trådmodeller med
overflader og kombination af tegninger, baggrundsbilleder og andre
fotorealistiske elementer.

Pris for deltagelse i modul 1 er 4.250,- kr. for medlemmer af DL og
4.750 for ikke medlemmer af DL.
Pris for deltagelse i modul 2 og 3 er 3.250 kr./modul for medlemmer
af DL og 3.750 kr. for ikke medlemmer.
Modul 1, 2 og 3 koster samlet 9.950 kr. for medlemmer af DL og
10.950 kr. for ikke medlemmer af DL. Priser er ex. moms.

Kurserne tinder sted på KVL.

Tilmelding skal være skriftlig og sker ved henvendelse til DL's sekreta¬
riat på e-mail dl@landskabsarkiteker.dk eller brev til DL, c/o Miret,
Nansensgade 29 4. tv., 1366 København K. Tilmelding er bindende.
Udførligt program kan læses på DL's h jemmeside
www.landskabsarkitekter.dk.
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