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Plænen foran Villaen (ca. 1935). Til
venstre Plantdnus orientalis L. I Midten
Betula verrucosa Ehrhart. Til højre Mag¬
nolia Soulangeana Soulangue-Bodin og
foran denne Cupressus Lawsoniana Mur¬
ray, der dog senere er fældet.

Dr. phil. F. Børgesens Have
i Hellebæk

Ved Ndr. Strandvej umiddelbart Syd for Hellebæk paa et
skraanende Terrain mellem Øresunds Kyst mod Øst og Tegl-
strup Hegn mod Vest har Botanikeren, Dr. phil. F. Børgesen
gennem de sidste ca. 50 Aar ved en glimrende Udnyttelse af
Terrainet skabt en stor, smuk Have med en ganske bemærkel¬
sesværdig værdifuld Plantesamling. Hans Erfaringer om Plan¬
ters Kultur, deres Anvendelse i Haveanlæg, deres Behandling
og Vækstkrav burde være kendt af alle, der beskæftiger sig
med Havekunst og navnlig med Beplantningspørgsmaal. Vi
har derfor bedt Dr. Børgesen om at maatte give en kort Om¬
tale og Beskrivelse af Haven.

Haven, der omfatter ca. 2 ha, er oprindelig anlagt af Dr.
F. B.'s Fader, Fabrikant Skjold Børgesen, ca. 1890. Havens
Anlæg var først, som den Tids Haver ofte var, ret planløst
med en Blanding af Sirtræer og Buske, Frugttræer, Staudebede
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og Køkkenhave; men da Dr. F. B. overtog den i Aaret 1905
efter Faderens Død, blev der Plan i Arbejdet, og Frugt- og
Køkkenhaven blev efterhaanden udskilt.

Paa Skrænten mod Strandvejen, en tidligere Strandlinie, er
der bevaret en Del af den oprindelige Vegetation af Bøg, Birk
og Eg, der giver nogen Beskyttelse for Østenvinden, mod Vest
er der Læ af Teglstrup Hegn. Jorden er ret tarvelig Lerjord,
der gennem Aarene er udbedret ved Tilkørsel af Tørvejord
fra Omegnens Moser. Arealet skal oprindeligt have været del¬
vis lyngklædt uden Skovbevoksning, men var opdyrket Ager¬
jord, da det købtes. Den bølgeformede, jævnt skraanende Jord¬
form maatte siges at være et taknemmeligt Terrain at skabe
et smukt Haveanlæg i. Større Jordarbejder var derfor ikke
nødvendige; en skæmmende Hævning i Jordoverfladen, der
strakte sig foran Villaens Nordvestside, blev afgravet,, saaledes
at der, set fra Villaen, blev jævnt Fald ned mod Dammen;
den afgravede Jord anvendtes til Opbygning af den store
Rhododendronhøj midt i Haven. En moseagtig Fordybning
var allerede paa et tidligere Tidspunkt omdannet til den nu¬
værende mindre Dam. Til de mange Stenpartier, som findes
i Haven, er anvendt almindelige Natursten, dels fundne ved
Jordarbejderne i Haven, dels stammende fra Omegnen, end¬
videre røde Sandsten fra Sachsen og kasserede Sandsten fra
Ombygningen af Børsen og Christiansborg. En Del Sandstens-
figurer, der var mellem Sandstenene fra Børsen, er benyttet til
en stor Kumme paa Plænen og til en ca. 3 m høj Søjle, lige¬
som en Del ogsaa er anvendt til Udsmykning af Resterne af et
gammelt Drivhus. Men selv om disse er morsomme Detaljer
i Haven, er det dog den smukke og varierende Beplantning,
som betinger Havens store Værdi; det er den artsrige og me¬
get fine Plantesamling, som giver den en egen tiltrækkende og
betagende Karakter, og som i de skiftende Aarstider er af en
stor Skønhed. Dr. F. B.s store Interesse og fine, kultiverede
Smag for Arternes Skønhed faar man her Syn for, man over¬
bevises ved at færdes i denne Have hurtigt om Arternes store
Værdi som Plantemateriale i vore Haver fremfor de ofte ret

uskønne Krydsnings-Produkter, der tit behersker vore Havers
Beplantning.

I de første Aar Dr. F. B. havde Haven, var det navnlig
alpine Planter, eller som de i Almindelighed kaldes, Stenplan¬
ter, der havde hans Interesse, og saadanne blev anskaffet hos
Specialister i Udlandet, ligesom Dr. B. selv hentede Planter
hjem fra Schweiz, Dovre i Norge og fra Abisko i Nordsverige,
ja selv fra Grønland kom der Planter. Endnu er en Del af
disse alpine Planter tilbage, men i de senere Aar, alt eftersom
Trævæksten blev højere og paa Grund deraf Vækstbetingel¬
serne ændredes, er disse i ret stor Udstrækning blevet erstattet
med mindre, buskagtige Planter.

Til venstre i Billedet Abies nobilis Lindl.
var. glauca (no. 78 paa Planen) og til
højre Sciadopitys verticillata Siebold
(no. 81 paa Planen) ; dette i Japan
hjemmehørende, ejendommelige og smuk¬
ke Træ kaldes i England »Umbrella
Pine«, et Navn, der hentyder til, at de
store, mørkegrønne Naale er kransstillede
som Ribberne i en Paraply. I Midten for¬
oven Skovfyr (no. 77 paa Kortet) med
Clematis montana Buch. i Blomst. Den¬
ne hurtigt voksende skønne Clematis
var oprindelig plantet oppe paa den store
Stenhøj, og Meningen var, at den skulde
hænge nedad den her stejle Skraaning,
men i Stedet for klatrede den hurtigt op
i de nærmeststaaende Skovfyr og danne¬
de her snart hele Kaskader af blomstren¬
de Grene. Den gamle Plante dræbtes des¬
værre af de strenge Vintre, men unge
Planter er atter i rask Væxt op i Fyr¬
rene.
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Allerede før Dr. B. havde overtaget Ejendommen, plante¬
des en stor Mængde unge Naaletræer, navnlig stammende fra
Hørsholm Planteskole (P. Nielsen) i Bede forskellige Steder,
og da Dr. B. overtog Haven blev disse efterhaanden flyttet til
deres nuværende Pladser, ligesom Interessen ændredes mere
og mere i Retning af Dyrkning af sjældne Træer og Buske.
Ved gentagne Besøg i engelske Haver, navnlig i Kew Gardens
og Wisley Garden, hvor Dr. B. fik Lejlighed til at beundre de
mange skønne Arter, som de kendte engelske Plantesamlere
Wilson, Forrest, Farrer, Kingdon Ward, Rock m. fl. havde
sendt hjem til England fra Japan og navnlig fra de paa Plan¬
ter saa eventyrligt rige Bjergegne i det indre Asien, søgte Dr.
B. at sikre sig nogle af disse til Plantning i sin Have. Og selv
om Forsøget med adskillige af disse blev en Skuffelse, idet de
ikke kunde taale vor lange, solfattige, kolde og klamme Vinter,
var der dog mange, som trivedes fortræffeligt. Her skal blot
nævnes nogle af de mest fremtrædende og da først og frem¬
mest Davidia involucrata Baill, der efter i 1906 at være købt
hos det bekendte Planteskolefirma Veitch i London nu hvert
Aar paa sit Voksested ved Dammen bærer Tusinder af sine
skønne, ejendommelige Blomsterstande.

Ogsaa de to pragtfulde Magnolia Arter: M. Kobus DC. og
M. Sieboldii K. Koch (= M. parviflora Sieb. & Zucc.) er

Udsnit af Beplantningen fra Skraanin-
gen ved Dammen i de første Dage af
Oktober. I Midten Adianthum pedatum
L. med gulfarvet Efteraarsløv, over den
en stor Gentiana asclepiadia L. fra Mel¬
lemeuropas Bjærgegne. I Forgrunden
Crocus speciosus M. Bieb., hjemmehøren¬
de i Nord-Persien og Lille-Asien, dels Ar¬
ten med de smukke mørkpurpurblaa,
stribede Blomster dels den hvide Varietet.
De store Blade til højre er Megasea;
endvidere Bregner m. m.
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Omtrent lodret Stenvæg i nordvendt
Grotte under Magnolia Kobus D C.
Øverst Saxifraga. I Midten en smuk Ro¬
set af Ramondia pyrenaica Rich., hvis
blaaviolette Blomster har 5 Kronblade.
Derunder fra venstre Polystichum Lon-
chitis (L.) Roth stammende fra Tron-
fjæld i Østerdalen i Norge. Ved dens
Side den lille krybende norske Cystopte-
ris montana (Lam.) Bernh. og mellem
den Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.,
der villigt formerer sig ved Yngleknop-
per paa Bladene. Endelig yderst til højre
forneden Ramondia Nathaliae Pane. &
Petr. fra Balkan med firdelte Blomster.
Oven over denne ses endvidere et Blad
af en Roset af Haberlea rhodopensis Friv.
med blaa Blomster. Den er fra Balkan og
trives fortræffeligt her sammen med
ovennævnte Arter.

plantede nær Dammen. Den første er af Vækst et meget smukt
Træ, der i det tidlige Foraar dækkes af Tusinder af hvide
Blomster og om Efteraaret bærer store uregelmæssigt formede,
skarlagenrøde Frugter, den anden en stor Busk, hvis skønne
Blomster først udfolder sig i Juni, naar Busken er fuldt ud¬
sprungen. Ogsaa Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc. og
Pseudolarix amabilis (Nels.) Rehd. (= P. Kaempferi Gord.)
hører til de smukke og ikke helt almindelige Arter, der har
faaet deres Plads ved Dammen.

Endvidere kan af Træer og Buske, hvoraf adskillige hører
til de første, som er plantede her i Landet, nævnes:

Actinidia chinensis Planch. - Clematis montana DC. med
Varieteterne Wilsonii og rubens - Clematis alpina (L.) Mill.
- Clematis tangutica (Maxim-) Korsh, flere Vitis Arter m. m.
er for fleres Vedkommende blandt de første, der blev plantet
her i Landet, det samme gælder for Buske som Berberis Gag-
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Meconopsis betonicifolia Franch. Ved
sine lyse, silkeagtige, himmelblaa Blom¬
ster og gule Støvdragere er denne i det
sydlige Tibet hjemmehørende Plante i
Besiddelse af stor Skønhed ligesom dens
Bladrosetter er smukke. Den er fleraarig
og kan under gode Forhold bære op til
en halv Snes Blomsterskud. Den er ind¬
ført i Haven for mere end 20 Aar siden.
I Begyndelsen var Kulturen ret vanske¬
lig, men den trivedes efterhaanden godt
og den saar sig nu selv.

Cypripedium reginae Walt. Denne meget
smukke Fruesko, hjemmehørende i Cana¬
das Skove, er let at dyrke i en Jordbund,
der er rigelig opblandet med Bladjord og

Sphagnum. Denne Art har hvide og røde
Blomster, i Nærheden vokser den euro¬

pæiske Art C. Calceolus L. med gule og
brune Blomster. Til højre for Cypripe¬
dium ses Lilius Martagon album og for¬
neden en Tue af He\{chera.
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Den imponerende, mer end meterhøje
Lilium giganteum Kort. med hvide Blom¬
ster fra Himalaya's Bjærgegne. Efter
Blomstringen dor Hovedløget, men der
dannes samtidig en Del Sidelog, som
fortsætter Væxten. Den dræbtes af de

strenge Vintre.

Den ejendommelige, med axlignende
Blomsterstande udstyrede Primula lito-
niana Forr., fra Sydvestkina. I uudsprun-
gen Stand er Axene skarlagenrøde, Blom¬
sterne er violet-blaa. Den vokser sammen

med andre Primula. Oppe i Billedet
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm var.

nobilis, Tuer af Meconopsis betonicifolia
Franch. og forskellige Bregner.
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nepainii Schneid. - B. Giraldii Hesse - B. verruculosa Hemsl.
& Wils. - Buddleia alternifolia Maxim. - Cornus florida L.
og C. Kousa Hance - Cotoneaster bullata Bois. - C. Dammeri
Schneid. - C. divaricata Rehd. & Wils. - C. Dielsiana Pritz. -

C. multiflora Bge og C. salicifolia French, m. fl., Viburnum
rhytidophyllum Hemsl., Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. og
H. mollis Oliv. - Hypericum patulum Thunb. var. Henryi Bean,
Lonicera pileata Oliv. og L. nitida Wils., de skønne og alt for
lidt anvendte Enkianthus Arter E. campanulatus (Miq.)
Nichols, E. japonicus Hook. f. (Sieb. & Zucc.) Mak. og E. cer-
nuus var. rubens Mak., Parrotia persica C. A. Mey. o. m. fl.
og af Naaletraeer Abies concolor (Gord.) Engelm. - A. nobilis
Lindl. var. glauca Beiss. - Thuja orientalis L. - Cedrus Deo-
dara (Roxb.) Loud., C. atlantica Manetti og C. Libani Loud. -

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don, Træer, der desværre for
fleres Vedkommende frøs væk som Følge af de strenge Vintre,
mange Chamæcyparis Varieteter, mange Juniperus, flere
Picea Arter, navnlig er der nogle pragtfulde ca. 40 Aar gamle
Eksemplarer af Picea Omorica (Pancie) Purkyne. Endvidere
Pinus Jeffreyi A. Murr. og P. Peuce Griseb. m. fl. Sciadopi-
tys verticillata (Thunb.) Sieb. & Zucc., Sequoiadendron (Se¬
quoia) gigantea Buchh. - og Sequoia sempervirens (Lamb.)

I Forgrunden Forsænkningen, der ud-
gaaende fra Dammen, bueformet bøjer
sig opad i Rhododendron Hajen. Blandt
Planterne langs Vandet kan nævnes Ly-
sichiton americanum Hult. & St. John,
en Aracé med mægtige blaagrønne Blade
og store gule kallalignende Blomster i
det tidlige Foraar, den japanske Iris
Kæmpferi Siebold, den smukke storblom¬
strede, færøske Varietet af Caltha palu-
stris L., Filipendula palmata Maximow.
med meget smukke purpurrøde Blomster,
Etage-Primulaer i smukke Farver, Ly-
thrum salicaria L., Ligularia Przewalskii
Diels m. m. Til venstre i Billedet Chamæ¬

cyparis Lawsoniana Pari. intertexta. Der-
paa Thuja occidentalis L. var. Rosentha-
lii og til højre for denne Actinidia kolo-
mikta Maximov. Ved Broen Cotoneaster
Francheti Bois., der nu er erstattet med
Cotoneaster divaricata. Til venstre for
Taarnet i Baggrunden Picea nigra Link.,
der nu er ryddet. Endelig til højre for
Egen Magnolia Kobus DC. og Cercidi-
phyllum japonicum Siebold.
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Parti fra Midtergangen ned mod Dam¬
men. Til venstre Højen med Rhododen¬
dron molle Miquel Varieter og foroven
Rhododendron Hybrider. Til højre
blomstrende Rhododendron Catawbiense
Michaux. Over denne Picea nigra Link,
der senere er fældet. I Baggrunden i
Midten Pinus silvestris L. med Clematis
montana Buchanan. Det mørke Gran¬

parti i Baggrunden dannes bl. a. af Abies
nobilis Lindley var. glauca, ligesom Top¬
pene af Cedrus Libani Barrelier og Se-
quoiadendron gigantea Buch. ses., de to
sidstnævnte dræbtes af de haarde Vintre.

Endl., den først nævnte dræbtes ligeledes af de strenge Vintre,
medens Sequoia sempervirens brød kraftigt frem fra Stubben
og nu har Skud paa 2-3 m.

Ja, dette er kun et mindre Udvalg, idet der forøvrigt hen¬
vises til Listen over Træer og Buske, der findes i Haven.

Blandt de første Planter, der anskaffedes til Haven, var

ogsaa Rhododendron intricatum Franch., en lille, smaabladet
Art med næsten lyseblaa Blomster, der begejstrede Dr. B. saa
meget, at han begyndte at samle paa Rhododendron Arter og
efterhaanden fik en meget stor Samling paa over 150 Arter.

Mange af disse og for øvrigt ogsaa mange andre sjældne
Planter har Dr. B. selv bragt hjem som Stiklinger fra Kew
Gardens under sine mange Besøg dér, takket være den store
Imødekommenhed fra den under Krigen afdøde Direktør for
Haven Sir Athur Hill og Dr. B.'s mangeaarige Ven, Algologen
Dr. A. D. Cotton, indtil kort efter Krigen Chef for det ver¬
denskendte Herbarium sammesteds, der ligesom Dr. B. har
stor Interesse for Dyrkning af sjældne Planter. Desværre
dræbte de strenge Vintre mange af de storbladede Rhododen-
dron-Arter, men der findes dog endnu ca. 100 Rododendron-
Arter i Haven i meget smuk Udvikling.

Mange vil maaske synes, at Rhododendron er alt for ens-
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Liste over de Træer og Buske, samt enkelte
urteagtige Planter, hvis Voksested er afmær¬
ket paa Planen, og hvortil de vedføjede Tal
henviser.

Den i Navnelisten benyttede Nomenklatur
er efter Alfred Rehder: Manual of Cultivated
Trees and Shrubs Hardy in North America.
Second Edition. New York 1940. For Rhodo¬
dendrons vedkommende fra J. B. Stevenson:
The Species of Rhododendron. Published by
The Rhododendron Society. Edingburgh 1930.

Da adskillige af de i Listen nævnte Arter
har faaet ny Artsbetegnelse, er for en Del Ar¬
ters vedkommende det hidtil brugte Artsnavn
anført i Parantes.

1. Pinus Jeffrey! A. Murr.
2. Picea sitchensis (Bong.) Carr. speciosa Beiss.
3. — brachytyla (Franch.) Pritz
4. Larix decidua Mill.
5. Clematis Rehderiana Craib.
6. Abies concolor (Gord.) Engelm. var. Lowiana

(A. Murr.) Lemm.
7. Pinus silvestris L.
8. Stranvæsia Davidiana Dcne. var. undulata Rehd. &

Wils.
9. Abies holophylla Maxim.

10. Picea Smithiana Boiss. (P. Morinda Link.)
11. Abies grandis Lindl.
12. Clethra alnifolia L.
13. Torreya nucifera (L.) Sieb. & Zucc.
14. Pernettya mucronata Gaudich.
15. Daphne retusa Hemsl.
16. Picea polita Carriére
17. Taxus baccata L. var. fastigata Loud.
18. Juniperus Sabina L.
19. Laburnocytisus Adami Schneider
20. Picea Engelmanni (Parry) Engelm.
21. Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don var. Lobbii Carr.
22. Picea Koyami Shiras
23. Viburnum fragrans Bge.
24. Tsuga heterophylla (Raf.) Sargent
25. Acer palmatum Thunb. var.
26. Magnolia tripetala L.
27. Hoheria glabrata Sprague & Summerh. (Plagianthus

Lyalii Gray)
28. Rhododendron orbiculare DC. x Rh. Williamsianum

Rehd. & Wils.
29. Rhododendron luteum Sweet
30. Hamamelis virginiana L.
31. Rhododendron Degronianum Carriére
32. Acer palmatum Thunb. var. atropurpurea Schwer.
33. Ginkgo bibola L.
34. Berberis Julianae Schneider
35. Picea Omorica (Pancic) Purkyne
36. Styrax japonica Sieb. & Zucc.
37. Pinus peuce Griseb.
38. Hamamelis mollis Oliver
39. Picea Omorica (Pancic) Purkyne
40. Viburnum Whrigthii Miquel
41. Syringa Wolfii Schneider
42. Pinus silvestris L.
43. Cedrus atlantica Manetti var. glauca Carr.
44. Rhododendron hybr. Luscombei (Rh. Thomsoni x

Rh. Fortunei)
45. Pinus silvestris L.
46. Enkianthus cernuus (Sieb. & Zucc;) var. rubens Mak.
47. Rhododendron Davidsonianum Rehd. & Wils.
48. — racemosum Franch.
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49- Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (P. Douglasii
Carr.)

50. Cornus Kousa Hance.
51. Abies concolor (Gord.) Engelm.
52. Pinus silvestris L.
53. Thuja plicata Lamb. (T. gigantea Nutt.).
54. Hemiptelea Davidii Planch.
55. Pinus nigra Arnold var. austriaca Aschers. & Graebn.
56. Prinsepia uniflora Batal.
57. Rosa Moyesii Hemsl. & Wils.
58. Thuja plicata Lamb.
59. Acer negundo L.
60. Crataegus spec.
61. Syringa Josikæa Jacq. og S. yunnanensis Franch.
62. Prunus Amygdalus Batsch. roseo-plena (Schneid.)

Rehd.
63. Castanea sativa Mill.
64. Picea orientalis (L.) Link.
65. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (A. glandulosa

Desf.)
66. Cytisus scoparius (L.) Lk. var. Andreanus Dipp.
67. Juglans nigra L.
68. Thujopsis dolobrata (L. f.) Sieb. & Zucc.
69. Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.
70. Robinia Pseudacacia L. var. Decaisneana Carr.
71. Sinarundinaria Murielæ (Gamble) Nakai
72. — nitida (Mitf.) Nakai
73. Actinida chinensis Planchon
74. Ampelopsis megalophylla Diels. & Gilg.
75. Viburnum rhytidophyllum Hemsl.
76. Clematis montana DC. var. grandiflora Hook.
77. — — var. Wilsonii Sprague
78. Sorbaria arborea Schneider var. glabrata Rehd.
79. Paeonia suffruticosa Andr.
80. — Delawayii Franch.
81. Decaisnea Fargesii Franch.
82. Clematis montana DC. f. rubens Ktze.
83. Acer palmatum Thunb. var. cristatum Schwer. &

Hesse

84. Rubus Henryi Hemsl.
85. Pieris japonica (Thunb.) D. Don
86. Magnolia spec.
87. Ilex decidua Walter
88. Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. & Zucc.
89. Magnolia Sieboldii K. Koch (M. parviflora Sieb.

& Zucc.)
90. Davidia involucrata Baillon var. laeta Dode
91. Salix alba L. var. vitellina (L.) Stokes'
92. Erythronium giganteum Lindl. hybr.
93. Ginkgo biloba L.
94. Hamamelis japonica Sieb. & Zucc.
95. Taxus baccata L. fastigiata aurea Standish.
96. Viburnum Carlesii Hemsley
97. Pinus silvestris L.
98. Kaimia latifolia L.
99. Escallonia longleyensis Veith. Donards Seedling

100. Abies nobilis Lindl. glauca Beiss.
101. Lonicera tragophylla Hemsl.
102. Magnolia acuminata L.
103. Linnæa borealis L.
104. Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
105. Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. & Zucc.
106. Rhododendron minus Michaux
107. Leycesteria formosa Wallich
108. Veronica Hectori Hook. f.
109. Picea Abies (L.) Karst. var. conica (Endl.) Th. Fries.
110. Eukianthus campanulatus (Miq.) Nichols.
111. — cernuus (Sieb. & Zucc.) Mak. var. rubens

(Maxim.) Mak.
112. Hydrangea Sargentiana Rehd.
113. Leucothoé Catesbaei (Walt.) Gray
114. Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.
115. Rhododendron catawbiense Michaux hybr.
116. Pseudolarix amabilis (Nels.) Rehder
117. Daphne Cneorum L.
118. Betula nana L.
119. Magnolia Kobus D.C.
120. Berberis Thunbergii DC.

121. Leucothoé racemosa (L.) Gray
122. Kaimia angustifolia L.
123. Enkianthus perulatus (Miq.) Schneid. (E. japonicus

Hook, f.)
124. Thuja occidentalis L.
125. Thuja orientalis L.
126. Rosa micrugosa Henkel
j 2 7. Kolkwitzia amabilis Graebn.
128. Pinus nigra Arnold var. austriaca Aschers. & Graebn-
129. Rosa Willmottiæ Hemsl.
130. Quercus robur L.
131. Juniperus spec.
132. — chinensis L.
133. Picea Omorica (Pancis.) Purkyne
134. Ilex Pernyi Franch.
135. Viburnum Davidi Franch.
136. Meliosma myriantha Sieb. & Zucc.
137. Stephanandra Tanakæ Franch.
138. Actinidia Kolomikta (Rupr.) Maxim.
139. Thuja occidentalis L. Rosenthalii Beiss.
140. Chamæcyparis Lawsoniana (A. Murr.) Pari, inter-

texta Beiss.
141. Rhododendron catawbiense Michx. roseum elegans
142. Gaultheria Shallon Pursh.
143. Rhododendron catawbiense Michx. hybr.
144. Tsuga Mertensiana (Bong.) Carr.
145. Juniperus virginiana L. tripartita Senecl.
146. Liboéedrus decurrens Torr.
147. Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast.
148. Buddleia alternifolia Maxim.
149. Thuja occidentalis L. monumentalis
150. Hamamelis japonica Sieb. & Zucc.
151. Taxus baccata L. var. adpressa Carr.
152. Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. var. normalis

Wils.
153. Rosa omeiensis Rolfe f. pteracantha (Franch.)

Rehd. & Wils.
154. Thujopsis dolobrata (L. f.) Sieb. & Zucc. f. cristata
155. Meconopsis betonjcifolia Franchet
156. Rhododendron molle (Bl.) G. Don
157. Chamæcyparis Lawsoniana (A. Mufr.) Pari. f. Wisseli
158. Juniperus squamata Lamb. var. Meyeri Rehd.
159. Chamæcyparis obtusa (Sieb. & Zucc.) Endl.
160. Magnolia Sieboldii K. Kock. (M. parviflora Sieb. &

Zucc.)
161. Juniperus chinensis L. var. aurea Young
162. Rhododendron Luscombei (Rh. Thomsonii x Rh. For-

tunei)
163. Fihododendron præcox Carr. (Rh. ciliatum x Rh.

dauricum)
164. Rhododendron caucasicum Pallas var. Jacksonii
165. Corylopsis sinensis Hemsl.
166. Rosa Moyesii Hemsl: & Wils. var. Fargesii Rolfe
167. Thujopsis dolobrata (L. f.) Sieb. & Zucc. f. altissima
168. Cotoneaster hybr. Brændkjær
169. Prunus serrulata Lindl. Hizakura Koehne
170. Robinia Pseudacacia L.
171. Rhamnus imeretina Kirchn.
172. Cotoneaster moupinensis Franch.
173. Exochorda macrantha Schneid.
174. Holodiscus discolor Maxim, var. ariaefolius (Sm.)

Aschers & Graebn.
175. Diervilla hybr. Conquéte
176. Syringa spec.
177. Lonicera chaetocarpa (Rehd.) Rehd.
178. Pyracantha crenato-serrata (Hance) Rehd. (P.

yunnanense Chitt.)
179. Rosa Hugonis Hemsl.
180. Malus toringoides (Rehd.) Hughes
182. Cotoneaster bullata Bois.
183. Acer nikoense Maxim.
184. Viburnum Burkwodii Burkwood
185. Rosa Webbiana Royle
186. — Davidi Crep.
187. Deutzia longifolia Franch. var. Veitchii (Wils.) Rehd.
188. Neillia sinensis Oliv.
189. Berberis polyantha Hemsl.
190. Hypericum patulum Thunb. var. Henryi Bean.
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i g i. Syringa yunnanensis Franch.
192. Davidia involucrata Baill. var. laeta Dode
193. Syringa Sweginzowii Koehne & Lingelsh.
194. Telekia speciosa
195. Abies firma Sieb. & Zucc.
196. Prunus subhirtella Miq. autumnalis Mak.
197. Thujopsis dolobrata (L. f.) Sieb.
198. Pyracantha coccinea Roem.
199. Hamamelis virginiana L.
200. Ginkgo biloba L.
201. Chamæcyparis Lawsoniana (A. Murr.) Pari. f. minima

glauca
202. Taxus baccata L. Washingtonii med flere Varieteter
203. Picea rubens Sarg.
204. Abies Veitchii Lindl.
205. Cedrus Deodora (Roxb.) Loud.
206. Picea jezoensis (Sieb. & Zucc.) Carr. var. hondoensis

Rehd.
207. Prunus serrulata Lindl. var. Lannesiana (Carr.) Rehd.

forma erecta Wils.
208. Abies concolor (Gord.) Engelm. var. Lowiana Lemm.
209. Cytisus scoparius (L.) Link var. Andreanus Dippel
210. Salix Matsudana Koidz. tortuosa Rehd.
211. Cytisus scoparius (L.) Link.
212. Abies Pinsapo Boiss. x A. numidica Carr.
213. Larix eurolepis Henry
214. Spiræa Wilsonii Duthie
215. Polygonum baldschuanicum Regel
216. Cotoneaster Zabeli Schneid.
217. Syringa Komarowi Schneid. (S. Sargentiana Schal.)
218. Aristolochia durior Hill (A. Sipho L'Herit.)
219. Wistaria fjoribunda (Wild.) DC. var. rosea
220. Shizophragma hydrangeoides Sieb. & Zucc.
221. Taxus baccata L. forma
222. Fagus silvatica L. var. purpurea Aiton

Et ældre Billede (ca. 1920) med Udsigt over den vestlige
store Plæne mod Villaen. Til venstre Cupressus Lawsoniana
Murray og foran denne forskellige Buske, der dog alle nu er

fjernede. Under Egen (Qeurcus robur L.) i Midten af Bil¬
ledet Pinus nigra Arnold var. austriaca. Til højre Abies Nord-
manniana Spach. ; dette skønne Træ frå Kaukasus maatte dog
senere fældes paa Grund af et voldsomt Angreb af Lus. Og
endelig yderst til højre Grene af Pinus Peuce Grisebach.

223. Thujopsis dolobrata (L. f.) Sieb. & Zucc. var. nana'
Endl.

224. Malus Sargenti Rehd.
225. Cercidiphyllum magnificum Nakai
226. Viburnum fragrans Bge.
227. Sorbus alnifolia (Sieb. & Zucc.) K. Koch
228. Zenobia pulverulentha (Bartr.) Pollard. (Z. speciosa

D. Don)
229. Indigofera Gerardiana Bak.
230. Euonymus nana Bieb.
231. Daphne Cneorum L.
232. Gaultheria cuneata (Rehd. & Wils.) Bean
233. Rhododendron, lave Arter, se Detailplan
234. Lilium regale E. H. Wilson
235. — speciosum Thunb.
236. Roscoea cautlioides Gagn.
237. Alstroemeria aurantiaca G. Don
238. Rhododendron arborescens (Pursh)
239. — obtusum (Lindl.) Planch, f. amoenum (Lindl.)

Rehd..
240. Clematis alpina (L.) Mill.
241. Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.
242. Rhododendron Vaseyi Gray
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Cercidiphyllum japonicum Siebold (no. 87 i Planen) i Høst¬
farve. Træet hører hjemme i Japan og er senere fundet i
Kina, hvor Wilson 1910 fandt mægtige Exemplarer med
Stammer op til 55 Fod i Omkreds. Den ynder et fugtigt
Voxesttd og er derfor plantet ved Bredden af Dammen. Til
højre Pseudolarix Fortunei Mayr, et meget smukt Træ med
en ejendommelig skrueformet Vækst og brede Naale. Det er
hjemmehørende i Kina og taalte uden nævneværdig Skade
de haarde Vintre; i England kaldes Træet »The Golden
Larch« paa Grund af den gyldengule Farve, Naalene faar før
Løvfaldet. De mørke Grene til venstre er Magnolia Kobus
De Candolle.

243. Liriodendron Tulipifera L.
244. Juniperus squamata Lamb. var. Meyeri Rehd.
245. — spec.
246: Taxus baccata L.
247. Liquidambar Styraciflua L.
248. Evonymus Fortunei Hand.-Mazz. forma Carrierei Rehd.
249. Cotoneaster Simonsii Bak.
250. Taxus baccata L. robusta
251. Quercus robur L. fastigata (Lam.) DC.
252. Lysichiton americanum Hult. & St. John
253. Quercus spec.
254. Rhododendron Cunninghams White
255- Quercus borealis Michx. t

256. Platanus orientalis L.
257. Rhododendron catawbiense Michaux
258. Magnolia Wilsonii (Fin. & Gagnep.) Rehd.
259. — Soulangeana Soul.

Detailplan A.
Rhododendron parvifolium Adams.
— intricatum Franch.
— lysolepis Hutchinson
— fastigiatum Franch.
Polypodium vulgare L. palmatum
Rhododendron lysolepis Hutchinson
Saxifraga caespitosa L. Ehrh.
Rhododendron fastigiatum Franch.
— camtschaticum Palles
— orthocladum Balf. f. & Forrest
Polysticum setosum divisilobum productum
Rhododendron Williamsianum Rehd. &Wils.
— impcanum

'
— keleticum Balf. f. & Forrest
— anthopogon D. Don
Cotoneaster Dammeri Schneid. (C. humifusa Duthie)
Leyophyllum buxifolium (Berg.) Elliot
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Den skønne Magnolia Sieboldii K. Koch er hjemmehørende
i Bjergegne i Japan. Busken blev plantet i 1906, Fotografiet
stammer fra 1935.

309. — cantabile Balf. f.
310. —- intricatum Franch.
311. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. var. nana

(Lodd.) Rehd. (Cassandra)

277. Gentiana lagodechiana Grossh.
278. Gaultheria procumbens L.
279. Rhododendron Edgarianum Rehd. & Wils.
280. — intricatum Franch.
281. Viburnum Davidi Franch.
282. Rhododendron scintillans Balf. f. & W. W. Sm.
283. Gaultheria cuneata (Rehd. & Wils.) Bean
284. Polygala spec.
285. Rhododendron cantabile Hutch.
286. — Edgarianum Rehd. & Wils.
287. — scintillans Balf. f. & W. W. Sm.
288. Erica carnea L. Vivelli
289. Rhododendron fastigiatum Franch.
290. — calendulaceum (Mich.) Torrey
291. Meliosma myriantha Sieb. & Zucc.
292. Rhododendron impeditum Balf. f. & W. W. Sm.
293. — arborescens (Pursh.) Torrey
294. Betula nana L.
295. Rhododendron migropunctatum Bureau & Franch.
296. Gentiana asclepiadea L.
297. Erica carnea L.
298. Rhododendron ferrugineum L.
299. Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.
300. Rhododendron lutescens Franch.
301. Andromeda Catesbaei (Walt.) Gray
392. Rhododendron mucronatum G. Don
393. Kaimia polyfolia Wangenh. (K. glauca Ait.)
304. Berberis Thunbergii DC.
305. Rhododendron Williamsianum Rehd. & Wils.
306. —- orthocladum Balf. f. & Forrest
307. — indicum Sweet var. balsaminaeflorum Nichols
308. — calostrotum Balf. f. & Ward.

Detailplan B.
312. Rhododendron Schlippenbachii'Maximow.
313. — Metternichii Sieb. & Zucc.
314. — Williamsianum Rehd. & Wils.
315. — orbiculare Decaisn.
316. — haematodes Franch. x Rh. Williamsianum Rehd. &

Wils.
317. — brachycarpum D. Don & G. Don
318. — apodectum Balf. f. & W. W. Sm.
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319. Rhododendron cinnabarinura Hook f.
320. — discolor Franch.
321. — polylepis Franch. (Rh. Harrovianum Hemsl.)
322. — rufum. Batal.
323. Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols.
324. Hypericum patulura Thunb. var. Henryi Bean
325. Rhododendron ambiguum Hemsl.
326. — occidentale A. Gray
327. — Scarsiae Rehd. & Wils.
328. — concinnum Hemsl.
329. Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.
339. Rhododendron russatum Balf. f. & Forrest
331. — carolinianum Rehd.
332. — calostrotum Balf. f. & Ward.
333. — californicum Hook.
334. — yedoense Maximow. var. poukhanense (Levi.)

Nakai

335. — saluenense Franch.
336. — sutchuenense Franch.
337. — californicum Hook.
338. — chartophyllum Franch.
339. — stictophyllum Balf. f.
340. — camtschaticum Pallas
341. — cinnabarium Hook. f.
342. — pentaphyllum Maxim.
343. — Fargesii Franch.
344. — oredoxa Franch.
345. — campanulatum D. Don aeruginosum Hook. f.
346. — lysolepis Hutchins.
347. — schyphocalyx Balf. f. & Forrest
349. — anthopogon Balf. f. & Forrest
348. — repens Balf. f. & Forrest
349. — anthopogon D. Don
350. — Williamsianum Rehd. & Wils. x orbiculare Decsne.
351. — scintillans Balf. f. & W. W. Sm.
352. Roscoea cautlioides Gagn.
353. Rhododendron flavorufum Balf. f. & Forrest
354. — argyrophyllum Franch.

Detailplan C.
355. Rhododendron mucronulatum Tures.
356. Lyonia mariana (L.) D. Don
357. Osmunda cinnamomea L.
358. Rhododendron parvifolium Adams.
359. — Williamsianum Rehd. & Wils. x orbiculare Decsne.
360. — villosum Hemsl. & Wils.
361. Hamamelis virginiana L.
362. Rhododendron luteum Sweet
363. — earolinianum Rehd.
364. — Degronianum Carr.
365. Styrax japonica Sieb. & Zucc.
366. Rhododendron haematodes Franch. x Williamsianum

Rehd. & Wils.
367. — russatum Balf. f. & Forrest
368. — Smirnowii Traut. ,

369. — Przewalskii Maxim.
370. — decorum Franch.
371. — rhombicum D. Don & G. Don
372. Leucothoe Catesbaei (Walt.) Gray
373. Rhododendron spinuliferum Franch.
374. — Bureavii Franch.
375. — fastigiatum Franch.
376. — chloranthum Balf. f. & Forrest
377. — indicum Sweet var. balsaminaeflorum Nichols.
378. — parvifolium Adams.
379. — campanulatum D. Don
380. — luteum Sweet
381. — hybr. Luscombii (Rh. Fortunei Lindl. x Rh. Thom-

sonii Hook. f.)
382. — concinnum Hemsl.
383. Leucothoe racemosa Gray
384. Hypericum patulum Thunb. var. Henryi Bean
385. Rhododendron imbricatum
386. Calluna vulgaris (L.) Hull. fl. pi.
387. Buxus microphylla Sieb. & Zucc. var.japonica (Muell.

Arg.) Rehd. & Wils.
388. Cupressus arizonica Greene
389. Rhododendron keleticum Balf. f. & Forrest
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390. Rododendron irapeditura Balf. & W. W. Sra.
391. Calluna vulgaris (L.) Hull alba pillosa
392. Rhododendron Edgarianum Rehd. & Wils.
393. Stranvaesia Davidiana Dcne. var. undulata (Dcne.)

Rehd. & Wils.
394. Rhododendron catawbiense Michx. fastuosum fl. pien.
395. -— ferrugineum L.
396. Calluna vulgaris (L.) Hull Foxii
397. Rhododendron fastigiatum Franch.
398. Dryopteris Goldiana (Hk.) Gray.
399. Rhododendron Searsiae Rehd. & Wils.
400. Parrotia persica C. A. Meyer
401. Rhododendron hybr. præcox Carr. (Rh. ciliatum Hook.

f. x Rh. dauricum L.)
402. Fothergilla Gardeni Murr. (F. alnifolia L.)
403. Rhododendron orthocladum Balf. & Forrest
404. — rufum Batal.
405. — argyrophyllum Franch.
406. — concinnum Hemsl.
407. — pseudoyanthinum Balf. f.
408. — campanulatum D. Don
409. — concinnum Hemsl.
410. — Keiskei Miq.
411. Menziesia pilosa (Michx.) Juss.
412. Pachysandra terminalis Sieb. & Zucc.
413. Rhododendron hybr.
414. — Schlippenbachii Maxim.
415. — Smirnowi Trautv.
416. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.
417. Rhododendron hybr. Goldworth's Yellow
418. —- Edgarianum Rehd. & Wils.
419. — hippophaeoides Balf. f. & W. W. Sm.
420. — verruculosum Rehd. & Wils.
421. — Davidsonianum Rehd. & Wils.
422. -— keleticum Balf. f. & Forrest
423. Enkianthus cernuus (Sieb. & Zucc.) Mak. var. rubens

(Maxim.) Mak.
424. Rhododendron hybr. Dr. Endtz

Til venstre Sorberia arborea Schneid. var. glabrata Rehd. med
sine mægtige Astilbe-lignende Blomsterstande. Til venstre for
denne staar den ligeledes høje Busk Decaisnea Fargesii
Franch., der dog kun skimtes bag Sorbaria ; denne vestkinesi¬
ske Busk er ikke alene smuk paa Grund af sine store fjer¬
delte Blade, men maaske navnlig ved sine matblaa store
kødfulde pølseformede Frugter. I Forgrunden forskellige Stau¬
der Sidalcea, Iris, Astilbe m. m. Den lille blomstrende Plante
i Forgrunden er den nydelige Patrinia triloba (Mig.) med
gule Blomster.

425. Rododendron racemosum Franch.
426. — orthocladum Balf. f. & Forrest
427. Ledum groenlandicum Oed.
428. Polystichum lobatum Huds.
429. Rhododendron fastigiatum Franch.
430. Bruckentalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.
431. Andromeda polifolia (L.) tenuifolia
432. Rhododendron impeditum Balf. f. & W. W. Sm.
433. Erica carnea L.
434. Rhododendron parvifolium Adams.
435. — Smirnowii Traut.
436. — keleticum Balf. f. & Forrest
437. Athyrium felix femina capitatum elegans
438. Rhododendron nudiflorum Torrey
439. — orthocladum Balf. f. & Forrest
440. Aspidium spinulosum cristatum
441. — filix. mas -lineare polydactylum
442. Rhododendron verruculosum Rehd. & Wils.
443. — prthocladum Balf. f. & Forrest
444. -— minus Michaux
445. Polysticum setosum Wollastoni
446. Rhododendron Fargesii Franch.
447. Polysticum angulare multilobum textile
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formede og udenfor Blomstringstiden derfor kedelige; dette
kan med nogen Ret siges om Hybriderne, men naar Talen er
om Arterne, hører Ensformigheden op. Der er Arter med
kæmpemæssige Blade, nogle har næsten cirkelrunde, dog
langt de fleste ovale eller elliptiske Blade, mange har glatte,
glinsende, andre matte eller haarede Blade. Bladene er snart
lysegrønne, snart mørkegrønne eller blaagrønne, medens Bla¬
dets Underside er dækket af et gult til mørkebrunt, tæt Filt,
og da Bladene ofte er opadrettede, gør disse Farver sig ofte
stærkt gældende. Dette er f. Eks. i høj Grad Tilfældet
med den i Yunnan hjemmehørende Rhododendron Bureavii
Franch., hvis Blades Underside er dækket af et tykt rustbrunt
Filtlag. Som det fremgaar heraf, er Rhododendron-Arterne i
sig selv i Virkeligheden varierende nok, men da Dr. B. des¬
uden i stor Udstrækning anvender Mellemplantning af mange
andre Planter, saavel træagtige som urteagtige, bidrager dette
i meget høj Grad til at give Beplantningen et varierende og
tiltalende Udseende, ligesom der opnaas, at Jordbunden er
dækket, ikke udsat for direkte Bestraaling af Solen, hvad der
er en meget vigtig Betingelse for Rhododendrons Trivsel. Saa-
ledes er af Buske navnlig anvendt de ovennævnte Enkianthus
Arter, endvidere Pieris og Andromeda, Erica- og Calluna
Arter, Gaultheria Shallon og den nydelige lave G. cuneata,
Vaccinium Arter, Pernettya mucronata, forskellige Daphne
Arter, bl. a. den lille oprette D. retusa og den nedliggende,
krybende D. Blagayana med gulhvide duftende Blomster i det
tidlige Foraar, endvidere Hypericum patulum Henryi med
store gule Blomster, der er værdifuld ved sin sene Blomstring,
forskellige Juniperus Arter og mange andre.

Og af urteagtige Planter maa først og fremmest nævnes
Meconopsis betonicifolia, der, efter at være indført i Haven
for en Snes Aar siden, nu vokser rundt om i Rhododendron
Partierne, hvor den er af stor Virkning og føler sig hjemme i
den Grad, at den villig saar sig selv. Endvidere Anemoner og
Scilla, Gentiana asclepidacea, den et Par Meter høje, elegante
Thalictrum Delawayi, der i sin Hjemstavn vokser i Rhodo-
dendronkrat, og som ved sin Egenskab, at blomstre senere paa
Sommeren, bidrager til at live op mellem Rhododendron Hy¬
briderne. Fremdeles Trillium grandiflorum, den orkidélig¬
nende Roscoea cautlioides, Cypripedium reginæ og Calceolus,
Erythronium Arter navnlig den storblomstrede bleggule E.
grandiflorum hybr., forskellige Lilium Arter, hvorimellem
navnlig maa nævnes den smukke Lil. regale, dernæst Galax
aphylla fra de nordamerikanske Skove, hvis smukke glinsende
Blade var saa eftertragtede til Kranse, at den nu er fredet, og
mange andre.

Og som Bundvegetation er endelig i stor Udstrækning an¬
vendt Bregner, hvoraf der i Haven findes en meget stor og
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Parti fra Stenbedet ved Midtergangen.
Foroven fra venstre Rhodod. calendula-
ceum Torrey og ved Siden deraf Melios-
ma myriantha Sieb. (:05 a paa Planen),
et lille japansk Træ med hvide duftende
Blomsterstande; under de strenge Vintre
frøs det ned til Jorden, men er atter
vokset frodigt op. Foran dette Viburnum
rhytidophyllum Hemsley, en stor opret
Busk fra Kina; Exemplaret (no. 62 paa
Planen) er en Aflægger af en Plante,
købt i 1906 i England. Forneden blom¬
strende Crocus speciosus M. Bieb. mellem
Erica carnea Varieteter og over dem den
mørkerøde Varietet Alporti of Calluna
vulgaris L. Fot. sidst i September.

Parti med Trochodendron aralioides
Sieb. til venstre, og til højre for denne
Rhodod. oreotrephes W. W. Smith, hvis
Blomster er lyse lavendel-rosa med mør¬

kere Pletter og med blaagrønne Blade. I
Forgrunden forvildede Lilium Martagon
L. Bregner, Anemone memerosa — Va¬
rieteter m. m.

m
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Den smukke rigtblomstrende Rhododren-
dom Wardii W. W. Sm. fra det vestlige
Yunnan m. m. med gule Blomster, der
passer godt sammen med denne Arts
blaagrønne Blade. Den er saa rigtblom¬
strende, at det ofte om Foraaret er nød¬
vendigt at afplukke en Del af Blomster¬
knopperne.

Den skønne rigtblomstrende Rhod. mu-
cronulatum G. Don. fra Japan og Kina
med snehvide Blomster; i Baggrunden
endnu i Knop. Til venstrc Berberis Thun-
bergii D C.
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Trochodendron aralioides Siebold. Et

stedsegrønt, langsomt voksende, mindre
Træ hjemmehørende i Nord-Japan, af
stor Skønhed og Værdi for nordiske Ha¬
ver, idet det uden Skade har taalt de
strenge Vintre under Krigen. Desværre
har Formeringen hidtil vist sig at være

meget vanskelig, idet Frøet ikke synes at
udvikles, men ved Hjælp af roddannende
Midler er det i den senere Tid lykkedes
at faa et mindre Procenttal Stiklinger til
at danne Rødder. Planten er indført i
Haven for ca. 20 Aar siden. Til venstre

i Billedet ses den slanke, oprette Rhodo¬
dendron spinuliferum Franchet og til
højre en storbladet Rhododendron cam-

panulatum Don. Forneden til højre Rh.
oreotrephes W. W. Smith i Blomst og i
Forgrunden nederst paa Billedet Anemo¬
ne appennina og Rosetter af Meconopsis
betonicifolia Franch.

Den haardføre, meget smukke japanske
Art Rhododendron Degronianum Car-
riére. Knopperne er røde, Blomsterne
lyserøde. Paa Billedet er disse udsprung¬
ne paa Sydsiden, medens Planten endnu
er i Knop paa Nordsiden. Til venstre
den basale Del af Picea omorica Bolle

og til højre Rhododendron luteum
Sweet, der endnu ikke er udsprungen. I
Forgrunden Bladrosetter af Meconopsis
betonicifolia Franch. samt Anemone
apennina L. og Anem. nemerosa fl. pien.
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righoldig Samling stammende fra engelske Planteskoler, og
som ved deres smukke findelte Løv er af stor Skønhed. Her
skal blot nævnes nogle af de mest anvendte. Meget brugt er
det fodhøje, nordamerikanske Venushaar, Adianthum peda-
tum, med sit elegante findelte Løv. Den danske Kambregne
Blechnum spicant trives udmærket, og dette gælder ogsaa den
lille i Ildlandet hjemmehørende, Blechnum penna marina,
der ved Hjælp af sine underjordiske, krybende Rhizomer let
breder sig og danner et meget smukt Tæppe. Af den danske
Engelsød, Polypodium vulgare, findes mange meget smukke
Varieteter, f. Eks. cambricum, pulcherrinum, falcatum og
den ejendommelige findelte Form trichomannioides, der har
et fra Arten saa forskelligt Blad, at man studser over, at den
hører hertil. Af vor danske Athyrium filix femina findes en
stor Mængde smukke Former, f. Eks. den meget findelte Form
plumosum og den ejendommelige Form Victoriae og de lave
Former laciniatum minus og pulcherrinum, der er meget an¬
vendelige til Plantning mellem Lyng. Ogsaa den hvidbrogede
elegante japanske Art A. nipponicum maa fremhæves.. Og af
den danske Dryopteris filix mas er der en Mængde smukke
Varieteter. Men maaske de allersmukkeste Former findes hos
de stedsegrønne Arter Polystichum aculeatum og P. lobatum.
Bladene er hos disse findelte paa de mest forskellige Maader
og af stor dekorativ Virkning, hvad Navne som decorum,
divisilobum, polydactylon, grandiceps, plumosum o. s. v. jo og¬
saa tyder paa. Af Slægten Phyllitis findes mange meget
smukke Former, hvis brede Blade snart er glatte, snart bølge¬
formede som f. Eks. hos den meget storbladede Form nobile.
Af større Bregner maa endnu nævnes den danske Konge¬
bregne Osmunda regalis med en smuk cristata-Form og den
mindre gracilis. Endvidere de to amerikanske Arter Os. cin-
namomea og Os. Claytoniana. Den fodhøje Onoclea sensibilis
kryber paa fugtige Steder og maa plantes med Forsigtighed,
da den ellers let breder sig for meget. Det samme gælder
Strudsvingen Matteuccia Struthiopteris og den amerikanske
M. pennsylvanica, der paa Grund af de kraftige Udløbere
kan blive besværligt Ukrudt.

Som skyggegivende Træer og Buske anvendes foruden
spredt stillede Eksemplarer af de ovennævnte Gran og Fyr
m. m. særlig Magnolia Arter - Hamamelis - Ilex Fargesii og
Pernyi - Styrax japonica - Robinia - Prunus lusitanica og
Laurocerasus m. fl.

Men hvorfor trives nu alle disse sjældne Ting saa storartet
i Dr. Børgesens Have?

Hvordan dyrkes Rhododendron og andre Buske, der holder
af sur Jord? Kulturen er efter Dr. B.s Fremgangsmaade ikke
saa vanskelig. Naar Jorden blot er fri for Kalk og af passende
Surhedsgrad, vil Rh. i Almindelighed let trives. Hvert Efter-
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Nærbillede af en Gren af Davidia in-
volucrata Baillon i Blomst. Det er de to

fløde-hvide Højblade, det ene omtrent
sex Tommer langt, det andet kun halvt
saa langt, der gør Blomstringen saa smuk
og ejendommelig. Selve Blomsterstanden,
der sidder dækket under Højbladene, be-
staar af en større Samling mørkfarvede
Hanblomster, i hvis Midte i Almindelig¬
hed en enkelt Hunblomst er til Stede.
Blomsterstanden hænger paa en ca. 3
Tommer lang Stilk og sættes i Bevægelse
ved det mindste Vindpust. Davidia hører
hjemme i det indre Kinas Bjergegne.
Træet købtes i Foraaret 1906 hos det
store engelske Planteskolefirma Veitch i
London. Dette Firma udsendte i Slutnin¬
gen af forrige Aarhundrede den bekend¬
te Plantesamler Wilson til Kina for
bl. a. at genfinde dette Træ og indsamle
Frugter af det. Tidligere fandtes kun i
Frankrig et Par Exemplarer, samlede af
Missionær David, efter hvilken Træet er

opkaldt. Godsejer Kai Hamann fot.

aar bør Jorden under dem dækkes med et Lag halvt forraad-
nede Blade, som er al den Næring, de i Almindelighed be¬
høver. De større og mere graadige Arter vil det dog gavne en
Gang imellem at give lidt gammel Kogødning, ligesom lidt
Kunstgødning ogsaa er gavnlig. Medens de smaabladede Ar¬
ter taaler ret megen Sol, forlanger de storbladede Arter mere
og mere Skygge, alt efter Bladenes tiltagende Størrelse. Ende¬
lig ønsker Rh. en noget fugtig Jordbund, dog aldrig stagne¬
rende Fugtighed, og i længere tørre Perioder kan det derfor
blive nødvendigt at vande. I det hele taget er et køligt halv-
skyggefuldt Voksested med Læ den bedste Plads for Rhodo¬
dendron. For at forhindre at de skyggegivende Træers Rød¬
der breder sig ind i Rhododendron Bedene er der gennem
mange Aar brugt nedgravet Tagpap, dette holdt Rødderne
ude i en Del Aar, men efterhaanden gik Rødderne gennem
Tagpappet. I den sidste Tid er anvendt Bølgeblik, der i Eng¬
land bruges i dette Øjemed.

Haven er smuk i Maj-Juni, naar de mange Rhododendron
og den øvrige Vegetation er i Løvspring og Blomstring, men
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ikke mindre skøn er den i Efteraarstiden, naar Høstens Farver
gør sig gældende, hertil bidrager i høj Grad de mange Træer
og Buske stammende fra Amerika og Østasien. En Vandring
rundt i Haven en Eftermiddag i Oktober før Solnedgang,
naar Farvepragten belyst af den nedgaaende Sols Straaler
paa Baggrund af de stedsegrønne Træer træder særlig smukt
frem, er af en betagende Skønhed; af de mest fremtrædende
Træer med Efteraarsfarve skal blot nævnes Acer palmatum -

Cercidiphyllum japonicum - Liquidambar styraciflua - Juglans
nigra - Magnolia tripetala og Pseudolarix amabilis. Men
navnlig Buskene giver et rigt Bidrag til Høstfarverne, som
nogle af de mest iøjnefaldende kan nævnes Rhododendron
luteum, molle, Schlippenbachii og mucronulatum f. fl., flere
Viburnum Arter, - Cotoneaster acutifolia - Sorbus alnifolia,
Vaccinium Arter, men skønnest af dem alle er maaske Enki-
anthus Arterne, hvis Blade farves fra luende gulrødt til skar¬
lagenrødt. Ogsaa mange af Bundplantningens Arter faar
smuk Høstkolorit, saaledes bliver Adiantum pedatum's fin¬
delte Løv lysegult, Osmunda Arterne faar brungult Løv, og

Blik over Dammen fra Sydsiden. I Mid¬
ten den gamle Hængepil og til højre
Grene fra Cercidiphyllum japonicum
Siebold. Ved Bredden af Dammen Pelti-
phyllum peltatum Engl. og' i Vandet
Typha latifolia L. Under Pilen skimtes
den japanske Lygte, ved hvis Side ses
Sinarundinaria nitida (Mitf.) Nakai.
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Efteraarsbillede med blomstrende Tidløs

(Colchicum autumnale L., C. giganteum
hort; og C. speciosum Stev.) fra Nord-
skraaningen af Dammen. Til venstre i
Billedet Sciadopitys verticillata Sieb. no.

69 paa Planen) og nær den japanske
Lygte Sinarundmaria nitida (Mitford)
Nakai, en smuk letbygget, haardfør Bam¬
bus fra Kina. Bag Lygten Stammen af
Hængepilen. Den mørke Busk ved Broen
er Rhododendron Catawbiense Michaux.
Den japanske Lygte er skænket Dr. Bør¬
gesen af en japansk Kollega, som under
et Besøg i Haven fandt, at Partiet ved
Dammen lignede en japansk Have; der
manglede blot en Lygte. Fig. Side 27 vi¬
ser Lygten staaende under Blaaregn i en

Tempelhave i Japan.

det samme er Tilfældet med Athyrium Arterne, medens der¬
imod Polypodium og Aspidium Arternes Blade vedbliver at
være grønne Vinteren over. Og op imellem disse myldrer
Blomsterne frem af efteraarsblomstrende Crocus, den mørke-
blaa C. speciosus, den lyslilla C. zonatus og den mørklilla C.
byzantinus, og forskellige Colchicum Arter, den europæiske
Col. autumnale med smukke Varieteter med fyldte hvide og
rosalilla Blomster, C. speciosum med mørkpurpur Blomster
og hvoraf der ogsaa er en meget smuk snehvid Varietet. Og-
saa den lille nydelige Cyclamen neapolitanum med sine
smukke Blade og talrige røde Blomster tiltrækker sig Op¬
mærksomheden, og naar en Oktoberdag Solen faar Gentiana
sino-ornata til at aabne sine dybblaa Blomster, kan man ikke
andet end staa stille i Betagelse over denne Farvepragt.

Naar man har haft Lejlighed til jævnlig at besøge Dr. B.
og sammen med ham gaa rundt i Haven, maa man beundre
det store Arbejde, han her har lagt, og den sjældne Plante¬
samling, som han med sit store Plantekendskab og praktiske
Indsigt har givet de bedste Vækstbetingelser. Men- Havens
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største Betydning har dog været, at Dr. Børgesen før nogen
anden begyndte at indføre de mange her i Landet ukendte
Arter, som senere har faaet saa stor Værdi for vore Haver,
og samtidig altid har taget imod Besøg af Planteelskere, Have¬
arkitekter og Planteskolefolk, som her kunde faa dem at se.
Intet Under, at Haven derved ikke blot er blevet kendt her¬
hjemme, men selv udenfor Landets Grænser er blevet værdsat
i saa høj Grad, at Dr. Børgesen i 1935 blev udnævnt til Æres¬
medlem af The Royal Horticultural Society i England.

Studier i denne Have har for Havearkitekter og Anlægs¬
gartnere og alle, der planlægger Haver, næsten større Betyd¬
ning end Besøg i Københavns botaniske Have, hvor daarlig
Jord, Byluft og Planternes Placering efter botanisk System gør
Vegetationsbillederne mindre interessante, og Faget er derfor
Dr. Børgesen stor Tak skyldig.

Det æstetiske Havebrug forvalter idag ikke saa faa af Sam¬
fundets Penge,og det burde derfor være en Samfundsopgave
at sikre dette værdifulde Studiemateriale ud i Fremtiden.

SUMMARY

Dr. phil. F. Børgesen's Garden at Hellebæk.

Just north of Elsinore on sloping ground bordered on the east by Øresund and
on the west by a wood called Teglstrup Hegn the well-known botanist's garden
is situated. It was originally laid aut by Dr. B.'s father in 1890 but has later been
.altered by Dr. B. himself, who has very cleverly made use of the natural levelling
of the ground and shown such understanding of the nature and cultivation of
plants that the garden ought to be widely known. It is about two hectares in size.
On the lower slope towards the Strandvej part of the original vegetation consist¬
ing of beech, birch, and oak has been preserved and affords some shelter from
the east wind. Towards the west Teglstrup Hegn gives shelter. The garden is
characterized by a valuable selection of beautiful plants. In the choosing of plants
Dr. B. shows his great interest in and refined feeling for the beauty of the species,
and proves their immense value for ordinary gardens in preference to the often
homogenous hybrids especially as to rhododendrons.

In the beginning Dr. B. was especially interested in alpines. These were either
procured through collectors abroad or Dr. B. himself fetched them in Switzerland,
in the Dovre mountains in Norway or at Abisko in Sweden. But in later years the
growth of the trees so changed the conditions that the alpines had to be replaced
to a great extent by small shrubs.

Through repeated visits at Kew Gardens and Wisley Garden Dr. B. had the
opportunity of admiring the many beautiful species brought home to England
from Japan and the extraordinarily luxuriant mountain districts in the interior of
Asia by such famous English collectors of plants as Wilson, Forrest, Farrer, Kingdon
Ward, Rock and others, and so Dr. B. began to grow such plants in his garden.
Though many of them would not grow in our dark, cold, damp winter, still many
of them throve well, and among these must be mentioned Davidia involucrata
Baill, each summer filled with thousands of beautiful, characteristic flowers, and
the two glorious magnolias, Magnolia Kobus D C. and M. Sieboldii K. Koch.

Among he first introduced plants was also Rhododendron intricatum, which
filled Dr. B. with such enthusiasm that he began to collect rhododendrons and
other smaal shrubs. Many of these plants, were as cuttings presented to Dr. B. by
the late director, Sir Arthur Hill, and Dr. B.'s friend of many years, the algologist
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Dr. A. D. Cotton, until shortly after the war head of the famous herbarium at

Kew. Unfortunately many specimens were killed during the cold winters, but
about a hundred species of rododendrons still remain.

Between the rhododendrons are planted various shrubs and herbs affording a
pleasing and changing picture, and at the same time protecting the soil from the
sun, this being very important to the growth of rhododendrons. Among the herbs
must be mentioned Meconopsis betonicifolia, various anemones and scillas, Gen-
tiana asclepiadea, Thalictrum Delawayi, Trillium grandiflorum, Roscoea caut-
lioides, Cypripedium reginæ and Calceolus, Erythronium grandiflorum hybr.,
various lilies and finally Galax aphylla from the forests of North America, the
handsome shiny leaves of which were so coveted for wreaths that now it is pro¬
tected by law.

Finally ferns have been used for covering the ground, and of these too there
is a great and varied collection.

To give the necessary shade such trees and bushes have been used as various
magnolias, Hamamelis, Ilex Fargesii and I. Pernyi, Styrax japonica, Robinia,
Prunus lusitanica and P. Laurocerasus etc. together with the above mentioned
spruce and fir trees.

In spring the garden is lovely with the many flowering rhododendrons, but
it is no less beautiful in autumn with its glorious mingling of rich colours.

The greatest importance of the garden is that before anybody else Dr. B. im¬
ported and here cultivated the many species to that time unknown in Denmark
which later became so valuable for our landscape gardening.

I" 1935 Dr. B. was made honorary member of The Royal Horticultural So¬
ciety of England.

RESUMÉ

Pres du chemin qui longe le bord de la mer, au nord d'Elseneur, sur un terrain
en pen te entre la cote du Sund å l'est et la foret dite »Tegls trup Hegn« å l'ouest,
le botaniste F. Boergesen, docteur és sciences, a créé, au cours du dernier demi-
siécle, un jardin tout å fait extraordinaire profitant d'une maniére merveilleuse
du terrain.

Ce jardin qui comprend environ -a hectares a été plante des l'origine, par le
pére du docteur Boergesen, vers 1890.

Sur la pente vers le chemin on a gardé une partie de la vegetation originelle
de hétres, bouleaux et chénes, qui fournit une certaine protection contre le vent
de l'est. Vers l'ouest le jardin est abrité par la »Teglstrup Hegn«.

C'est la plantation ravissante et variée qui donne å ce jardin sa grande valeur,
et c'est la collection de plantes parfaite et riche en espéces qui en détermine le
caractére attrayant et charmant et qui est d'une si grande beauté dans la succes¬
sion des saisons.

Pendant les premiéres années c'est surtout les plantes alpines qui intéressaient
le docteur Boergesen; il les obtenait de spécialistes å l'étranger et allait lui-méme
les chercher en Suisse, en Norvége et dans la Suéde du Nord; il a méme fait
venir des plantes de Groénland. Mais au cours des derniéres années, au fur et å
mesure que le végétation arborescente est devenue plus haute en changeant ainsi
les conditions de végétation, ces plantes ont été remplacées, dans une assez grande
étendue, par des plantes arbustives.

Lors de ses visites répétées dans des jardins anglais, surtout dans le »Kew
Gardens« et le »Wisley Garden«, ou le dr. B. avait l'occasion d'admirer le grand
nombre de belles espéces que les collectionneurs de plantes anglais Wilson, Forrest,
Farrer, Kingdon Ward, Rock, et autres avaient rapportées en Angleterre de Japon
et surtout des régions montagneuses si riches en plantes de l'Asie centrale, il
commence d'en planter dans son propre jardin. Les tentatives n'ont pas toujours
réussi parce qu'un grand nombre de ces plantes ne pouvaient supporter notre
long hiver froid, humide et pauvre de soleil, il y avait pourtant beaucoup d'entre
elles qui venaient trés bien. Nous allons mentionner ici quelques'unes des plus
remarquables et tout d'abord Davidia involucrata qui porte maintenant chaque
année å son habitat, prés de l'etang, des milliers de ses belles fieurs caractéri-
stiques. Prés de l'etang on trouve les deux merveilleuses magnoliacées M. Sieboldii
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Siden Krigen begyndte har »The Natio¬
nal Trust«, som beskytter og kontrolerer
saavel Landskaber som Bygninger af
speciel Skønhed eller historisk Interesse
for den britiske Nation, modtaget dens
største testamentariske Gave, idet Sir
Richard Aclan, Parlamentsmedlem for
Barnstable Devon har testamenteret

Nationen over 16.000 acres af fineste
Skov-Mose og Landbrugsjord.
Dette Billede viser Selworthy — een af
de Landsbyer, som findes i den sidste
Gave til »National Trust«.
Bemærk Bygningernes Samhørighed med
Omgivelserne og deres Placering i det
smukt faldende Terræn.

Naturfredning
En kortfattet Redegørelse
England er ikke som Danmark et Landbrugsland; selvom
Landbruget er et vigtigt Erhverv og navnlig under Krigen
var af livsvigtig Betydning for Befolkningen, saa indtager det
ikke den samme førende Stilling nationaløkonomisk set som
hos os. Jorden er ikke særlig intensivt dyrket og kun af
Befolkningen bor paa Landet. Den Omstændighed at Jordens
Overflade ikke er haardt udnyttet til direkte produktivt For-
maal gør, at store Dele af det engelske Land har en særlig
uberørt Karakter, sammenlignet med danske Forhold, og
naar Befolkningen i Almindelighed i høj Grad værdsætter og
og forsøger at værne om Landets jomfruelige Charme, skyldes
det muligvis, at de fleste Englændere er Byboere og som
saadanne i særlig Grad har Øjnene aabne for Landets æste¬
tiske Værdier og rekreative Muligheder.
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Man har under alle Omstændigheder Indtryk af, at Eng¬
lænderne — i deres Politik som i deres private Syn—anlægger
en Vurdering af Landet, ved hvilken de mere aandelige Vær¬
dier er i alt Fald lige saa tungtvejende som de materielle.
Det er et Udtryk herfor, naar »The Committee on Land
Utilisation in Rural Areas« (»The Scott Committee«) efter
nogle indledende Bemærkninger begynder sin Rapport til
Ministeren saaledes: »Vi deler alle en dyb Kærlighed til vort
Land, saaledes som H. G. Wells saa veltalende har udtalt
det:« »There is no countryside like the English countryside
for those who have learned to love it; its firm yet gentle lines
of hill and dale, its ordered confusion of features, its deer
parks and downland, its castles and stately houses, its hamlets
and old churches, its farms and ricks and great barns and
ancient trees, its pools and ponds and shining threads of rivers,
its flowers-starred hedgerows, its orchards and woodland
patches, its village greens and kindly inns. Other countrysides
have their pleasant aspects, but none such variety, none that
shine so steadfestly throughout the year None
change scene and charakter in three miles of walking, nor
have so mellow a sunlight nor so diversified a cloudland nor
confess the perpetual refreshment of the strong soft winds
that blow from off the sea, as our mother England does«. —

Det er det Land, vi haaber vore Børn og Børnebørn vil glæde
sig over, og som det er vor Pligt at bevare for dem«.

»Scott Report«en, som har sit Navn efter Formanden Lord
Justice Scott, blev afgivet i 1941 og danner i væsentlig Grad
Grundlaget for hele den senere Tids meget omfattende Lov¬
givning om Landets Udnyttelse og Planlægning.

Nu er der imidlertid ikke noget mærkeligt i, at man i et
Industriland vurderer Landet ogsaa udfra andre Synspunkter
end de rent landbrugsmæssige. Naar man tager i Betragtning,
at England er det tættest befolkede Land paa den vestlige
Halvkugle (703 Pers^sq. mile = 2,6 km2; Belgien, som oftest
regnes for det tættest befolkede har 702 Pers/sq-mile) og at
en højere Procentdel af Befolkningen end i noget andet Land
i Verden er bosiddende i Byerne (i 1937 var det noget over
80%, og det er ikke blevet mindre siden da), vil man forstaa,
at man her i endnu højere Grad end andre Steder har Brug
for Landet som Rekreationsomraade for Byboerne. Det er et
— om man vil — folkehygiejnisk Behov, man er nødt til at
erkende og tage stærkt i Betragtning ved Landsplanlægnin¬
gen. Man maa paa en Maade regne med Landet som mere
eller mindre hørende Byerne til, eller under alle Omstændig¬
heder som et uundværligt Appendix til Byerné, og derfor maa
ogsaa By og Land planlægges under eet. Dette er ikke nogen
speciel engelsk Erkendelse; herhjemme f. Eks. har fremsynede

Sussex-Landet har en meget indsmig¬
rende Karakter; der er en stadig Af¬
veksling mellem Skove, Heder, store
Græsarealer og Kornmarker, og overalt
er der fritstaaende Trægrupper og høje,
levende Hegn langs de smalle Veje. Bil¬
ledet her viser »The Black Downs« et

Højdedrag, der ogsaa er kendt som »The
Monarch of Sussex«. Geologisk hører det
sammen med »The South Downs«, og
»The North Downs« ; Formationer, der
ganske giver Sussex og Kent deres Præg.
Fra Toppen er der en pragtfuld Udsigt;
man kan bl. a. se Kanalen og Øen
Wright herfra. »The Black Downs« til¬
hører »The National Trust« (202 ha).
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Folk taget Initiativet til og gennemført »Københavnsegnens
grønne Omraader« — men det er en Opfattelse, som giver
sig langt stærkere og mere Udtryk i et Land, hvor den over¬
vejende Del af Befolkningen ikke til daglig er i Kontakt med
Naturen.

Om disse Ting skriver Forfatteren og Byplanlæggeren
Thomas Sharp i sin Bog »Townplanning«: Mennesket kan
ikke uden at lide alvorligt Mén til Stadighed bo i Byens over¬
organiserede, højspændte Verden. Han kan overgaa Naturen,
men han kan ikke fuldstændigt kaste den bort; hvis han lever
uden Kontakt med den, berøvet den forfriskende Kontrast
mellem Naturens og hans egne Frembringelser, uden den
opløftende Indflydelse, som Naturens Mangfoldighed har paa
hans Sind, gaar han Glip af det for hans egen Udvikling mest
væsentlige. Den som til daglig lever Byens hurtige, højtudvik¬
lede »kunstige« Liv, maa stadig søge Fornyelse, forfriske
Legeme og Sjæl i Kontakten med elementære Ting«. Han
skriver derefter, at man maa stimulere Interessen for at
bevare' Landets Naturskønhed samtidig med, at man maa

Scotland har paa samme Maade som
Wales sine egne Naturfredningsinstitutio-
ner, der arbejder fuldstændig paa Linie
med de engelske. Der findes ogsaa en

særlig »National Trust 6f Scotland«.
Billedet er fra en af Trustens sidste Er¬

hvervelser ; det viser »Loch Duich« og

Bjerget »Kintail« ; hele det fredede Gods
er paa 5666 ha.
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Dette er fra en af »The National Trust«
Besiddelser i »The Lake District«. Det
viser en Del af »The Coniston Water«
med Omgivelser. Det var her omkring,
at Tennyson og Ruskin tilbragte det me¬
ste af deres Liv. Det fredede Omraade,
som Trusten har modtaget som Gave,
omfatter 57 ha og incl. i Gaven var
»The Monk Coniston Hall«, et Herre¬
sæde, som nu udlejes til »The Holiday
Fellowship«. Denne Organisation, som
har Herberger rundt om i Kongeriget,
har bl. a. det særlige Formaal ved at
samle Ungdom fra forskellige Lande til
udendørs Ferieliv at medvirke til at

fremme den internationale Forstaaelse.
»The Lake District« hører til de smuk¬
keste Egne i England og er som saadan
optaget paa »The National Park Com-
mittee«s Plan.

Ved ovennævnte Funktion virker det her
viste fredede Omraade som et stærkt og
smukt Eksempel paa britisk Natur og
Kultur,

sørge for at lette Byboerne Adgangen til det ved at forbedre
Trafikmidlerne,—og senere: »Byboeren har opdaget Naturen.
De forbedrede Samfærdselsmidler har lagt den aaben for
ham. Intet hverken kan eller bør nu holde ham tilbage. Lan¬
det maa anerkendes og udnyttes som et Hjemsted for By¬
boeren lige saa vel som for Landboeren. Mellem disse to
Parthavere behøver der ikke at være nogen dybtgaaende
Uoverensstemmelse. Den Uoverensstemmelse, som i Øjeblik¬
ket er til Stede, skyldes blot manglende Bestræbelser for
gensidig Forstaaelse. Landet kan ikke længere betragtes som
Landboerens private Domæne: 36 000 000 Landsmænd i
Storbrittanien kræver deres Del i det, og det kan ikke nægtes
dem«.

Den første Del af Citatet falder ganske i Traad med Eng¬
lændernes almindelige Opfattelse og har længe gjort det.
Det er en kendt Sag, at Englænderne elsker Landet, og at
særlig de Sysler, de der driver, optager dem stærkt. Næsten
alle deres Fritidsbeskæftigelser foregaar i Naturen, og i den
Udstrækning, Naturen er tilgængelig for dem, udnytter de
den overordentlig stærkt. Man faar et levende Indtryk heraf,
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naar man en Sommerdag tager op ad Themsen og ser de Friluftslivet betyder uendeligt meget for
Tusinder af padlende, badende, fiskende, spadserende og den britiske Nation hvor -*/b af Nationens

. . . . _ Indbyggere bor i Byerne. I Tusindvis
vegeterende Mennesker, der her søger at glemme Byen og soger Englænderne s deres Ferier og

den daglige Trummerum for en Dag. Week-end fra de solhede Gader for at
Der kunde skrives meget om, hvor højt Englænderne i "yde Naturen-

Virkeligheden bevidst eller ubevidst vurderer deres »Coun¬
tryside«. Det ligger dem i Blodet, hvadenten det drejer sig om
den rige Mand, der opdrages i landlige Omgivelser, eller den
jævne Mand i Byen, som til daglig maa søge Parkerne for at
finde Kompensation for Naturen.

Steen Eiler Rasmussen kommer dem nært ind paa Livet,
naar han i Bogen om London skriver: »De er ikke paa
Maleriudstilling. De føler først og fremmest det dejlige Græs,
som de gaar i med Velbehag, naar de er sluppet ud fra
Gaderne. De ikke blot ser, men de føler Bakkernes Form, naar
de mødige overvinder Vanskelighederne og stiger op i Høj¬
derne« — og — »Englænderne elsker den raa Sansning af
Naturen, Vinden og Fugtigheden, der slaar een i Ansigtet.
Derfor bader han ogsaa i Søerne, dukker ned i Mudder¬
bunden og bliver Fisk i Vandets Kølighed«. Søger man
Udtryk for et mere kunstnerisk Syn paa Naturen, finder man
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imidlertid ogsaa det. Der har allerede været citeret Wells,
man kunde citere utallige andre tilbage til Shakespeare og
længe før ham, og det maa nævnes, at England først og frem¬
mest indenfor Landskabsmaleriet har ydet sin Tribut til
Verdenskunsten (Turner, Constable o. m. fl.). Det er ogsaa
kendt, at Englænderne er særlig dygtige til at male Akvarel¬
ler; det er, som om Vandfarven passer til deres fugtige Klima;
ved Hjælp af disse gennemsigtige Farver, er de i Stand til
netop at give de uendelig sarte Toner, det bløde Lys og de
fine Farveforskelle, som findes i det engelske Landskab.

Lejrsporten nyder mange Fordele. I de
britiske Nationalparker indrettes gode
Lejrpladser i de smukkeste Omgivelser.
Her vises en Del af en Lejr for Ungdom
fra det befriede Europa sammen med
britiske Kammerater under Mottoet:

»Friendship through adventure«.

Den anden Del af Sharps Citat, som maaske vil falde
mange danske for Brystet, er et Udtryk for den Revolution
indenfor det engelske Samfundsliv, som Krigen har medført,
en ny Opfattelse, der sikkert i.de kommende Aar vil ændre
det engelske Samfund og dermed det engelske Land betyde¬
ligt. Der er i engelsk Politik i Øjeblikket en stærk Tendens
til at tage de nationale Interesser i Betragtning fremfor de
private; denne Nationaliseringstendens kommer maaske stær¬
kest til Udtryk i »The Uthwatt Report«, en Betænkning om
Erstatnings- og Grundværdistigningsforhold, afgivet til
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Ministeren for offentlige Arbejder og Planlægning i 1942.
Denne Betænkning munder ud i, at Staten for en passende
Erstatning een Gang for alle skal erhverve alle Udviklings-
rettigheder (Raadighedsretten) for al Jord i England og
Wales bortset fra Byomraaderne. Hvis denne Tanke fasthol¬
des i den Lovgivning, som nu er under Udarbejdelse, vil det
betyde, at Regeringen faar overordentlig stærke Midler i
Hænde til at kontrollere Udnyttelsen af Landet og den vil
saaledes ogsaa blive i Stand til at beskytte Naturomraaderne
og de landskabelige Værdier i det hele taget paa en yderst
effektiv Maade.

Naturfredningsforeningerne og »The National Trust«.
Interessen i England for at bevare Naturen og gøre den

tilgængelig for Offentligheden giver sig Udtryk dels ved
privat Fortagsomhed, dels gennem Regeringens Politik og
Ministeriernes Foranstaltninger. Der findes en Mængde For¬
eninger og Institutioner, der aktivt arbejder for Beskyttelsen
af Landskabet, Flora og Fauna og i det hele taget Steder af
æstetisk, videnskabelig, historisk eller arkitektonisk Betydning.
Af disse Foreninger er mange lokale, som f. Eks. »Association
for the Preservation of Ickwell Green« og »Epsom and Wal¬
ton Downs Preservation Society« etc. Andre har hele Landet
til Virkefelt, som »The National Trust« og »Common Open
Spaces and Foothpathes Preservation Society« etc.

Af de sidstnævnte har en Del et meget specielt Formaal;
der findes f. Eks. 3 forskellige Selskaber til Beskyttelse af
Fugle, og een til Beskyttelse af Træer.

De fleste af Institutionerne er Medlem af eller tilknyttet:
»Council for the Preservation of Rural England« henholdsvis
»Council for the Preservation of Rural Wales«, et meget
repræsentativt, sammensat Raad,hvis Virksomhed dels er af
propagandisk, dels af raadgivende Art.

Det udøver sin Virksomhed gennem en Eksekutivkomite og
holder sig orienteret om Forholdene ude i Landet ved Hjælp
af ca. 40 lokale Komiteer med hver sit Omraade, Komiteer —

der arbejder meget aktivt og selvstændigt og ofte udsender
sine egne Tryksager C. P. R. E. udsender foruden sin kvart-
aarlige Rapport talrige Publikationer, Adresser og agitatoriske
Skrifter, der behandler alle mulige Emner af naturfrednings¬
mæssig Interesse. Mange af disse Publikationer, som alle er
skrevet af yderst kompetente Personligheder, er meget om¬
fangsrige og dybtgaaende, og i Kraft af deres sagkyndige
Behandling af de Emner, der tages op, kommer de ofte til at
danne meget vægtige Bidrag til Landsplanlægningen. Bogen:
»Tomorrow in East Sussex« giver f. Eks., foruden en meget
indgaaende Beskrivelse af Sussex-Egnen, en fuldstændig
Anvisning paa, hvorledes denne Egn bør planlægges under

C. P. R. E.s Sammensætning giver et
ganske godt Billede af, hvilke Folk der,
ud fra forskellige Synspunkter, er inter¬
esseret i Naturen. De konstituerende For¬

eninger er følgende:

Royal Institute of British Architects.
Town Planning Institute.
County Councils Association.
National Federation of Women's Insti¬

tutes.

National Trust.

Royal Automobile Club.
Automobil Association.

Urban District Councils' Assn.
Central Landdowners' Association.

Rural Advisory Committee of: the Nat.
Council of Social Service.
Town and Country Planning Assn.
Rural District Councils' Assn.

Scapa Society.
Commons, Open Spaces and Footpathes
Preservation Society.
National Housing and Town-Planning
Council.

Chartered Surveyors' Institution.
Society for the Protection of Ancient
Buildings.
Country Gentlemens' Association.
Royal Society of Arts.
The Architecture Club:
Land Agents' Society.
Ancient Monuments Society.
Institute of Builders.

Incorporated Society of Auctioneers and
Land Property Agents.
Auctioneers' and Estate Agents' Institute
of the United Kingdom.
Cyclists' Touring Club.
Royal Society for the Protection of
Birds.

Metropolitan Public Gardens Assn.
Institution of Elektrical Engineers.
Design and Industries Association.
Pure Rivers Society.
Cambridge Preservation Society.
Oxford Preservation Trust.

Selborne Society.
Travel and Industrial Development
Association of Gt. Britain & Ireland.

Boy Scouts' Association.
Girl Guides' Association.

Royal English Forestry Society.
Ramblers' Association.

The Camping Club of Great Britain and
Ireland.
Roads Beautifying Association.
The Land Union.
Youth Hostels Association.

Georgian Group
og hertil kommer ca. 170 tilknyttede
Foreninger samt en Masse private Med¬
lemmer.
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Bodiam Castle (from S. E. Sussex) er
kommet ind under Fredningsbestemmel¬
serne. Fremover vil Borgen spejle sine
tykke Mure i Voldgravene og Parken
der nu er offentlig tilgængelig vil blive
vedligeholdt saaledes at den fremover
kan staa som et Eksempel paa den Tids
Havekunst.

Hensyntagen til den meget smukke Natur, der her findes; i
»The English Coast« stiller Forfatteren, som selv har berejst
alle Englands Kyster, detaillerede Forslag om, hvorledes Kys¬
terne kan tænkes beskyttede mod naturødelæggende Udnyt¬
telse o. s. v.

Gennem sine mange prominente Medarbejdere holder
Raadet sig i stadig Kontakt med Regeringen, og man søger
ved Henvendelser og paa andre Maader at skaffe sig Indfly¬
delse paa Lovgivningen. F. Eks. har man i lang Tid haft en
»Standing Committee on National Parks«, der har arbejdet
og agiteret for Oprettelsen af Nationalparker, et Arbejde som
nu synes at skulle bære Frugt. I Kraft af sin særlige sagkyn¬
dige Sammensætning nyder C. P. R. E. megen Agtelse og
modtager derfor ofte Sager til Udtalelse fra saavel Central¬
administrationen som de lokale Myndigheder, ligesom det
opfordres til at sende Repræsentanter ud i Landet til Besig-
tigelsesforretninger, hvor der tages Stilling til lokale Proble¬
mer. Dets hele Virksomhed er saaledes i Princippet ikke
meget forskellig fra den, der udfoldes af »Danmarks Natur¬
fredningsforening«.
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Derimod er der en anden Fredningsinstitution — med Sæde
i C. P. R. E. — hvis Virke er af en særlig Art, idet den —

modsat de øvrige Foreninger — erhverver de Omraader, den
ønsker at beskytte, hvorfor den er i Stand til at frede paa en
ganske effektiv, men ukompliceret Maade: »The National
Trust for Places of Historie Interest or Natural Beauty« er en
ganske distingveret Institution, ingen ringere end Queen
Mary er Præsident, og næsten alle Bestyrelsesmedlemmerne
er af højeste Adel; men den synes ikke desto mindre at skulle
faa en hel Del Betydning for den engelske Befolkning som
Helhed. Siden den for 50 Aar siden stiftedes af 3 læge Idea¬
lister har den støt og roligt arbejdet sig op og har i Dag ved
Køb fredet 140000 acres Land (d. e. ca. 56000 ha) fordelt
paa 900 forskellige Ejendomme, samtidig med at den udøver
Kontrol med 40.000 acres (d. e. ca. 16.000 ha) hvor den har
særlige Aftaler med Ejerne. Meget hurtigt blev den anerkendt
som »Public Company not Trading for Profit« og senere har
den ved Lov faaet visse Begunstigelser — navnlig i skatte¬
mæssig Henseende — og Beføjelser samtidig med, at Ram¬
merne for dens Virksomhed er blevet fastlagt. Den erhverver
sine Besiddelser ved Køb, arver dem eller faar dem forærende,
men modtager kun Ejendomme, som økonomisk hviler i sig
selv. Den ejer nu store Naturomraader, gamle Herresæder
med Parker og Jorder, Slotte og hele Landsbyer, og den er
af særlig Betydning i Dag, hvor store Dele af Landadelen er
nødt til at gaa fra deres Jorder paa Grund af de enorme
Skatter; thi det kan ofte betale sig for de store Jorddrotter
helt eller delvis at forære deres Gods bort til Trusten mod at

faa Lov til at blive siddende som Forpagtere. Trusten kan
herefter sørge for, at Bygningernes og Landskabets Præg be¬
vares, aabne Parkerne for Offentligheden o. s. v. Lettest gaar
det, hvor Driften kan fortsætte paa samme Maade som hidtil,
men sommetider maa den lægges om: Gamle Bygninger maa
indrettes til Museer eller Vandreherberger, eller man maa
finde en anden Form for Anvendelse af Bygninger og Jord,
som kan forenes med en Fredning, og som helst ogsaa skal
aabne Muligheder for Almenheden til at færdes paa Stedet.
Billederne viser nogle af »The National Trusts« Besiddelser,
og i Billedteksterne er gjort Rede for, hvorledes de drives og
udnyttes.

Et andet Eksempel er dette:
I Essex nær Colchester ligger en gammel Vandmølle »Fiat¬

ford Mill« og et Par Hytter, som kunde se ud til at have
ligget der siden det 16. Aarhundrede uden at være blevet
væsentlig forandrede siden da. Det er en enestaaende, næsten
uvirkelig Idyl; det omgivende Landskab minder med sine
Enge, Piletræer og det langsomt rindende Vand om et Ma¬
leri af Corot. Det har nu næppe været malt af Corot, men
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Fra Shakespeares Hjemegn. Floden Avon derimod af Maleren John Constable, som er meget beundret
nær Stratford. j England, hvor man betegner ham som den første Impres¬

sionist. Constable boede i Vandmøllen og malede sine fleste
Billeder her; hans berømte Billede »The Hay-Wain« viser
netop en af de gamle Hytter, som han har kunnet se fra sine
Vinduer. Der bliver ogsaa malet i Fiatford Mill i Dag; thi
Møllen og hele det omliggende Land, som nu tilhører »The ,

National Trust« er lejet ud til noget, der hedder »Council
for Promotion of Fiels Studies«, hvor Kunstnere og Viden¬
skabsmænd, Professionelle som Amatører, og Naturelskere i
det hele taget kan tage ud og komme Naturen paa nært Hold.
Vandmøllen og de omliggende Bygninger er indrettet med
dette Formaal for Øje: Foruden Bolig for Lederen — en Na¬
turvidenskabsmand — findes der Soverum, Dagligstuer og
Sovesale for de Besøgende og desuden Laboratorier og Ate¬
liers af forskellig Art. »Fiatford Mill« er et Eksempel paa en
udmærket gennemført Fredning af et smukt Sted, hvor man
har fundet en Anvendelse for de gamle Bygninger, hvorved
de kan blive holdt vedlige? uden at ødelæggende Indgreb er
nødvendige; men det mest interessante er egentlig, at den be-
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bos af en Institution, som netop har til Formaal at sætte Folk
i Stand til at udnytte Fredningen. Det er ganske konsekvent
— om end sjældent forekommende.

»The National Trust« ledes af et Raad, sammensat af Folk,
der hovedsagelig repræsenterer kulturelle Institutioner af for¬
skellig Art (Museerne, Naturfredningsforeningerne, de viden¬
skabelige Selskaber etc.). Dette Raad har nedsat særlige sag¬
lige Udvalg og lokale Komiteer rundt om i Landet. Det dag¬
lige Arbejde udføres af en meget omfattende Stab, som ledes
af en Sekretær, der til sin Raadighed, foruden sit Kontor¬
personale, har 2 Hovedagenter og 9 lokale Agenter, der har
delt Landet imellem sig. Som Raadgiver disponerer Trusten
over Specialister indenfor følgende Fag: Arkæologi, Arkitek¬
tur, Boligbyggeri, (Byplan), Botanik, Geologi, Ornitologi,
Skovbrug og Zoologi.

Trusten har Brug for store Pengemidler for at kunne røgte
sin Opgave. Disse kommer ind dels fra Overskuddet paa Ejen¬
dommene, dels gennem Medlemskontingenter, Legater og Do¬
nationer. Det aarlige Regnskab balancerer med ca. 2.000.000 £.
Den har imidlertid ikke nogen stor kontant Formue, da Pen¬
gene straks skal placeres i nye Ejendomme.

Landsplanlægningen.
Indtil 1942 var Sundhedsministeren ansvarlig for By- og
Landsplanlægningen; saa blev disse Funktioner overdraget til
»The Minister of Work and Planning« og i 1943 oprettedes
ved Lov et særligt Ministerium »The Ministry of Town and
Country Planning«, hvis Chef blev bebyrdet med den Opgave
»at sikre Konsekvens og Kontinuitet i Planlægningen og Ud¬
øvelsen af en national Politik m. H. t. Udnyttelsen og Udvik¬
lingen af Landet i England og Wales.« Under dette Ministe¬
rium sorterer ogsaa, hvad vi forstaar ved Naturfredning, idet
Ministeren iflg. Loven (af 1932) er bemyndiget til »at sørge
for Bevarelsen af eksisterende Bygninger og andre Objekter af
arkitektonisk, historisk eller kunstnerisk Interesse og Steder
af naturvidenskabelig Interesse eller landskabelig Skønhed, og
i det hele taget Beskyttelsen af eksisterende Skønhedsværdier,
saavel i Byerne som paa Landet.« (Stk. 1) At man tilskriver
Ministeriets Funktioner stor Betydning, viser den Omstændig¬
hed, at den nuværende Minister, Mr. Silkins, har Sæde i Ka¬
binettet.

Den første engelske Byplanlov var af 1925. Allerede i 1932
blev denne Lov imidlertid udvidet til ogsaa at omfatte Plan¬
lægning af Landet og »The Town and Country Planning
Aet« af 1932 er stadig det Fundament, hvorpaa der arbejdes;
der er dog senere kommet Love, som har givet Myndig-

Ifølge 1932 Loven kan der for al Jord
i England baade i Byerne og paa Landet
udarbejdes »Schemes«. »The Scheme«
er i Virkeligheden ikke selve Planen,
men.det ledsagende Dokument, som lov¬
fæstes), hvori det skal fastlægges, hvilken
Form for Udvikling, der kan tillades
inden for de planlagte Omraaders for¬
skellige Dele i den almindelige Hen¬
sigt at':

1) kontrollere »The Development of
Land« (herved forstaas enhver Foran¬
dring i Udnyttelsen af Jord eller Byg¬
ninger),

2) sikre, gode, sundhedsmæssige Forhold,
og ordnede Forhold i det hele taget,

3) bevare eksisterende Bygninger eller
Steder, der maatte være af arkitektonisk,
historisk eller kunstnerisk Interesse, og
Steder af videnskabelig Interesse eller
landskabelig Skønhed,

4) beskytte eksisterende Skønhedsvær¬
dier i det hele taget saavel i Byer som

paa Landet.
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Hadrians Mur byggedes af Romerne for
at beskytte England mod skotske Røver¬
togter. Den menes at være bygget efter
Ordre af Kejser Hadrian Aar 122 før
Kristus og er ca. 120 km lang. I Aarenes
Løb har Muren været udsat for megen

Ødelæggelse, idet Omegnens Bønder hen¬
tede Sten i den til Brug ved Vejarbejder
og Husbygning. Nu er den imidlertid
fredet som »Ancient Monument« under

»The Ministry of Works« og Mr. John
Dower har stillet Forslag om at udlægge
dens Omgivelser som Nationalpark.

hederne yderligere Beføjelser: »The Restriction of Ribbon
Development Aet« af 1925, der tilsigter at hindre Bebyggelse
langs Hovedvejene, »The Interim Development Aet« af 1943,
som giver Myndighederne Magt til at holde Landet under
Kontrol, indtil Planerne er udarbejdede og lovfæstede, og
endelig »The Town and Country Planning Aet« af 1944, som
sætter de lokale Myndigheder i Stand til i udstrakt Grad at
ekspropriere Land. Denne Lov tager især Sigte paa Arealer,
der har været udsat for Krigsskade eller har været udnyttet
til Krigsformaal og er baseret paa den Erkendelse, at saa-
danne Arealer ofte kun kan »rekonstrueres« tilfredsstillende,
hvis de helt eller delvis erhverves af det offentlige. Det er
f. Eks. i Kraft af denne Lov muligt i krigshærgede Kvarterer
ved Ekspropriation at hindre Genopførelse af de ødelagte
Huse paa Steder, man fremtidig ønsker friholdt som Park
eller lignende.

»The Interim Development Aet« af 1943 gør Udarbejdel¬
sen af Planer obligatorisk og indeholder som nævnt samtidig
Bestemmelser, ved hvilke man er i Stand til at holde Landet
under Kontrol, indtil Planerne foreligger. Bemyndiget til at
lade disse Planer udarbejde er x) de lokale Autoriteter; d. v. s.
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Kort hentet fra John Dowers »Report« visende de Omraader
i England og Wales, der efter hans Mening bør udlægges
som Nationalparker.

Landdistrikternes og Byernes Raad, 2) Amtsraadene (The
County Councils) og 3) »The Joint Committees«. Disse sid¬
ste er en Slags Egnsplansudvalg, der er meget almindelige;
det viser sig nemlig ofte fordelagtigt for de mindre Kommu¬
ner at slutte sig sammen nogle Stykker om en fælles Plan, da
de kan have fælles Interesser at varetage, og da det er mere
formaalstjenligt at planlægge for noget større Omraader ad
Gangen. Herved bliver man ogsaa i Stand til at engagere en
sagkyndig Byplanraadgiver, hvad mange af de smaa Land¬
kommuner ikke har Raad til enkeltvis. »Joint Committees«
kan dannes af de lokale Autoriteter efter frivillig Overens¬
komst eller nedsættes efter Ordre fra Ministeriet i Tilfælde,
hvor man finder det nødvendigt.

Naar en Plan er udarbejdet og vedtaget af de lokale Auto¬
riteter, indsendes den til Ministeriet til Approbation. Er den
først indsendt, er den ogsaa gældende, og den, der ønsker at
bryde den, maa rejse en Sag — i »The Interim Development
Aet« gives der faste Procedureregler og Regler for Erstatning,
der skal følges. I Ministeriet granskes Planen og samarbejdes

summary
In the summer 1946 the architect Mr.
Jørgen Bo made a journey to England to
study more closely what the English have
done and in the future intend to do to

preserve the landscape values of the
country ånd make them accessible to the
people. In the article Mr. Jørgen Bo
accounts for his impressions of the tour.
These impressions are summarized as fol¬
lows :

As' compared with Danish conditions
the land in England is not very inten¬
sively cultivated, and only one fifth of
the population lives in the country,
which means that great parts of the
English landscape have a particular un¬
touched character. This virginal charm
of the country is appreciated and as far
as possible defended by the English. One
has the impression that they in their
policy as well as in their private view
make a valuation of the country by
which the mental values almost counter¬

balance the material ones.

When it is taken into consideration
that England is one of the most densely
populated countries on the western he¬
misphere and that a higher percentage
of the population than in any other
country in the world lives in towns it
will be understood that the country to a

greater extent than in other places is
needed as a domain of recreation for the

townspeople. It is a popular hygienic
claim which must be recognized and
taken into consideration on the country
planning. A fact which the town-pro-
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Kort hentet fra John Dowers »Report« visende de Omraader
i England og Wales, der bør underkastes en nærmere Under¬
søgelse af »The National Park Committee«.

jectors of the past have recognized long
ago.

The interest in England in preserving
the landscape and making it accessible
to the public is manifested partly
through private enterprise and partly
through the policy of the government
and the arrangements of the Depart¬
ments of State. There are many unions
and institutions which work actively for
the preservation of the flora and fauna
of the landscape and on the whole pla¬
ces of aesthetical, scientific, historic or
architectonic interest. Among these
should be mentioned first and foremost
»Council for the Preservation of Rural

England«, a council composed of a nu¬

merous representation with great influ¬
ence. Among other things C. P. R. E. has
for a long time had a committee, which
has worked and agitated for the esta¬
blishment of National Parks, a work
which now seems to bear fruit.

»The National Trust for Places of
Historic Interest or Natural Beauty« co¬
mes into possession of the properties it
wants to preserve for which reason it is
able to protect very effectively. Since
it was established 50 years ago by three
idealists it had worked steadily forward
and has up to-day preserved 140.000
acres of land distributed on 900 estates,
while at the same time it supervises
40.000 acres, where particular arrange¬
ments have been made with the owners.

The possessions of the trust are occupied
through purchase, inheritance or as gifts,
but only self-supporting properties are
accepted. It is in possession of large un¬
cultivated areas, old manor-houses with

med Planerne for de tilstødende Omraader. Den gaar til Ud¬
talelse i de af de andre Ministerier eller hos saadanne Insti¬
tutioner, som maatte have Interesser at varetage inden for
det paagældende Omraade. Herefter er den parat til at blive
lovfæstet. 1 Tvivlstilfælde ligger det afgørende Ord hos Mi¬
nisteren, og skulde der komme Uoverensstemmelser, som ikke
kan forhandles bort mellem de forskellige Ministerier — hvad
der meget sjældent hænder — ligger Afgørelsen hos Parla¬
mentet.

For at lette Administrationen har Ministeriet decentrali¬
seret sig. Landet er opdelt i nogle og tyve Regioner, der hver
administreres af en »Regional Officer«; han har i Realiteten
en meget stor Myndighed, da Sagernes egentlige Behandling
finder Sted i Regionalkontorerne. The Regional Officer har
en Stab af Byplanteknikere til sin Raadighed; det er i Reglen
Ingeniører, Arkitekter eller »Surveyors«, der gennem en sær¬
lig ekstra Uddannelse har erhvervet Graden M.T.P.I. (Mem¬
ber of the Town Planning Institute); hertil kommer imid¬
lertid særlige »Research Officers«, d. e. Naturvidenskabs¬
mænd og Sociologer, som hver indenfor deres Fag udarbejder
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det videnskabelige Grundlag for Egnsplanen. I Centralkon¬
torerne i London samles alle Traadene: Her fastlægges Prin¬
cipperne, herfra udgaar Cirkulærerne og her sidder de Ko¬
miteer og Udvalg, som har til Opgave at varetage de natio¬
nale Interesser: »The National Park Committee«, »The Na¬
ture Reserve Committee« etc.

I »The Town and Country Planning Aet« findes som nævnt
Hjemmel for det, vi forstaar ved at »frede«; kun foregaar
det paa en helt anden Maade i England, hvor Naturfredning
er kædet sammen med en Planlægning — end hos os, hvor
det er en isoleret Funktion med sine egne Instanser (Nævn
og Overfredningsnævn). Fordelen ved det engelske System er,
at de forskellige samfundsmæssige Interesser i Kraft af, at de
er koncentreret under en enkelt Mands Ansvar, er nødt til at
arbejde sammen, modsat her i Landet, hvor det ofte sker, at
de samfundsmæssige Interesser staar skarpt mod hinanden i
en Strid, hvori Nævn eller Overfredningsnævn fungerer som
Dommere.

De direkte Fredningsbemyndigelser i 1932-Loven er ikke
særlig vidtgaaende (der er direkte nævnt Bemyndigelse til at
frede Træer og Grupper af Træer, der findes en Række Be¬
stemmelser om Fredning af gamle Bygninger, hvad der se¬
nere skal kommes ind paa, og endelig gives der det offentlige
Hjemmel til at erhverve Land til rekreative Formaal), men
det fremgaar som nævnt af Lovens Formaalsparagraf, at den
bl. a. skal benyttes til at beskytte landskabelige Værdier, og
dette er den da ogsaa udmærket i Stand til i Kraft af, at
man ved Planlægningen kan disponere Arealer for en bestemt
Udvikling. Det er fristende at drage visse Sammenligninger
mellem disse 2 Principper for Naturbeskyttelse: »Planlæg¬
ningsprincippet« og »Fredningsprincippet«. Ved en Planlæg¬
ning arbejdes der med alle Problemerne paa een Gang: Det
er som et Puslespil, hvor alle Brikkerne skal ende med at passe
ind i hinanden og tilsammen danne et smukt Billede. Brik¬
kerne repræsenterer Befolkningens utallige og ofte modstri¬
dende Interesser. Naar Planen er færdig, har man imidlertid
taget alle Ting i Betragtning: Man har faaet Husene placeret,
hvor det er rimeligt at bygge Huse og sørget for Udviklings¬
mulighederne, man har faaet Industrien placeret, hvor den
kan • trives, og hvor den ikke generer Boligkvarterer eller
skæmmer i Landskabet o. s. v. —, og naar der paa denne
Maade er disponeret, viser det sig, at langt det meste af Lan¬
det er blevet reserveret til landbrugsmæssig Udnyttelse, og da
der ikke indenfor disse Omraader maa bygges ud over, hvad
Landbruget har Behov, drives Minedrift eller overhovedet
foretages andet end drives Landbrug, er hermed Landet fre-

parks and lands, castles and whole vil¬
lages, etc. The trust sees that the buil¬
dings and the character of the landscape
are preserved, makes the parks open to
the public and tries to find an applica¬
tion for its properties which is compa¬
tible with a preservation. Some of the
properties of the trust are reproduced in
the illustrations of the article.

The preservation of natural beauty
comes in England under "The Ministry
of Town and Country Planning". In
"The Town and Country Planning Act"
of 1932 is a warrant for what we under¬
stand by preserving, but it takes place
in quite another way in England, where
the preservation of national beauty is
linked up with a planning, than in Den¬
mark, where the preservation is an iso¬
lated function with its own instances.

The direct provision of preservation in
the Act of 1932 are not very excessive,
but it' appears from the law that it
among other things shall be used for the
protection of scenic values, and for this
purpose it is excellent, as it is possible
through planning to dispose of areas for
a particular development.

The planning is made by the local
authorities and the prepared schemes are
then sent to the ministry for approba¬
tion. Here are the schemes studied and
elaborated together with the schemes for
the adjoining areas, here are the prin¬
ciples laid down, here sit the committees
and sub-committees whose task it is to

take care of the interests of the national
preservation of natural amenities: "The
National Park Committee" and "Nature
Reserve Committee".

On the English country planning the
public interests co-operate, all parties
concerned must come to an agreement
before the planning can be established
by law, and it will of course be a slow
affair to have the whole of England
planned, but the work is proceeding.

At present "The National Park Com¬
mittee' is preparing a bill for establish¬
ment of National Parks. The committee
is working on basis of a report worked
out for the ministry by the architect Mr.
John Dower. This report is distinguished
for its realistic reasoning and its fore¬
sight. He defines a National Park as an
extensive area of beautiful and relatively
wild country in which for the nation's
benefit and by appropriate national de¬
cision and action, (a) the characteristic
landscape beauty is strictly preserved,
(b) access and facilities for public open-
air enjoyment are amply provided, (c)
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Her boede Benjamin Disraeli. The Hugh-
enden Estate« i Buckinghamshire er nu

blevet overtaget af »The National
Trust«. Den udstrakte Park, som er fuld
af Pinie- og Lærketræer, er aaben for
Offentligheden; Hovedbygningen paa¬
tænkes indrettet som et Disraelimusæum.

det for — d. v. s. disponeret for — Landbrug. Det er ikke
nogen særlig streng eller specifiseret Fredning, men den er
meget omfattende.

Her i Landet er man i Stand til i Kraft af Naturfrednings¬
loven at frede visse begrænsede Omraader paa meget be¬
stemte Vilkaar, men samtidig med, at man freder visse Om¬
raader, prisgiver man i Virkeligheden alt det omliggende, da
man ikke kan frede hele Landet. Forhindrer man Bebyggelse
paa et smukt Sted, kan det meget ofte ske, at Bebyggelse saa
vokser op paa et tilstødende Areal paa en mere eller mindre
tilfældig Maade, som kan være til Skade for det fredede
Areal. Vor Naturfredningslov viser sig da ogsaa fortræffelig,
hvor det drejer sig om Omraader af mere speciel Karakter,
men den er i Virkeligheden ikke tilstrækkelig til at sikre Be¬
varelsen af det almindelige danske Landskab, hvortil der ikke
er knyttet specielle Interesser af den ene eller den anden Art,
og Fejlen ligger her aabenbart deri, at visse Dele af Landet
belægges med Betingelser (Byerne og de fredede Omraader
paa Landet), paa Bekostning af Resten, der frigives til fri Ud-
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nytteise. Thi herved fejer man Snavset fra sin egen Dør hen
foran Naboens. Det er jo saaledes i Øjeblikket, at det er mu¬
ligt at etablere f. Eks. en Sommerhusbebyggelse af den mest
tilfældige og jaskede Karakter et hvilket som helst Sted i
Landet, blot man holder sig fri af Kyst- og Skovfrednings-
linierne samt af de med Byplan belagte Omraader. Dette er
man faktisk ikke i Stand til at hindre ved Hjælp af vor Natur¬
fredningslov, med mindre man betragter hele Landet som »et
Omraade, som paa Grund af dets Skønhed, er af væsentlig
Betydning for Almenheden«, hvilket er Lovens Kriterium for
hvad der kan fredes. Det vilde maaske ud fra visse Betragt¬
ninger være ganske konsekvent at gøre det, men det kan dog
vist næppe være Meningen med Loven.

Ved den engelske Landsplanlægning arbejder de offentlige
Interesser som sagt sammen. Landet bliver ikke frigivet af
Landbrugsbaandet, undtagen alle Synspunkter — ogsaa de
naturfredningsmæssige — er taget i Betragtning. Dette er
sjældent Tilfældet her, hvor det f. Eks. ofte sker, at Land¬
brugsjord i stort Omfang frigives til Udstykning, uden at Na¬
turfredningsmyndighederne underrettes herom — (uanset Na¬
turfredningslovens § 9), hvilket i mange Tilfælde har haft til
Følge, at naturskønne Egne er blevet prædestureret for Be¬
byggelse eller at Bebyggelse har fundet Sted saadanne Steder
uden at Hensynet til Naturen har været taget i Betragtning,
og uden at det i det hele taget har været overvejet, hvorvidt
det samfundsmæssigt er ønskeligt at faa det paagældende Sted
bebygget.

Da alle Parter skal være enige, inden Planlægningen kan
lovfæstes, er det selvsagt en langsommelig Historie at faa
planlagt hele England. Endnu ved Krigens Udbrud var kun
% af Landet under Planlægning, men nu synes Arbejdet at
skride godt frem. Er Planlægningen imidlertid først tilende¬
bragt, hvad den vel forøvrigt aldrig fuldstændig bliver, vil
man være i Besiddelse af et Overblik over Landets »eksiste¬
rende og fremtidige Tilstand«, og herefter vil Landets land¬
skabelige Værdier og Naturværdier i det hele taget være un¬
der fuldstændig Kontrol og kan sikres i det Omfang, det of¬
fentlige mener, de bør sikres.

De nationale Fredningsforanstaltninger.
Man har imidlertid indset, at man ikke ved alene at anvende
»The Town and Country Planing Aet« er i Stand til paa til¬
strækkelig bred Basis at frede alle Nationens naturskønne eller
naturvidenskabelig interessante Omraader, ligesom denne hel¬
ler ikke byder den tilstrækkelige Hjemmel til at reservere
meget udstrakte Omraader for de mange Millioner Byboeres

wild life and buildings and places of
architectural and historic interest are sui¬

tably protected, while (d) established
farming use is effectively maintained.

Dower suggests 10 various areas, diffe¬
rent landscapes laid out as National
Parks, among these should particularly
be mentioned: "The Lake District",
"Snowdonia", etc.

It lies in the word that the National
Parks must be established by the nation
for the nation. Arrangements must be
made to enable everybody to make use
of the parks as domains of recreation,
so there must be established night-lod¬
gings, youth hostels, camping places and
to a certain extent sports grounds, but
everything must be planned in such a
way that the landscape does not suffer
by it.

Outside the National Park areas it is
still the intention to maintain farming
use to a reasonable extent, not only be¬
cause it from a political economic point
of view would be wrong to give up agri¬
culture on a large scale, but also because
it is simply wanted to a certain extent
to preserve the landscape in a cultivated
condition as the interplay between scene¬

ry and the device of man is still wanted
to be kept in view. A National Park will
therefore never be the same as a Nature
Reserve. The ministry, however, has re¬

cently appointed a committee that has
to move which areas there will be
ground for protecting as Nature Reser¬
ves together with the National Parks.
This committee is called "Nature Re¬
serve Committee".

The expenses in connection with the
establishment and upkeep of the Nation¬
al Parks are paid by the nation. Mr.
Dower's budget as to these works is not
very accurate, it is sooner a question of
hundred thousands than of millions of
(pounds annually), a very small amount,
indeed, in proportion to the other ex¬
penses of the nation, and he concludes:
"There can be few national purposes,
which at so modest a cost, offer so large
a prospect of health-giving happiness
for the people."

The cost, however, in connection with
the establishment of the National Parks
will be so minimal if the ideas which
form the basis of "Uthwath", saying
that the state has to take over the right
to dispose of all land in England, are
realized. If this might occur the state
will be able to a great extent to preserve
the landscape values of England without
making essential compensation for it.
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Under Udarbejdelsen af Listen over
forslaaede Nationalparker har man maat-
tet tage en lang Række forskellige Fak¬
torer i Betragtning: Stedets landskabe¬
lige Værdi, dets naturvidenskabelige
Betydning, dets Egnethed for offentlig
Adgang, dets Popularitet, dets Beliggen¬
hed i Forhold til Byerne og i Forhold til
Transportmidlerne etc. etc. Hvad Dower
imidlertid ogsaa lægger Vægt paa er, at
starte med et Antal Omraader af for¬

skellig Karakter, saaledes at man i
Nationalparkerne faar Eksempler paa

forskellige engelske Landskabstyper.
Hans Liste ser saaledes ud :

1. The Lake District.
2. Snowdonia.

3. Dartmoor.
4. The Peak District and Dovedale.
5. Pembroke Coast.
6. Cornish Coast.

7. Craven Pennines.
8. Black Mountains and Brecon Bea-

song.

9. Exmoor and North Devon Coast.
10. The Roman Wall.

De 6 førstnævnte Omraader regnes
for de vigtigste, og der stilles Forslag om
at faa disse Nationalparker etableret
inden for et Tidsrum af 5 Aar.

Friluftsliv. Landsplanlægningen foretages som nævnt egentlig
af de lokale Autoriteter under Varetagelse af lokale Interesser
og samarbejdes derefter i Ministeriet med de nationale Inter¬
esser. De »Fredninger«, der findes paa Egnsplanerne, vil der¬
for uvægerligt have et vist lokalt Tilsnit; man savner endnu
Lovhjemmel til i tilstrækkelig stor Maalestok at foretage na¬
tionale Fredninger, og først naar denne Hjemmel er til Stede,
er man i Stand til at gøre Landsplanen færdig. Denne Lov¬
givning er imidlertid under Opsejling, idet Ministeriet har
nedsat en Kommission, der skal afgive Betænkning om Eta¬
blering af Nationalparker inden Jul. Sagen vil herefter med
det samme komme for Underhuset, har Mr. Silkins lovet,
hvor den sikkert vil faa en velvillig Modtagelse.

Tanken om Nationalparker er ikke ganske ny; den har
længe spøgt i C.P.R.E., som har haft en særlig Komité, der
har arbejdet med Spørgsmaalet og drevet og stadig driver
en stærk Agitation herfor. Ministeriet har ogsaa tidligere haft
en Kommission (nedsat i 1931), men der er af en eller anden
Grund ikke kommet noget ud af dens Arbejde. Den nu sid¬
dende »National Park Committee« er sammensat dels af
fremtrædende Enkeltpersoner (bl.a. Forfatteren Julian Haux-
ley), dels af Folk, der repræsenterer Befolkningens mange¬
artede Interesser, uden at de dog er Politikere. Den arbejder
paa Basis af en Rapport, udarbejdet for Ministeriet af Arki¬
tekten John Dower.

John Dowers Rapport udmærker sig ved sin klare, person¬
lige Form og realistiske Tanke; den er meget fremsynet — om
man vil vidtgaaende — i sine Krav. En Nationalpark define¬
res heri som et stort, smukt og forholdsvis jomfrueligt Stykke
Land, inden for hvilket man til Gavn for Nationen og ved
national Lovhjemmel og Foranstaltning har: a) sikret Stedets
karakteristiske, landskabelige Skønhed, b) skaffet offentlig
Adgang og tilvejebragt Muligheder for Befolkningens Frilufts¬
liv i rimeligt Omfang, c) paa passende Maade beskyttet den
eksisterende Flora og Fauna og Steder af arkitektonisk eller
historisk Interesse samtidig med, at man d) haandhæver
Landbrugets Ret til fortsat Drift i det hidtidige Omfang.

Det volder ingen Vanskeligheder at finde Omraader egnede
til at udlægge som Nationalparker i ovennævnte Betydning;
thi meget store Dele af England navnlig i den vestlige Part
henligger som vild Natur, ifølge Dower drejer det sig om ca.
]/5 af England og Wales. Det vil imidlertid hverken være ri¬
meligt eller nødvendigt paa een Gang at frede alt dette; der
stilles derfor Forslag om om at skelne mellem følgende Kate¬
gorier :
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A) Arealer, der i første Omgang foreslaas udlagt som Natio¬
nalparker.

B) Arealer, der bør holdes i Reserve for fremtidige National¬
parker, og

C) Arealer, der ikke synes egnede til Nationalparker, men
som bør underkastes en nærmere Undersøgelse, da Dele
af dem, der kan være værdifulde, muligvis bør udlægges
som Reservater eller fredes ved lokal Foranstaltning eller
gennem »The National Trust«.

Det vilde føre for vidt at komme ind paa en nærmere Be¬
skrivelse af disse Steder, som alle hører til Englands skønne¬
ste. De kan vel iøvrigt slet ikke beskrives udtømmende, men
maa ses. Man maa nøjes med at henvise til den ualmindelig
righoldige Literatur — baade den digteriske, den videnska¬
belige og den populære — der findes om engelsk Natur. De
fleste af Omraaderne er Bjergomraader; dog er de alle meget
forskellige af Karakter. Cornwalls forrevne Klippekyster er
en ganske anden Landskabstype end den, man faar at se i
det mere indsmigrende »Lake district« eller i Omraaderne
omkring »Snowden« i Wales. Hvad der imidlertid undrer er,
at det ikke synes at have været muligt at udpege et passende
Areal i Nærheden af London (muligvis har Afstanden til
Byerne ikke været det afgørende for Dower). Dette Forhold
er imidlertid blevet rettet i de Planer, »The National Park
Committee« nu har under Udarbejdelse, idet man her stiller
Forslag om ogsaa at udlægge »The North and South Downs«
i Sussex som Nationalpark. Det er godt, at man paa denne
Maade ogsaa faar en Bid af det mere opdyrkede, men smi¬
lende og typisk engelske Sussex-Land med.

Det ligger i Ordet, at Nationalparkerne skal etableres af
Nationen og for Nationen. De skal med andre Ord være til¬
gængelige for alle, fra alle Dele af Landet og fra alle Befolk¬
ningslag; derfor maa der træffes Foranstaltninger for at sætte
alle — ogsaa den mindrebemidlede Del af Befolkningen og
især Ungdommen — i Stand til at gøre fuldt Brug af Par¬
kerne som Rekreationsomraade. Der maa sørges for fri Ad¬
gang overalt, hvor det ikke direkte er til Skade for Land¬
bruget; der maa etableres Overnatningssteder og Vandreher-
berger i fornødent Omfang, Lejrpladser og til en vis Grad
ogsaa Sportspladser; men alt dette maa planlægges, saaledes
at Landskabet ikke lider derved, saa den landskabelige Fred
ikke forstyrres og »The Wild Life« frit kan udfolde sig. Dette
sidste er af stor Betydning, idet man lægger megen Vægt paa,
at der gives Befolkningen Lejlighed til paa nært Hold at
studere Dyrenes Liv i Naturen. Der maa ogsaa drives et Op¬
lysningsarbejde blandt Befolkningen; der maa udsendes orien-

RESUMÉ

Dans l'été de 1946 l'architecte Jørgen
Bo fit un voyage en Angleterre pour
étudier de plus pres ce qu'on a fait et
qu'on a l'intention de faire å l'avenir
pour la protection des valeurs de nature
du pays et pour les faire accessibles å la
population. Dans l'article M. Jørgen Bo
rend compte de ses impressions de
voyage. Ces impressions sont resumées
ainsi qu'il suit.

Comparé aux conditions danoises le
sol d'Angleterre n'est guére intensément
cultivé, et seulement 1/5 de la popu¬
lation habit la campagne, ce qui a pour

conséquence que de grandes parties du
paysage anglais ont la nature particuliére-
ment vierge. Ce charme virginal du pays
les Anglais l'apprécient et cherchent å le
protéger. On a l'impression que, dans
leur politique comme dans leur point de
vue personnel, ils évaluent le pays par

quoi les valeurs spirituelles sont å peu
prés aussi fortes que les materielles.

Considérant que l'Angleterre est un
des pays le plus densément peuple sur

l'hémisphére occidental, et que le pour-
cent' de la population le plus grand
que quelque pays que ce soit dans
le monde est domicilii dans les villes,
on comprend qu'on a encore plus besoin
de la campagne comme territoire de
récréation pour les citadins. C'est une

prétention demo-hygiénique qu'on est
obligé de reconnaitre et prendre en con-
sidération aux projets de pay, question
que les urbanistes d'autrefois reconnais-
sent depuis longtemps.

L'intérét en Angleterre pour conserver
la nature et la faire accessible au grand
public s'exprime partie par l'esprit
d'entreprise privé et partie par la poli¬
tique du gouvernement et leS dispositions
des ministéres. Il y a grand nombre de
réunions et d'institutions qui travaillent
activément pour la protection du pay¬

sage, de la flore, et de la faune, et en
tout — les sites d'intérét esthétique,
scientifique, historique, ou architecto-
nique. Entre elles il faut avant tout
citer: »Council for the Preservation of
Rural England«, conseil tres représenta-
tivement composé et d'une grande in¬
fluence. Entre autres choses le C. P. R. E.
a depuis longtemps un comité qui
travaille et fait de la propagande pour
la fondation de pares nationaux, travail
qui å présent semble porter ses fruits.
»The National Trust for Places of
historie Interest or Natural Beauty«
acquiert les propriétés qu'on désire pré-
server, et voila pourquoi il est capable
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de conserver d'une maniére tout å fait
effective. Dés qu'il fut fonde il y a 50
ans par trois idéalistes il a avancé ferme,
et il a jusqu' aujourd'hui conservé
140.000 acres de terre repartis å 900

propriétés, en meme temps qu'il controle
40.000 acres ou il y a des concentions
particuliéres avec les propriétaires. Il
acquiert ses possessions par achat, les
hérite, ou les a pour rien, mais il n'ac-
cepte que des propriétés étant pécu-
niairement en équilibre. Le trust posséde
de grands paysages, de vieux manoirs
avec des pares et des champs, des cha¬
teaux, et des villages entiers. Le trust a

soin que l'empreinte des édifices et du
paysage est conservée, ouvre les pares

pour le grand public, et cherche å trou-
ver un emploi de ses propriétés compa¬
tible avec la protection. Partie des pro¬

priétés du trust est représentée aux illu¬
strations de eet article. La protection
des sites reléve de »The Ministry of
Town and Country Planning«.

Dans »The Town and Country Plan¬
ning Act of 1932« on trouve la sanction
de ce que nous entendons par protéger,
seulement il est réalisé dans une toute au¬

tre maniére en Angleterre, oil la protec¬
tion des sites est enchainée avec une or¬

ganisation, qu'en Danemark ou la pro¬
tection des sites est une fonction isolée
avec ses propres instances.

Le réglement direct sur la protection
dans la loi de 1932 ne va guére loin,
mais il s'ensuit de l'article d'intention de
la loi qu'il entre autres choses doit étre
employé å protéger les valeurs pay-

sagesques, et il en est bien capable, car
en projetant on peut disposer de super¬
ficies pour un développement déterminé.

La formation de projets est entreprise
par les autorités locales qui préparent les
plans et projets envoyés ensuite au mini-
stére pour recevoir l'approbation du mi¬
nistre. Ici au ministére les plans sont
recherchés et collaborés avec les projets
des paysages voisins, ici les principes sont
fixés, ici sont les comités et commissions
qui ont charge de sauvegarder les intéréts
nationaux pour la protection des sites et
paysages: »The National Pare Com¬
mittee« et »Nature Reserve Committee«.

En matiére du projet de pays ang¬
lais les intéréts publics collaborent
toutes les parties doivent convenir avant
que la formation d'un projet est donnée
force de loi et ce sera lå naturellement
une affaire qui dure longtemps d'avoir
projeté 1'Angleterre tout entier, mais le
travail avance bien.

En ce moment »The National Park

terende Tryksager om Nationalparkernes Planlægning og Ud¬
nyttelse bilagt særlige Kort o. s. v.

Bekostningerne skal alle udredes af Staten, ligesom Staten
bør have Administrationen, der dog muligvis kan ske i et vist
Samarbejde med de lokale Autoriteter, Nationalparkerne vil
komme til at sortere under »The Minister of Town and Coun¬

try Planning«, men det er et Spørgsmaal, hvorvidt der vil
blive oprettet et særligt Departement direkte under Ministe¬
ren, eller om der vil blive nedsat et uafhængigt Raad, der skal
være ansvarligt overfor Ministeren. Ved den sidstnævnte Ord¬
ning vil det være muligt — saafremt dette Raad fornyer sig
med passende Mellemrum — til Stadighed at føre en Natio-
nal-park-Politik i direkte Overensstemmelse med Befolknin¬
gens Tarv, og selve Starten vil ogsaa blive lettet derved, at
den nuværende »National-Park Committee« i Begyndelsen vil
kunne paatage sig Administrationen, hvorved man vil faa
Sikkerhed for, at de samme Synspunkter, som har været lagt
til Grund for Lovforslaget, følges, naar dette realiseres. Kom¬
missionen skal have et særligt Kontor til Raadighed med det
fornødne Antal Teknikere og Kontorister, og herudover i hver
Nationalpark en Stab, ledet af en særlig Kommissionær. »The
National Park Authority«, hvad enten denne tager Form af
en Kommission eller et Departement, vil først og fremmest
faa til Opgave at sørge for, at de udpegede Omraader plan¬
lægges paa bedste Maade og i Overensstemmelse med dets
Funktion. (»The National Park Committee« beskæftiger sig
kun med selve Lovhjemmelen, ikke de detaillerede Planer).
Det er saa et Spørgsmaal, hvorvidt Nationalparkerne skal
tages ud af Landsplanen og behandles for sig, eller om de skal
behandles sammen med de tilstødende Omraader som en Del
af Landsplanen og til Dels under samme Lovhjemmel. John
Dower stiller Forslag om det sidste: Hver enkelt National¬
parks Omraade skal planlægges af en »Joint Committee«,
sammensat af Folk udpeget af »The National Park Autho¬
rity« og af de lokale Autoriteter; for det første er man herved
i nogen Grad i Stand til at benytte den eksisterende Lovhjem¬
mel (af 1932 og 1944), hvilket gør det hele simplere, for det
andet finder man det mere demokratisk og psykologisk rigtigt
ikke helt at sætte de lokale Myndigheder fra Styret. »The
National Park Authority« faar iøvrigt de samme Opgaver at
varetage for Nationalparkernes Vedkommende, som Ministe¬
ren har for hele Landet. Det bliver en Slags Ministerium i
Ministeriet, der skal varetage særlige Interesser indenfor be¬
stemt afgrænsede Omraader.

Som nævnt i den indledende Definition, tænker man sig
indenfor Nationalparkernes Omraade stadig at opretholde
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Landbruget i rimeligt Omfang, ikke blot fordi det national¬
økonomisk set vilde være forkasteligt at nedlægge Landbrug i
stor Stil, men ogsaa fordi man simpelthen ønsker Landskabet
bevaret i en vis Grad af kultiveret Tilstand, idet man gerne

stadig vil have Samspillet mellem Naturen og Menneskets
Frembringelser for Øje. En Nationalpark vil derfor ingen¬
sinde blive det samme som et Naturreservat; uanset at det
meget ofte vil være Tilfældet, at der inden for deres Omraade
findes Steder, der vil være Grund til at beskytte som Natur¬
reservat, d. v. s. beskytte mod enhver Udnyttelse i visse Til¬
fælde ogsaa mod offentlig Adgang. (Saaledes vil de fleste af
Nationalparkerne være rige paa Steder af særlig, geologisk
Interesse, f. Eks. »Snowdonia« og »Cornwalls« Kyster — lige¬
som der de fleste Steder vil vise sig at findes sjældne Plante-
og Dyrearter, som kun findes det paagældende Sted.) Man
vil herefter forstaa, at man stadig mangler en Lovhjemmel til
paa Statens Foranledning og Bekostning at frede Omraader
som egentlige Naturreservater. Der er derfor nedsat en særlig
Kommission, hovedsagelig bestaaende af Videnskabsmænd ti}
at beskæftige sig med denne Side af Sagen, en Kommission,
hvis Opgave det bliver først at gaa alle Nationalparkerne
igennem og lokalisere de i videnskabelig Henseende særlig
værdifulde Arealer indenfor disse, for derefter i Samraad med
Nationalparkautoriteterne at træffe de fornødne frednings¬
mæssige Foranstaltninger, og dernæst i det hele taget at ud¬
pege de Omraader (uden for Nationalparkerne) i England
og Wales, der er saa værdifulde, at der er Grund til at frede
dem paa Nationens Bekostning.

Udgifterne ved Etableringen af Nationalparkerne vil
næppe blive særlig store, da det hovedsagelig drejer sig om
lidet opdyrkede og tyndt beboede Arealer, for hvilke der ikke
kan rejses betydelige Erstatningskrav, og hvis hele Erstat-
ningsspørgsmaalet løses efter de Linier, man i Øjeblikket ar¬
bejder med for den fremtidige Lovgivning (Uthwatt-Re-
port'en) vil Erstatningerne blive minimale. Dowers Budget¬
tering er ikke videre nøjagtig: »Det drejer sig snarere om
Hundredetusinder end om Millioner (£ aarligt), i Sandhed
en meget ringe Post sammenlignet med Nationens øvrige Ud¬
gifter,« og han slutter saaledes: »Kun faa nationale Formaal
vil, for saa beskeden en Bekostning, kunde byde Befolkningen
saa store Muligheder for livgivende Lykke.«

Bygningsfredning.
Byplanlovene giver som sagt Ministerierne vigtige Bemyn¬
digelser m. H. t. Bevarelsen af Bygninger af arkitektonisk eller
historisk Interesse. Ministeren kan efter 1944 Loven lade ud¬
arbejde Lister over saadanne Bygninger for derigennem at
give de lokale Autoriteter Anvisning paa, hvilke Bygninger

5°

Committee« travaille avec un proposition
de loi pour l'établlssement de pares na-
tionaux. On travaille sur la base d'un

rapport fait pour le ministére par l'archi-
tecte John Dower. Ce rapport se dis¬
tingue par son raisonnement réaliste et
son prévoyance. Il définit un pare
national comme étant une superficie
grande, belle et relativement virginale
au dedans de laquelle on a pour le
plus grand bien de la nation et par
sanction-légale nationale et arrangement
a) assuré la beauté caractéristique et
paysagesque du lieu, b) procuré ap-
proche publique et des possibilités pour
la vie en plein air de la population en
étendue raisonnable, c) en maniére con-
venable protegé la flore et faune
existante et les lieux d'intérét historique
ou architectoniqe en méme temps qu'on
d) maintient le droit de l'agriculture k
exploitation continuelle dans la maniére
qui en a été pratiqué jusqu'å present.

M. Dower propose d'affecter 10 diffé-
rents territoires, différents paysages com¬
me pares nationaux; il faut surtout men-
tionner The Lake District, Snowdonia
eet.

Il est dans le mot que les pares
nationaux doivent étre établis par la
nation et pour la nation. Il faut prendre
des dispositions pour mettre tout le
monde en état de faire plein usage des
pares comme territoire de réeréation, il
faut alors établir des gites d'étape, des
campements, et, en quelque mesure, ter¬
rains de sport; mais il faut le projeter
tout ensemble ainsi que le paysage n'y
souffre.

, Au dehors du territoire des pares na¬
tionaux on pense å maintenir continuelle-
ment l'agriculture en proportion raison¬
nable, non seulement parce qu'il serait
d'un point de vue d'économie-politique
inacceptable de supprimer l'agriculture
sur une grande échelle, mais aussi parce

qu'on tout simplement désire conserver
le paysage dans une certain mesure d'état
cultivé en désirant toujours avoir devant
les yeux le jeu conjugué entre la nature
et les productions humaines. Aussi un

pare national ne sera-t-il jamais la méme
chose qu'une réserve; Cependant le mi¬
nistére vient de constituer un comité qui
doit déposer des projets concernant
quelles superficies il y aura raison de
protéger comme réserves å c6té des pares
nationaux. Ce comité s'appelle »Nature
Reserve Committee«.

Les frais de la fondation et culture
des pares nationaux restent a la charge
de la nation. Le budget de M. Dower de



Et Eksempel paa en Landsby, som ejes
af »The National Trust«. Det er »West

Wycombe« i Buckinghamshire. Den er

blevet restaureret af »The Society of
Arts«, og man har forsøgt samtidig med,
at man iagttog Nutidens Krav til Be¬
kvemmelighed, at bevare dens arkitek¬
toniske Ynde. Det er lykkedes ganske
godt. Den udnyttes imidlertid ikke som

Turist-Attraktion, hvad der ofte er Til¬
fældet med de gamle engelske Lands¬
byer ; Indbyggerne ernærer sig ved Land¬
brug og Stolemageri.

man anser for særlig værdifulde, saa der kan tages behørigt
Hensyn hertil under Udarbejdelsen af Planerne. Ministeren
kan ogsaa godkende saadanne Lister, som er udarbejdet af
særlig sagkyndige Folk eller Institutioner uden for Ministeriet,
og han er forpligtet til, inden Listerne endelig godkendes, at
forelægge dem for saadanne Kapaciteter eller Forsamlinger,
som menes at have særlig Interesse for og Kendskab til gamle
Bygninger. Naar disse Lister er udarbejdede og godkendte,
sendes de ud dels til de lokale Autoriteter, dels til Regional¬
kontorerne, dels til Ejerne og Brugerne af de i Listerne op¬
førte Huse. Herefter skal der, inden der foretages nogen Ned¬
rivning, Forandring eller Tilbygning af de fredningsværdige
Bygninger, gives mindst 2 Maaneders Varsel fra Ejerne til de
lokale Autoriteter, der saa er forpligtiget til at videresende
Anmeldelsen til Ministeriet og en hel Række Institutioner,
som har Interesser at varetage i denne Forbindelse. Nu kan
ganske vist ingen forhindre Ejeren i at ødelægge sit Hus, naar
de 2 Maaneder er gaaet, men i den mellemliggende Tid kan
de fredningsinteresserede Institutioner have rejst Penge til at
købe Ejendommen, eller de lokale Autoriteter kan — med
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Ministerens Billigelse — enten ved Overenskomst erhverve
Ejendommen eller faa en eller anden Aftale med Ejeren eller
endelig kan der, hvis det drejer sig om en særlig værdifuld
Bygning, med Hjemmel i 1932-Loven (§ 17) til enhver Tid
af Amtsraad, Byraad eller Sogneraad udstedes en Ordre, der
forbyder Ejeren at nedbryde, ombygge eller udvide sit Hus.
(Denne kan dog appellere Ordren til Ministeren, hvis Af¬
gørelse er endelig). Normalt vil der herefter ske det, at den
Autoritet, der har udstedt Ordren, faar en eller anden Aftale
med Husejeren eller muligvis erhverver det efter Overens¬
komst. Men finder man Tilfældet af en saadan Art, at Byg¬
ningen kun kan bevares paa tilfredsstillende Maade ved, at
den kommer i offentligt Eje, er det offentlige (By-, Amts-
eller Sogneraad) berettiget til at ekspropriere Bygningen, hvis
Ejeren ikke vil sælge frivilligt.

Gamle Bygninger eller Anlæg af arkitektonisk, historisk
eller arkæologisk Interesse kan ogsaa fredes som »Ancient
Monument« i Kraft af »The Ancient Monument Acts« af
I9I3 °g -31, der administreres af »The Ministry of Works«.
Til »Ancient Monuments« henregnes i Almindelighed kun
Bygninger, der er saa gamle, at de ikke kan anvendes til al¬
mindelig Beboelse (ikke gejstlige Bygninger), og som iøvrigt
af Ministeren findes at være af Interesse for Offentligheden.
De kan i saa Tilfælde erhverves af Staten, eller Staten kan
bemyndige lokale Autoriteter til at overtage dem. Ligesom
»The Minister of Town and Country Planning« er ogsaa
»The Minister of Works« bemyndiget til at lade udarbejde
Lister over »The Ancient Monuments«, hvorved Ejeren bliver
forpligtiget til at give et Varsel paa 3 Maaneder, inden han
foretager Ændringer af nogen Art ved sin Ejendom.

JØRGEN BO

ces travaux n'est pas trés exact: »il est
plutot question de centaines de mille que
de millions (de livres sterling par an)«
en vérité un poste minime comparative-
ment aux autres dépenses de la nation,
et il termine: »que peu de buts
nationaux ne pourront-ils pour si peu
de dépenses offrir å la population si
grandes possibilités de bonheur anima-
teur«.

Cependant les frais de l'établissement
des pares nationaux seront tout minimes
si ces pensées sont réalisées qui sont å
l'origine de »Uthwath«, prévoyant que
l'État reprenne le droit d'administration
de tout le sol d'Angleterre; si cela est
effectué, l'État sera capable d'une ma-
niére fort étendue de proteger les valeurs
de la nature sans en indemniser notable-
ment.

Fra »Fiatford Mill« i Essex, Maleren
John Constables gamle Ejendom, der nu
er fredet og beboes af »Council for Pro¬
motion of Field Studies« (se Teksten).
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Humleore
I sin bog »om haver« indleder havearkitekt, lektor C. Th. Sø¬
rensen afsnittet om Humleore saaledes: »Humleore ved Ring¬
sted er en ejendom af ganske egen art.« Enhver, som har gæ¬
stet stedet, maa erkende sandheden i disse ord. Man overdri¬
ver næppe, hvis man siger, Humlore er enestaaende i sin art.

Som det fremgaar af ovenstaaende plan, er den overvejende
del af ejendommens 600 ha skovarealer; dog findes en del eng
og mose samt et landbrug — en bondegaard. Alt dette ejes af
minister N. P. Arnstedt, som i 1930 sammenkøbte jordene og
paabegyndte ombygningen af en jagtvilla, som fandtes paa
stedet. Paa et ret tidligt tidspunkt blev havearkitekt C. Th. Sø¬
rensen knyttet til Humleore og satte i aarenes løb sit præg
paa ejendommen. Tid efter anden skabtes her det arbejde, som
i 1945 tildeltes Eckersberg-medaillen. Det arbejde, som tør
regnes for det fineste landskabsgartneriske arbejde i Danmark.

Det er vanskeligt at anvende betegnelsen have om anlægget
ved Humleore. Ved en have forstaar man almindeligvis et
indhegnet stykke jord til dyrkning af planter. Det er rammen,
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der danner haven. Der inden for kan med forskellige midler
— man kan kalde dem haveelementer — laves forskellige kom¬
binationer, opnaas forskellige virkninger.

Humleore er ikke i den forstand en have, men en sammen¬

smeltning af omgivelserne — skovene og landskabet — paa
den ene side og haveelementerne paa den anden — til en hel¬
hed. Medens haven, defineret som oven for, oftest er midt¬
punktsøgende, er dette anlæg midtpunktflyende. Man ser ud
af haven, ud i landskabet, gennem naturlige lysninger og
lange udhugninger i skoven.

I sin opbygning minder Humleore ikke saa lidt om den en¬
gelske landskabshave med dens pleasure-ground nærmest hu¬
set, bestemt af og oftest knyttende sig direkte til dette med
sine blomster, bassiner o. 1. Uden for og omkring denne par¬
ken med store græsflader og fritstaaende træer, gaaende til¬
syneladende direkte over i det engelske landskab — et park¬
landskab med græssende kvæg og arbejdende bønder.

. Ved Humleore har man mod syd, umiddelbart knyttet til
huset, en forsænket vandhave, en henrivende lille giardino-
secretto. Bag om denne breder udstrakte klippede græsflader

Syd for huset er en forsænket vandhave.
Husets beboere har her et beskyttet op¬

holdssted. Her er læ, og nysgerrige blikke
generer ikke. Fra stuerne har man glæde
af den hele aaret, og den forstyrrer ikke
landskabet set fra mark og skov. Murene,
bygget af Neksø-sandsten, tjener som

vokseplads for mange planter. Med hen¬
blik paa vanding af disse nedgravedes
lodrette skærvefyldte drænrør bag stene¬
ne. De er senere erstattet af gennem¬
løbende drænledninger med svagt fald
fra ende til ende. Denne ordning har
vist sig mere hensigtsmæssig og tidsspa-
rende.
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Kommer man til Humleoré ad vejen fra
Kværkeby station, er det første indtryk
man modtager et formeligt farvechok
foraarsaget af den over 80 m lange og
6 m brede staude-rabat. Fra det tidlige
foraar til sen eftersommer ser den, passet
af en dygtig gartner, altid pragtfuld ud.
I gartneriet dyrkes malva og m. a. til ud¬
plantning i rabatten, hvor dette maatte
blive nødvendigt i sommerens løb.

sig — i foraaret oversaaet med blomstrende løgvækster — for
umærkeligt at afløses af græsmarker og »rigtige« marker med
korn og andet.

Nord for domestikbygningerne ligger gartneriet med det
store drivhus. En meget lang og bred staude-rabat og en lille
plet med bede i græs udgør stedets blomsterhave.

Lidt uafhængig af det hele ligger tennisbanen i et stort
rum, ca. 40 m i diameter.

Ogsaa tilkørselsforholdene er ordnede efter landskabsgart¬
neriske idealer, som f. eks. Repton hævdede dem. Vejen fra
Kværkeby station føres gennem skoven paa en saadan maade,
at man først i det øjeblik, man svinger ud af denne, ser huset
og den prangende staude-rabat.

Humleore er i bedste forstand i slægt med de engelske ha¬
ver, som herhjemme er saa berømmede. Her er ikke de, som
man undertiden synes, strenge linier og umaadelige, næsten
umenneskeligt proportionerede rum, som kendetegner barok¬
kens haver. Alt er ligesom mere menneskeligt. For den over¬
fladiske betragter at dømme har man blot lagt nogle bygnin¬
ger paa en stor slette og fordelt forskellige havelementer gan-
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Som baggrund for staude-rabatten har
C. Th. Sørensen bygget et af sine kæde¬
hegn, hvor slyngroser finder en udmær¬
ket vokseplads. Ved hver ende af rabat¬
ten er fliselagte siddepladser, hvoraf den
sydlige ses paa billedet. Den nordlige, fra
hvilken der er en smuk udsigt, er hegnet
af en betonmur, hvis fortsættelse danner
grænse mod gartneriet, og paa hvis syd¬
side man dyrker fersken. Paa nordsiden
er espalieret ribs, som er en udmærket
og fin plante til dette formaal.

Et billede, der viser kædehegnets enkle
skønhed. Stolperne blev rejst med barken
paa for en halv snes aar siden. I dag
frønner de ved jorden — rimeligvis fordi
de har været for grønne. Olieimprægne-
rede stolper er maaske det bedste mate¬
riale til formaalet.

56



Planer og fotografier er velvilligt udlaant
af lektor C. Th. Sørensen. Plan og fugle¬
perspektiv er tegnet af Georg Boye.

Tennisbanen ved Humleore ligger i et
rundt rum. Væggene dannes af en ind¬
hegning bestaaende af 3 m høje egestol-
per, der har dobbelte løsholte foroven og
forneden. Indadtil bærer disse jerntraads-
fletværk af hensyn til boldspillet. Udad¬
til hænger kæder, aim. kotøjr, som bærer
en bevoksning af Polygonum Baldschua-
nicum. Billedet viser denne som en ud¬
mærket vægdannende plante. Desværre
foraarsagede de haarde vintre først i 40-
erne slemme huller i bevoksningerne. Da
der blev efterplantet med skovranke
(Clematis vitalba) og træmorder (Cela-
strus), er den grønne flade i dag ikke saa

homogen som ønskelig.
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ske tilfældigt — planløst. At det imidlertid ikke er sket plan¬
løst, vidner et stort arkivmateriale om.

En havearkitekts arbejde er ofte fuldt af skuffelser, En del
af disse er han muligvis selv skyld i — han kan have drømt
for højt og uvirkeligt, og drømmen kunde aldrig blive virke¬
lighed under de givne stedlige forhold. Eller maaske har der
været manglende tilsyn under arbejdets udførelse, saaledes at
dettes kvalitet ikke blev den ønskede og resultatet ud i frem¬
tiden forringendes. Men det kan ogsaa hænde, at alt var som
det skulde være ved arbejdets aflevering, men at vedligehol¬
delsen svigtede.

Og her røres ved et brændende problem: En ting kan være
rigtig tænkt og udført — det hjælper altsammen intet, om
ikke der kommer en dygtig gartner til, som betragter det som
sin opgave at passe netop denne have, som sin egen. Den have,
han skal udvikle saa nær det fuldkomne som muligt, til netop
det, som var planlæggerens tanke.

Der findes en del mennesker, som kan passe en have upaa-
klageligt — hver ting sit sted og hver ting paa sit sted. Græs¬
set kun i plænerne og løvet kun paa træerne — eller kom¬
postbunken. Men de kan ikke faa tingene til at gro, de har
ingen fantasi. Og derfor bliver resultatet ikke det, havearki¬
tekten forestillede sig, da han sad ved tegnebordet.

Murene om vandhaven er tørsatte og

næsten lodrette. Bemærk, hvorledes trap¬
pens trin fortsætter murens skiftegang.

SUMMARY

Humleore near Ringsted on Seeland is
an estate of 600 hectares of which the
greater part is woods, the rest arable
land, meadows, and moors.

The owner, the Minister N. P. Arn-
stedt bought the estate in 1930 and built
the present main building on the site of
an ancient hunting-villa.

The landscape architect, a lecturer at
the Academy of Fine Arts, Mr. C. Th.
Sørensen very soon became attached to
Humleore and in the course of time put
his impress on the place.

Here he created the work which may

be considerede the finest horticultural
work in Denmark, the work which in
1945 was awarded the Eckersberg-medal.
The grounds of Humleore are not what
is generally understood to be a garden,
but rather an amalgamation of certain
garden-elements and the surrounding
landscape. Its arrangement is almost like
the English landscape- garden with
pleasure-ground, park, and landscape.

South of the house is a sunken garden
with a sand-stone-pool surrounded by
flowers.

The servants' quarters and the gardens
are situated north of the house. Here is
also a perennial-border which is 80 me¬
ters long and 6 meters wire and beds of
green grass.

A tennis court is situated in a space,

40 meters in diameter, enclosed by oak-
poles supporting horizontal cross bars
from which hang chains entwined with
Polygonum baldschuanicum.

A large-sized greenhouse was built in
1940 housing a spacious wintergarden
with clinker-walks and seats surrounded
with box-hedges. There is luxuriant
growth here the year round. Besides the
working-rooms a studio is connected
with the greenhouse in front of which
there is a small lake.

As the owner is very much interested
in the woods and its fauna there is no

fence round the park.
Artificial lakes are dammed up in the

woods. In the south-westerly clearing it
is the intention to make a canal of 150
meters in length.

In spite of the unfavourable condition
of most Danish estates at present with
the scarcity of labour Humleore is,
thanks to Mr. Sørensen, kept in fine
condition.
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Udhugning i skoven ved Humleore. Til
venstre i billedet tennisbanen.

Landskabet bevidst anvendt som virke¬
middel i haven.
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Oprindelig laa paa stedet en jagtvilla.
Minister Arnstedt lod, da han sammen-
købte jorder og skabte det nuværende
Humleore, arkitekterne J. Mark-Nielsen
og J. Hartmann-Petersen udbygge huset.
Senere har arkitekt, professor Palle Suen-
son foretaget udvidelser. Hvor man be¬
finder sig i parken, aner man husets rød¬
kalkede murflader. Samspillet mellem ar¬
kitektur og træer er ganske nydeligt og
kan i dette tilfælde slet ikke undværes.
Alle huse under Humleore er kalkede
med samme røde farve som hovedbyg¬
ningen.

Humleores havearkitekt kan glæde sig. Han har i Over¬
gartner Sørensen en god og dygtig medarbejder, som i ordets
egentlige forstand er gartner. Under hans ledelse er Humle¬
ore passet saa nær det fuldkomne, man tør forlange, og han
kan faa planterne til at gro trods en hel del vanskeligheder,
hvoraf den altovervejende vel nok er skovens dyr. Da der
nemlig intet sted er hegnet, har disse uhindret adgang over¬
alt i parken. Det har derfor været nødvendigt i det tidlige
foraar f. eks. om staude-rabatten — skønt det ikke er pynte¬
ligt — at opsætte hønsevæv af hensyn til de spæde spirer og
blade. Man har maattet opgive at dyrke visse plantearter som
f. eks. Dianthus, idet disse er meget yndede af harer.

En anden — i øjeblikket ikke mindre — vanskelighed har
Humleore fælles med saa mange andre større anlæg, nemlig
vanskeligheden ved at skaffe den fornødne hjælp til arbejdets
udførelse. Dette er i virkeligheden mange steder katastrofalt
for vedligeholdelsen, og det medfører uvægerligt, at man ved
al projektering maa ind paa en forenkling af tingene, en for¬
enkling som iøvrigt ikke er af det onde. Overgartner Sørensen
har ikke den medhjælp, han kunde ønske — foruden parken,
gartneriet og drivhuset hører til stedet en stor frugtplantage —
saa meget mere prisværdigt er det resultat, som fremvises.
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RESUMÉ

Humleore prés de Ringsted dans l'ile de
la Séeland est une propriété de 600 ha.
dont la plus grande parti est bois, et le
reste champ cultivé, pré, et marais.

Le propriétaire, ministre N. P. Arn-
stedt acheta en 1930 le lieu et fit båtir
le corps de båtiment actuel sur une an-

cienne villa de chasse.
Assex tot l'architecte-paysagiste, lec-

teur å l'Académie des Beaux-Arts, C. Th.
Sørensen fut attaché å Humleore et

donna par la suite son empreinte å la
place.

Ici il créa l'oeuvre qui doit étre con-
sidérée comme le travail peysagiste le
plus beau en Danemark, oeuvre qui en

1945 fut décernée la Médaille d'Eckers-
berg. La plantation de Humleore n'est
pas ce qu'on en général comprend par
un jardin, mais plutot une amalgama¬
tion de certains éléments de jardin et le
paysage entourant, et s'approche dans sa

composition au jardin-paysage anglais
avec pleasure-ground, pare, et paysage.

Au sud de la maison est un jardin
d'eau avec des murs de grés.

Des logements de domestiques et un

établissement d'hortilculture sont au

nord de la maison. Ici se trouvent aussi
une plate-bande de plantes vivaces long
de 80 m et large de 6 m, et une place
verte avec des compartiments herbeux.

Un court de tennis est situé dans une

cloture, 40 m de diametre. Les parois
sont fait par une haie de poteaux de
chéne avec des traverses horizontales, sur

lesquelles sont suspendues des chaines
couvertes de Polygonum baldschuanicum.

Une grande serre est construite en

1940. C'est un grand jardin d'hiver avec
des allées de briques et places assises,
entourées de bordures de buis. Ici un

grand luxe de vegetation tout le long de
l'année. En continuation de la serre est,
outre une piece de travail, un atelier
d'artiste, devant lequel est une petite
piéce d'eau.

Le bois et ses animaux ont tout

l'interét des propriétaires, å cause de
quoi il n'y a pas de haie autour du pare.

Dans le bois des lacs artificiels sont

refoulés. Dans l'éclaircie au sud-ouest on

a l'intention de creuser un canal long
de 150 m.

Malgré la rigeur du temps pour toutes
les plantations danoises assez grandes et
manque de main-d'oeuvre, Humleore est,
grace au premier jardinier Sørensen, en
excellent état.

Til de forannævnte betragtninger over Humleore og de,
som paa forskellig maade er knyttet til stedet, var det maaske
rigtigt at føje visse oplysninger om de enkelte haveelementer
udover de, som gives i tilknytning til billederne.

I begyndelsen af 40'erne opførtes et stort drivhus. Besø¬
gende udtaler, at alene det er turen værd. Dette bygværk maa
opfattes som en umaadelig stor vinterhave, hvor klinkegange,
kantede med tykke buxbomhække, fører rundt mellem en fro¬
dig og alsidig vegetation. Om foraaret dækkes jorden af blom¬
strende løgvækster. Senere er det roser og clematis, der vælder
ned fra de søjler, som bærer det mægtige glastag, man glæder
sig over. Og om høsten hænger tunge mørke drueklaser og
lyser i solen. Der er indrettet flere siddepladser, og man kan
afholde mindre selskabeligheder herinde. Tropiske fugle fly¬
ver omkring og fylder huset med deres pludren. I en til driv¬
huset knyttet bygning er foruden arbejdsrum m. v. indrettet
et atelier, foran hvilket er et rektangulært lille vand.

Skoven, som med sin rige bestand af vildt, har ejerens store
interesse, udgør ogsaa en del af det store anlæg. Her er ved
opstemning skabt et par kunstige søer, som er anvendelige til
saavel fiskeri som andejagt — foruden at de er kønne at se

paa.

I den sydvestlige udhugning i skoven er det tanken at ind¬
rette et 150 m langt vand, en kanal, som foraarsaget af ter¬
rænforhold i forbindelse med overføring af en vej har to vand¬
spejl. Ad græsklædte stier skulde man kunne færdes paa begge
sider af kanalen. Projektet er dog endnu ikke kommet til ud¬
førelse.

J. ARVAD-JACOBSEN

Det kgl. danske Haveselskab.
Siden de ni Blomstervenner med Oberst d'Origny i Spidsen
for over 100 Aar siden traadte sammen for at vedtage de før¬
ste Love for »Selskabet til Blomsterkulturens Fremme« senere

»Det kgl. danske Haveselskab« har meget ændret sig inden
for det æstetiske Havebrugs Omraade, men trods skiftende
Konjunkturer og dermed følgende vanskelige økonomiske Pe¬
rioder har Det kgl. danske Haveselskab stadigt forsøgt at fast¬
holde den een Gang udstukne Linie, nemlig Udbredelse af
Kendskabet til det æstetiske Havebrugs Materialer og Virke¬
midler, selv om det ogsaa i Perioder har ydet en betydelig
Indsats for Ophjælpning af det økonomiske Havebrug. Det
kgl. danske Haveselskab har ikke været en stivnet og fornemt
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tilbagetrukket Institution uden Kontakt med Livet i Tiden.
Flere Gange har det skiftet Navn alt efter de foreliggende
Opgaver, og Summen af de indhøstede Resultater udgør i
Dag en Værdi, der ikke alene fortjener Paaskønnelse, men
tillige en varig Støtte fra faglige Kredse. Denne Støtte er
ikke alene ønskelig, den er simpelthen nødvendig, om Sel¬
skabet skal paatage sig de Opgaver der ligger forude.

Med forøget Støtte kan Haven eksperimentere med de Pro¬
blemer, der har vor Interesse, som en Vejviser — rigt illustre¬
ret ved Haven selv og ved Udstillinger o. 1. — kan den videre¬
befordre sine Erfaringer, som Forevisningshave for den have-
interesserede Del af Befolkningen er den uvurderlig, derfor
appelleres der til alle Interesserede om Støtte til Det kgl. dan¬
ske Haveselskabs Arbejde.

Denne Appel anbefales hermed paa det varmeste af Have¬
arkitektkredse. S. H.

Billedet viser den sydlige Del af Sten-
højspartiet.
Det rige Blomstervæld, øverst til venstre,
skyldes en Clematis montana.

Tillægsblad til Havekunst.
Som saadant udkommer stadig Have¬
arkitekten hver maaned med aktuelt stof
af almen interesse.

Foruden korte artikler, anmeldelser, ind¬
læg og noter om kursus, konkurrencer,
undervisning m. m. bringer bladet i hvert
nummer en haveplan, saaledes at der er

mulighed for at følge med i, hvad der
arbejdes med i havearkitektkredse.
Havearkitekten udgives i samarbejde med
Foreningen af yngre Havearkitekter, re¬
daktør Georg Boye.
Abonnement tegnes hos postvæsenet og
koster indtil videre kun 2 kr. aarlig.
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Skitsekonkurrence om

Omformning a
i Fredericia

Kort over Del af Fredericia, visende den
gamle Kastelbys Gadenet og Ryes Plads
Beliggenhed i dette,
i : 35.000.

Situationsplan 1 : 1000, visende nuvæ¬
rende Udformning af Rye's Plads. Af
Hensyn til Klicheernes Form er alle Si¬
tuationsplaner vendt saaledes, at Øst
vender opad.

A. Oplysninger og Vejledning
(Uddrag af Program).
Ryes Plads er en rektangulær Plads mellem Gothersgade og
Prinsessegade (se Kortet over Fredericia, 1:35.000). Dens
Udstrækning i Nord—Syd-Retningen er 55 m, i Øst—Vest-
Retningen 45 m. Pladsen er saaledes beliggende, at Midtlinien
for Sjællandsgade passerer gennem Ryes Plads 25 m fra Syd¬
siden af denne, altsaa omtrent i Midten.

I sin nuværende Skikkelse bestaar Ryes Plads af
1) et cirkulært Blomsterbed med Jernrækværk, omgivet af

et smalt Fortov. I Centrum staar Broncebusten af General
Rye paa en Granitsokkel med Ansigtet vendt mod Vest.

2) en to-delt Kørebane med udvendige Fortove.
3) To Græsplæner omgivet af lave Traadhegn og med

spredte Træer af forskellig Værdi (se Bilag 2) samt Bænke
paa begge Sider af Statuen.

4) Den ovennævnte Kørebane med 2 Fortove paa Pladsens
Nordside. Denne blev bibeholdt efter Pladsens Omlægning i
1924 og tjener bl. a. som Adgangsvej for en Droskeforretning,
der har to Udkørsler til Gaden.

5) Et Fortov paa Pladsens Sydside langs den derværende
Bebyggelse.

Pladsen har et Fald paa ca. 50 cm fra Vest mod Øst og ca.
40 cm fra Nord mod Syd.

Med Hensyn til de trafikale Forhold kan det oplyses, at
Gothersgade maa betragtes som Byens Hovedgade i Nord—
Syd-Retningen. Prinsessegade har en mindre Trafik, men er

dog ogsaa en vigtig Færdselsaare i Øst—Vest-Retningen.
Sjællandsgade er en vigtig Færdselsaare i Øst—Vest-Retnin¬
gen. Mod Vest gaar den direkte over i Prangervejen, der er
Byens Forbindelsesvej med det stærkt voksende Villakvarter
mod Vest.

Det er konstateret, at der er en vis Trafik i Retningen Sjæl¬
landsgade—Gothersgade—Ryes Plads nordlig Kørebane—
Prinsessegade, idet Trafikanterne undgaar at følge Midtkøre¬
banen, i hvilken de skal dreje uden om Statuen.

Det maa fremhæves, at selv om Pladsen ved Sjællandsgades
Gennemføring ændrede Karakter fra et fredeligt, stille Anlæg
til en Slags Gade, beholdt Stedet dog sin Yndest blandt Byens
Indbyggere. Det vil bemærkes, at arkitektonisk set er Faca-
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derne mod Ryes Plads ikke værdifulde og, bortset fra Syd¬
siden, temmelig urolige.

Ved den aarligt tilbagevendende Mindefest for Fredericia¬
slaget, der fejres i Fredericia med samme Varme og Indlevelse
som i de forløbne, snart 100 Aar, smykkes Ryes Monument om
Aftenen den 5. Juli med Blomster. Paa selve Mindedagen pas¬
serer en mægtig Procession af alle Byens Borgere forbi de
samme Steder. Denne Hyldest til de historiske Minder er dybt
indlevet i Fredericias Befolkning og vil sikkert blive fortsat i
Fremtiden.

B. Formaalet med Konkurrencen
er at tilvejebringe Ideer, bilagt fornødne Tegninger og Be¬
skrivelser til en Omformning af Pladsen, der skal tilstræbe:

1) Et samlet og harmonisk Anlæg med gode Siddepladser
og — saa vidt muligt — med Bibeholdelse af de mest værdi¬
fulde af de eksisterende Træer.

2) En værdig og virkningsfuld Placering af Monumentet
paa Pladsen.

3) En fornuftig Færdselsordning med rimelig Hensyntagen
til den Beboerne paa Nordsiden af Pladsen tilkommende
Færdsels- og Tilkørselsret samt Fortove foran baade Nord- og
Sydsiden af Pladsen.

Idékonkurrencen er iøvrigt helt fri, saaledes at ethvert For¬
slag, der blot bibeholder Monumentet inden for Pladsen samt
dennes ydre Ramme af Bygninger, vil komme med.i Bedøm¬
melsen.

Omformning af Ryes Plads
Da Indleveringsfristen udløb, var der indleveret 35 Forslag,
og ved det afsluttende Dommermøde blev det eenstemmigt
vedtaget at give Førstepræmien til Arkitekt Jørgen Juul Møl¬
ler, M.A.A., København, og Havearkitekt Marie Olsen, Kol¬
ding. Andenpræmien gik til Arkitekterne Holger Jensen,
M.A.A., og Aage H. Jacobsen, M.A.A., begge København.
Trediepræmien blev tildelt Arkitekterne Eva og Niels Koppel,
M.A.A., og Havearkitekt Eywin Langkilde, alle København.

Der fandt ingen Indkøb Sted.
Den stillede Opgave kunde i Princippet løses paa to Maa-

der. Sjællandsgades stærke Trafik kunde fortsat ledes over
Pladsen, denne Løsning er trafikalt rigtig, men pladsmæssig
mindre heldig. Trafikken kunde ledes uden om Pladsen, hvil¬
ket giver den ideelle Plads, men mindre god Trafik. Klaringen
af Trafikken har været ret afgørende for Dommerkomiteen,
hvilket forekommer rigtigt i dette Tilfælde. De tre af de her
viste fire Forslag har alle ladet Trafikken passere Pladsen,

Dommerkomiteen bestod af:

For Fredericia Byraad : Borgmester Jngv.
Arent (Formand), Arkitekt Gunnar
Quist, Viceinspektør H. Hastrup, Fru
Inge Nielsen.
Museumsinspektør, Magister Hugo Mat¬
thiessen.

Stads- og Haveingeniør A. Grum-
Schwensen.

For Dansk Havearkitektforening: Troels
Erstad.

For Akademisk Arkitektforening: Ernst
Petersen og Ove Boldt.
For Dansk Arkitektforening: Palle Ro¬
stock.

I..: «

i. Præmie:

Perspektivtegning, visende Kiosk og Fri-
luftsservering i Pladsens nordøstlige
Hjørne.

f A'p*:
■

-, ■%i 3- >
•**.. ."-C;

i. Præmie:

Perspektivtegning, visende Bustens An¬
bringelse og Baggrund.

66



SUMMARY

In the old Jutlandish fortress town of
Fredericia the town council have had a

competition hold about the regulation
of Rye's Plads.
The place has been named after a po¬

pular general who made himself famous
during the Danish-German war 1848-50.
On the place a feast is now held every

year in commemoration of the day of the
sally from Fredericia on the 6th af July.
Altogether' 35 proposals were received
and 3 prizes were distributed as follows:
1. Prize. Jørgen Juul Møller, Copen¬
hagen ; Marie Olsen, landscape architect,
Kolding.
2. Prize. Holger Jensen and Aage A.
Jacobsen, architects, Copenhagen.
3. Prize. Eva and Niels Koppel, archi¬
tects, and Eywin Langkilde, landscape
architect, all of them from Copenhagen.

RESUMÉ

Dans la vieille ville de citadelle de Jut¬
land : Frédéricia, le counseil municipal a
fait un concours sur la rectification de
la Place de Rye.
La Place tire son nom d'un général po-

pulaire qui s'est fait renomme pendant
la guerre entre la Danemark et l'Alle
magne 1848-1850.
Sur la place on célébre chaque année
une féte commémorative du jour de la
sortie de Frédéricia le 6 juillet.
Il y avait au total 35 propositions par-

venues, et trois prix furent décernés com¬
me suit:
1 er prix: Jørgen Juul Møller de Copen-
Olsen de Kolding.
2nd prix: les architects Holger Jensen
et Aage H. Jacobsen de Copenhague.
3me prix: les architects Eva et Niels
Koppel, et l'architecte-paysagiste Eywin
Langkilde, tous de Copenhague.

og Førstepræmievinderne har endog udskilt den gaaende Tra¬
fik fra den kørende ved Hjælp af et Par Rabatter. Dette
Forslag er nydeligt udformet, Tegningerne er elegante, men
der foresvæver een noget om, at Pladsen er for lille til en saa
let og opløst Beplantning. Muren er levende udformet, men
er utilstrækkelig til at lukke den urolige Bebyggelse ude, der
mangler en stærk samlende Plantning.

Arkitekterne Holger Jensen og Aage H. Jacobsen leder
Trafikken helt uden om Pladsen, som de forsænker og gør
symmetrisk ved at forskyde Trappen halvt ud for Sjællands-
gade, hvilket virker mindre godt, der er her skabt gode Sidde¬
pladser, men ogsaa her mangler en samlende Ramme. Et
Samarbejde med en Havearkitekt vilde maaske have været en
Vinding for dette Projekt. For at live op paa Pladsen anbrin¬
ger Forfatterne Cementkummer med Blomster flere Steder,
og selv om denne Form for Blomsteranbringelse paa egnede
Torve og Pladser ikke er den ringeste, og selv om det maa ind¬
rømmes, at det baade her og mange andre Steder kan virke
baade tiltalende og besnærende, maa det bemærkes, at den som
udfører saadanne Arrangementer maa være i Besiddelse af
megen kritisk Sans og sikker Smag, og navnlig paa Steder,
hvor faglig Assistance mangler, kan denne Vej være farlig.

Aridtekt Olaf Fahl og Havearkitekt Georg Boyes Plan viser
helt rigtigt, at Pladsen maa samles af en stærk Plantning. Efter
at have peget paa dette Forhold flere Gange lyder det maa¬
ske mærkeligt at sige her, at Rammen forekommer vel vold¬
som til det lille Areal.

Arkitekterne Eva og Niels Koppel samt Havearkitekt Ey¬
win Langkilde har vist en meget følsom Regulering, idet man
efter denne Plan kan lade en Del af den eksisterende Plant¬

ning blive tilbage, indtil den fremtidige Beplantning har faaet
sin endelige Form. Naar dette i Løbet af nogle Aar er sket,
kan den gamle og noget tilfældige Beplantning fjernes (ved
tilfældig Beplantning forstaas her ret artsrig Beplantning af
mer eller mindre fine Eksemplarer), og den nye Plads vil af¬
sløre sig i hele sin enkle og smukke Form.

I Dommerbetænkningen er der peget paa det trafikalt for¬
kerte ved Planen, skal der hertil føjes yderligere Kritik, maa
det blive denne, at den omkransede Mur synes for lav, men
paa dette Forhold bødes der ved en Plantning som ikke ses
paa Situationsplanen, idet en Rabat under Acasiastamhækken
tilplantes med Lonicera pileata og Cotoneaster Henryi, der
giver en meget smuk Baggrund for Bænkepladserne, naar den
vokser til.

Der kan ikke være Tvivl om, at i den gamle Kastelbys Plan
vil et Anlæg af denne Art være af overordentlig stor æste¬
tisk Værdi.

Baade Første- og Andenpræmievinderne foreslaar at be-
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Perspektivtegning, der viser hvorledes
Sjællandsgade føres over Pladsen og
Pladsens Afgrænsning.

Situationsplan r : 500.
1. Prdeinie:

Arkitekt Jørgen Juul Møller, M.A.A.,
København.

Havearkitekt Marie Olsen, Kolding.

Dommerbemærkninger:

1. Præmie.

Paa Trods af Sjællandsgades direkte
Gennemførelse, som maa anses for den
naturligste trafikale Løsning, har For¬
slagsstilleren opnaaet at bevare Anlæget
som Helhed.

Indskrænkningen af Kørebanebredden
rummer en udmærket Idé, og de fore-
slaaede Rabatter mellem Kørebane og

Fortov vil bevirke, at Fodgængerne ikke
uagtet.gaar ud paa Kørebanen, og de vil
medvirke til at understrege Helheden;
ligeledes er Tanken med de brostens-
armerede Græsplæner og Kørebanebe¬
lægning, ligeledes af Brosten, medvir¬
kende hertil.
Den lille Pavillon med Friluftsservering
er en festlig Detaille, som er af Betyd¬
ning for Helheden, og Murenes capri-
ciøse Udformning røber megen Følsom¬
hed.

Placeringen af Ryes Monument forekom¬
mer rigtig, og Væggen med den stedse¬
grønne Beplantning danner en ypperlig
Baggrund. Forslaget paa anses for at
være økonomisk forsvarligt.
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2. Præmie:

Arkitekt Holger Jensen, M.A.A., Hol¬
lænderdybet 32, København.
Arkitekt Aage H. Jacobsen, M.A.A., Ma¬
gistervej 60, København.
Situationsplan 1 :500.

lægge hele Pladsen med Granitbrosten. Stenene lægges tæt,
hvor Færdsel foregaar (se Situationsplanerne), paa det øv¬
rige Areal tilsaas Fugerne med Græs. En saadan Foranstalt¬
ning vil, hvis den rigtige Vedligeholdelse ydes, være af over¬
ordentlig raffineret Virkning.

Den stillede Opgave var meget interessant. Der kan ikke

Dommerbemærkninger:
s. Præmie.

Forslagsstilleren har skabt en sluttet, fre¬
delig Plads, som ganske vist er opnaaet
paa Bekostning af en mindre god trafikal
Løsning.
Pladsen synes noget pretentiøs i Forhold
til Omgivelserne, og Trappen fra den
nordlige Tværgade kan utvivlsomt ude¬
lades til Fordel for flere Bænkepladser.
Ideen med Forsænkningen vil sikkert vise
sig god, men Banketten under Monu¬
mentet vil kræve en nøjere Gennem¬
arbejdning, ligesom der burde skabes en
bedre Baggrund for Monumentet ved en

egnet Beplantning.

Snit gennem Pladsens Sydside, visende
Monumentets Placering og Udgravnin¬
gens Dybde.
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være Tvivl om, at Fredericia Byraad ved Konkurrencen har
faaet belyst Sagen alsidigt, og at man har faaet behandlet
hele Spørgsmaalet saaledes, at der ud fra de her indhentede
Erfaringer kan etableres et Anlæg, der passer-ind i den gamle
Bys Gadebillede, og der er Grund til at takke Byraadet for
dets Indstilling og Forstaaelse for denne Sags Betydning.

S. H.

Snit gennem Pladsens Nordside med Mo¬
nument, eksisterende Træer og nyplantet
Ramme.

3. Præmie:
Arkitekterne Eva og Niels Koppel, Gen¬
tofte.
Havearkitekt Eywin Langkilde, Køben¬
havn. •

Situationsplan 1 :500.

Pladsen, som den ser ud efter Regulering
(inden den endelige Ramme er færdig).

Dommerbemærkninger:

3. Præmie.
Forslaget viser en ganske enkel Losning,
hvor man særlig maa fremhæve den
smukke Indramning af Pladsen med det
gode Plantevalg.
Trafikalt lider Forslaget af en Mangel,
idet Fodgængertrafiken ikke er adskilt
fra den kørende Trafik ved Indgangene
til Pladsen.

Det svageste ved Projektet er, at Busten
er brugt som en Del af et helt nyt Mo¬
nument, der i for høj Grad minder om

et Gravmæle.
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3- Præmie:
Arkitekterne Eva og Niels Koppel, Gen¬
tofte.
Havearkitekt Eywin Langkilde, Køben¬
havn.

Situationsplan i : 500.
Den endelige Plads.

PRINSESSEGADE

i

GOTHERSGADE

Snit gennem Pladsens Nordside med den
færdige Ramme. C)

Detailtegning af Monument.
a *

*Vf./
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Situationsplan I : 500.
Arkitekt Fahl, Riis Skov, Aarhus.
Havearkitekt Georg Boye, Kobenhavn.
Projektet ikke præmieret.
Forfatterne siger om Opgaven:
En aaben Plads vil Bybilledet normalt
opfylde een af to Funktioner: være Ste¬
det hvor der enten sker særligt meget
eller særligt lidt. I første Tilfælde en
Strømhvirvel, hvori Trafikken bruser og
Bylivet syder, i det andet et Dødvande
(i strøm teknisk Betydning), præget af
en vis komtemplativ Ro. Byens Plads hø¬
rer i Kraft af sin beskedne Udstrækning
til sidste Kategori.

Snit i Pladsens Vestside, visende Ind¬
gangsforholdene fra Sjællandsgade.

Snit gennem Pladsens Nordside, visende
Monument og Mur.



Set. Jørgens Park i Svendborg
Georg Boye. Set. Jørgens Park, Svend- Til den gamle Præstegaard i Set. Jørgens Sogn hørte tidligerek°rg; saavel Landbrug som en Have paa ca. 4 Tdr. Land. Nu harMaal 1 : 1200. 0

.Svendborg Kommune overtaget disse Herligheder; Landbru¬
get udstykkes, og Haven, bortset fra en rundelig tilmaalt
Lod omkring Præstegaarden, omlægges til offentlig Park.
Arbejdet hermed paabegyndtes i Efteraaret 1946 og er paa
udmærket Maade udført af Kommunens egne Folk under
Skovudvalgets Ledelse. Parken er nu saa vidt færdig, som
der kun mangler en endelig Afpudsning til Foraaret.
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Det har været en meget taknemmelig Opgave at plan¬
lægge denne Park, der m. H. t. naturlige Forudsætninger er
enestaaende begunstiget. Terrainet er meget bevæget og fal¬
der skaalformet ned mod Svendborgsund. Den oprindelige
Bevoksning bestaar af en ret aaben Skov paa den nordøst¬
lige Del af Arealet, en Lund af slanke Bøg og Ask op mod
Præstegaarden, tre mægtige fritstaaende Træer — en Bøg, en
Lind og en Elm — nogle gamle, krogede Frugttræer samt mod
Brydegaardsvej og Præstegaardshaven en høj Avnbøgehæk.
Smukke gamle Bygninger præger Billedet. Mod Syd rager det
hvide, kamgavlede Kirketaarn op bag nogle hvidkalkede,
spaantækte Huse; det er Set. Jørgens Hospital, et oprindeligt
Spedalskhedsinternat, der nu fungerer som Stiftelse for gamle
Kvinder og i daglig Tale benævnes Klosteret. Til den mod¬
satte Side ligger den værdige Præstegaard, hvis straatækte
Bindingsværkshuse skimtes i Baggrunden. Udsigten over Sun¬
det er enestaaende: Taasinge med Brejninge Kirke paa
Ryggen.

Hoveddispositionen forelaa altsaa klar fra Naturens — og
Kulturens — Haand, en klar Tredeling: i. Skoven gennem-
skaaret af en græsklædt Udsigtslinie, 2. det aabne, skaalfor-
mede Rum med fritstaaende Træer, 3. den flade Strand un¬
der en lav Brink.

Min Opgave var saaledes i det væsentlige indskrænket til
at klare Detaljerne, herunder Naboskabet til Kirke, Kloster
og Præstegaard. Her gjorde sig mange Forhold gældende, for-
nemmeligst Konflikten mellem de matrikulære Ejendomsskel
og de forskellige Instansers, Byraadet, Menighedsraadet og
Hospitalsbestyrelsens enstemmige Ønske om Helhed.

Ved Præstegaarden gaar Skellet i Fortsættelse af Hækken
vinkelret paa Brydegaardsvej tværs gennem Lunden og følger
saa Bagsiden af den lille Dam. Da det forekom mig uheldigt

'*•»!»,
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Detalje af Blomsterhave i : 250.
Bedene, ialt 6, er tilplantet med:
1. Gule og bronce Helenium, blaa og
rosalilla Aster, Erigeron, Salvia, Aconi-
tum o. s. v.

2. Mørkegule og bronce Roser, gule og
orange Linjer, klarblaa, gule og orange
Stauder som Anchusa, Delphinium, Ve-
rocina, Geum, Potentilla, Penstemon
m. m.

3. Iris, Pæoner, Lupiner, Trollius og til
Efteraarsflor Anemone janonica og

Chrysanthemum koreanum, Clara Curtis.
4. Hvide og lysgule Roser, Lilium re¬
gale, Chrysanthemum max. og cocci-
neum, Cimecifuga, Filipendula hex.
Yucca og enkelte Delphinium.
5. Phlox i mange Farver, Thalictrum,
Coreopsis vertecillata og til Foraaret Di-
centra spectabilis.
6. Mørkerøde og lyserøde Roser, violette,
blaaviolette og lilla Delphinium, Salvia
nemorosa og Gysophila.
Langs alle Kanter er der pudedannende
Planter og i hvert Bed een Tulipansort.
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Detalje af Kilde i : 100.
I Skoven syd for Udhugningen var der
en naturlig Kilde garneret med opret-
staaende Stenflækker og sammensintrede
Klinker. Den kom til at se saadan ud.

Bag Stensætningen og i Bunden af det
lille Bækken er der tættet med Blaaler.

at gennemskære Lunden med Hegn eller Hæk, lykkedes det
at gennemføre en Ordning mod et ensidigt Stengærde langs
det sydøstre Bryn, saaledes at Lunden udelt danner et Ingen¬
mandsland mellem Park og Præstegaardshave. Samtidig re¬
guleredes en eksisterende Dam, saa den i nogen Maade har
Karakter af en Voldgrav til Adskillelse af offentligt og privat
Omraade.

Mod Klosteret gaar Skellet langs Nordgavlen af det korte
Hus. En Overgang overvejedes det i Forbindelse med evt.
Magelæg i Anledning af en paatænkt Kirkegaardsudvidelse
at lægge en Krans af Smaahaver for de gamle Damer ind
paa Kommunens Areal, begrænset af den Linie, der angives
ved den nord-sydgaaende Gang langs Skellet. Da der imid¬
lertid ikke kunde opnaaes Enighed mellem Parterne, maatte
Tanken opgives, men Gangens Føring bevarer Mindet om
Forhandlingerne. Nu er der en Syrenplantning langs Skellet,
og Klosterets lille Omraade, der henlaa med grimme Skure
og faldefærdige Stakitter, er ved samme Lejlighed blevet
istandsat. Pladsen foran den lange Bygning blev, til stor Gene
for de gamle, brugt til uretmæssig Parkeringsplads for Kirken,
og der er derfor nu opsat et lavt, dobbelt Stengærde lukket mod
Vejen med Kæde. Bag Gærdet er der en lille Opholdshave,
men ellers er det mest Gaardsplads med en vældig, ældgam¬
mel Kastanje. Den lille Firkant øst for Klosteret er Præstens
Strandgrund, ogsaa en Rest af Fortids Herligheder.

Strandbredden var oprindelig bevokset med Tagrør, som
man vilde bevare. Den hesteskoformede Plads var tænkt som

en Lege- og Opholdsplads, der skød sig ud i det klare Vand,
som skønt meget lavt, ikke . egner sig til Sopning. Bunden
er mudret og Rørene opsamler Kloakslam, der ved visse
Strømme aflejres her. Da der var let Adgang til Kampesten,

75



blev Enden, at Udvalget lod opsætte et lavt Glacis uden for
Rørbevoksningen. Arealet mellem dette og Brinken er nu op¬
fyldt og skal til Foraaret tilsaaes med Græs. Det ser rigtigt ud,
at Parken og Sundet mødes i en klar Linie, en skarp Adskil¬
lelse mellem den grønne og den blaa Flade.

Den nye Beplantning bestaar af de ovennævnte Syrener
mod Klosteret og Kirkegaarden, Klitroser o. 1. paa Strand¬
brinken og op mod Hækken om Præstens Køkkenhave lidt
gammeldags Buskroser, der, suppleret med Paradisæbler o. 1.,
breder sig ud i Plænen paa den anden Side Gangen. Her lig¬
ger i Øjeblikket en Bunker, der i Nød er tilplantet med Gyvel,
men skal fjernes, naar Lov gives. Man har overvejet at om¬
danne den til Redskabsrum og Toiletter, men har heldigvis
opgivet Tanken og tillemper i Stedet Præstens Hønsehus til
Formaalet.

Gangarealet er af Hensyn til Plænens Helhed indskrænket
til det mindst mulige. Dog medførte Kravet om en nem Pas¬
sage gennem Parken fra Brydegaardsvejs Knæk ved Kirke¬
gaardsporten til Strandvejen en Tværgang i den store Plæne.
Jeg vilde gerne have været den foruden, men nu bagefter
generer den egentlig forbavsende lidt. Af Hensyn til Kørsel
med Grus o. 1. er Gangene 2,5 m brede, og det ser meget for¬
nuftigt ud.

En Blomsterhave er lagt paa det smalle Areal, der forbin¬
der Skoven med Strandvejen. Inden for en Ramme af Buske
ligger aflange, flisekantede Bede terrasseformet paa det jævnt
skraanende Terrain. Bedene, der er indrammet med kantstil¬
lede Betonfliser, følger i Længderetningen Højdekurverne og
danner en Trappe af vandrette Flader paa Grusbundens
Skraaplan, hvis Hældning er ca. 1 : 10. Ved hver Ende er der
en Siddeplads, den nordre i Forbindelse med et Stengærde,
der hegner mod Strandvejen.

Da Svendborg By i Forvejen raader over en Krans af grønne
Omraader brugbare til robust Friluftsliv og jo iøvrigt ligger
med direkte Adgang til det aabne Land, vil man gerne bevare
Set. Jørgensparken som et fint Anlæg med velplejede Plæner,
der ikke maa betrædes. Man vil altsaa, efter min Mening med
Rette, bevare Stedets Værdighed og forbeholde Parken for
ærværdig Spadseren og kontemplativ Dvælen. Det er dog
Hensigten, at Strandplænerne og Lysningen i Skoven skal
være tilgængelige.& & & GEORG BOYE

SUMMARY

The park has been laid out by Svend¬
borg Municipality on a part of the old
garden at St. Jørgen's rectory. The work
was commenced in 1946 and is nearly
finished now.

On the area there was towards the east

a little wood and in the south-western

part some big, detached trees and a little
grove of slim beeches towards the rectory.
The task has been to form the park into
a unity with the surrounding buildings:
the rectory, the church and the low
houses in front of it, St. Jørgen's Hospital
and a home for old women.

The natural partitions have been pre¬

served, the wood, the open, cup-formed
plain with the detached trees and the
flat shore under a low brink, and a cer¬

tain veiling has been aimed at of the
transition to the more private areas
round the adjacent buildings. In the
northern corner of the park has been
laid a flower-garden where right-angled
borders with suffrutex lie in the shape
of terraces on the aslope ground.

RESUMÉ

Le pare est établi par la municipalité
de Svendborg dans une partie du vieux
jardin du presbytére de Saint-Georges.
Le travail est commencé en 1946, et
maintenant å peu prés achevé.
Sur le tarrain se trouvait au nord-est un

petit bois, et dans la partie du sud-
ouest, de grands arbres isolés, et un petit
boqueteau de hétres élancés prés du pres¬
bytére.
Le probléme a été de joindre le pare
avec les båtiments entourants: le pres¬

bytére, l'église, et les maisons basses de-
vant celle-ci; et l'hopital de Saint-
Georges, hospice de vieilles femmes.
Les parties naturelles sont conservées:
le bois, la plaine ou,verte en forme de
coupe avec des arbres isolés, et la plage
plate sous une falaise basse, et il s'est
efforcé une certaine dissimulation du
passage aux territoires privés autour des
båtiments voisins.
Au coin nord du pare est planté un jar¬
din fleuriste ou des plate-bandes rect-
angulaires å plantes vivaces sont placées
en forme de terrasse sur le terrain en

pente.
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Situationsplan i 150.

Vintertradgård och

Vintertrådgården med skulptur av Stig
Blomberg.
Foto: Gøran Algård.

taktradgård
Då byggmåstare Olle Engkvist 1946 inredde sitt kontor i
samband med den nya stjårnhusbebyggelsen i G rondal låt
han åven ordna en vintertradgård i anslutning till kontoret
och en taktradgård for personalens rekreation.

Vintertrådgården.
Från en liten entrétrappa på takterrassen leder huvud-

trappan ned till en hall med sittplatser for besokande. Hår
har vintertrådgården ordnats. Ljuset kommer från ett stort
fonster åt nordost. I en 40 cm djub jordbådd, sammanhållen
av mamorplator, stålida på hogkant, har friplanterats ett
antal huvudsakligen bladvåxter av skiftande karaktår, varav
de fiesta år skuggfordragande: låga, krypande, mattbildande
arter s. s. Tradescanthia, Helxine m. fl., våxter med deko-
rativa bladrosetter: Chlorophytum, Dracaena, buskformade,
blommande: Abutilon, Hibiscus, storbladiga: Monstera,
Ficus etc.
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Våxterna grupperar sig kring en liten damm med en skulp¬
tur av Stig Blomberg.

Betonggolvet under jordbådden lutar mot en drånerings-
rånna avlopp under fonstret och draneringen utgores av ett
5 cm tjockt lager av singel i storlek 12X18 mm.

Blomstergården:
I fonden Kontorsentren.

Utsikt over Liljeholmsviken.
Foto: C. G. Rosenberg.

Taktrådgården.
Utanfor kontorets ovre våning loper en lång takterrass over

lagerlokalerna. På denna terrass har 1946-1947 anlagts en
taktrådgård med utsikt over Liljeholmsviken, Reimersholme,
Marieberg och Stora och Lilla Essingen.

Ostra delen, som passeras av personalen från och till ar-
betet samt av besokande till kontoret, har ordnats som en

blomstergård med blomning under så lång tid som mojligt
av året. På upphojda jordbåddar innanfor murar avliggande,
gulgrå olandskalksten har planterats perenna våxter och lok-
våxter, som avloser varandra under olika årstider samt lam-
nats plats for komplettering med ettåriga sommarblommor.
Vissa partier ar planterade med blomsterbuskar: Forsythia,
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Blomstergården och kontorsentren.
Foto: C. G. Rosenberg.

Krocketplanen.
I fonden Reiraersholme.
Foto: C. G. Rosenberg.

Krocketplanen.
Foto: C. G. Rosenberg.
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Spiraea, Malus, Prunus m. fl. Langs yttermuren har plante¬
arts Salix alba splendens sibirica och Prunus Hisakura.
Samma tradplantering återkommer på våstra delen, som f. o.
inte upptar några blommor endast tråd, buskar och grås i
regelbundna ytor, dår den for stadsplanen karakteristiska
sexkantingen upprepas i gråset med hjolp av triangelformade
buskgrupper och plattstigar av kalksten. Långs hela takte-
rassens skuggiga insida våxer Spiraea bumalda Anthony
Waterer, långs yttersidan Cotoneaster Dielsiana och Cotone-
aster rotundifolia.

En storre gråsyta år avsedd for krocket under lunch-
rasterna — den omges av Potentilla fruticosa. De triangel¬
formade buskgrupperna på gråsplanen år en tåtplantering
av en miniatyrform av Philadelphus coronarius.

Soffgrupperna på båda områdena år placerade så att man
kan se ut over det livligt trafikerade vattnet.

Planteringsytorna år underberedda på foljande sått: Ovan-
på skyddsbetonglagret har utbretts ett 3 cm tjockt lager
singel i grovlek 16X25 mm och ovanpå detta 2 cm årtsingel,
som tåckts med 2 cm torvstro. Ovanpå det drånerande skiktet
har påforts 10-15 cm lerblandad matjord och 15 cm vål
godslad matjord, blandad med kompostjord.

Stjarhusområdet liksom kontoret och lagerlokalerna har
ritats av arkitekterna SAR Sven Backstrom och Leif Reinius.
Vintertrådgården och taktrådgården har ritats av trådgårds-
arkitekterna FST Eric Anjou och Walter Bauer samt utfors
av trådgårdsanlåggare Sigurd Lindgren.

WALTER BAUER

SUMMARY

In this article Walter Bauer, the land¬
scape-gardener, explains how he and
Eric Anjou have arranged a winter
garden and a roof garden on a large
office-building in Stockholm. These
laying-outs are arranged as recreative
establishments for the staff employed by
the firm.

RESUMÉ

Dans cet article le architechte-paysagist
M. Walter Bauer expose comment lui
et M. Eric Anjou ont arrangé un jardin
d'hiver et un jardin de toit sur un

grand immeuble pour bureau a Stock¬
holm. Ces plantations sont arrangées
comme établissements réeréatives pour

les employés de la firme.

Lidt om Idræt

og Idrætspladser
Den norske Stats Idrætskontor har udsendt en Bog om Idrætsanlæg,
et Forsøg paa at give alle, som arbejder med Idrætsanlæg, et Grund¬
lag i deres Arbejde for at gøre det bedst mulige.

Den norske Stats Idrætskontor er oprettet efter Indstilling fra
Sosialdepartementet og Stortingets helsekomité den 29. Maj 1946.
Den samfundsmæssige Baggrund for dette Kontors Oprettelse er:
»at en sunn og riktig fritidsbeskjeftigelse er en livsfornødenhéd for
vårt lands videre utbyggning, at den menneskelige helse, dens be¬
varelse og styrkelse er god kapitalinvestering.

Norge er et lite land. Den arbeitende og skapende del av befolk¬
ningen er i tilbakegang. Kommende årtier vil medføre en større for-
sørgelsesbyrde, grunnet sviktende tilgang på nye arbeidende krefter.
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Forslag vedrørende idrettsanlegg i Nedre
Telemark.

Betegnelser:
A. Sentralidrettsanlegg.
B. Grasbaner med friidrettsbaner.
C. Grasbaner uten friidrettsbaner.
D. Grusbaner med løpebaner.
E. Grusbaner uten lopebaner.
F. Mindre treningsplasser.
G. Skoler.
H. Gymnastiklokaler eller turnhaller.
+ tilflyd bokstaven angir at anlegget

er under opparbeidelse.
+) tilføyd bokstaven angir forslag til

nyanlegg eller sikring av tomt på
stedet.

Eks. paa de kommunals Idrætsudvalgs
Arbejdsmaade.
Brevik med omegn (Stathelle og

Heistad).
I alt ca. 5000 innbyggere. 4 idrettslag.
Nåværende anlegg:
1. Grusbane i Brevik.
2. Gressbane under opparbeidelse på

Heistad.

3. Grusbane under opparbeidelse på
Stathelle.

Forslag:
1. Sentralindrettsanlegg med gressbane

og treningsbane samt fri-idrettsbane
på Furulund i Brevik.

2. Treningsbaner:
a) Stathelle.
b) Heistad.

Hermed skulle arrangementsbehovet og
treningsbehovet være dækket for strek-
ningen Stathelle-Heistad.

Kan riktig anlagt idretts- og friluftsliv medføre mindre sykdom,
større arbeidsglede og forhøyelse av leve- og arbeidsalderen — vil
idretten bli av stor verdi, ikke bare for det enkelte menneske, men
for hele samfunnet.«

Den norske Stats Idrætskontor har som Opgave at undersøge
Idrætspladsbehovet, søge Idrætsinteressen udvidet og søge Idræts¬
pladserne koordinerede med de øvrige Park- og Friluftarealer, samt
at være de kommunale Idrætsudvalg behjælpelige med Støtte under
enhver Form, herunder økonomisk Hjælp til Indretning af de for¬
nødne Idrætsanlæg.

Statens Idrætskontor, der ledes af Kontorchef Rolf Hofmo med
Oskar Skjærset som Sekretær, Poul Pedersen som Ingeniør, Otto
Johansen som Læge og Olav Skinnarmo som Havearkitekt, har til
Huse i Kronprinsensgaten 12, Oslo.

De kommunale Idrætsudvalg har som Opgave:
»1. Avgjera kva som trengstav idrottsplasser og skibakkar for at ung¬

dommen i bygdi kan få rimelege vilkår for å dyrke idrett.
2. Røkje etter kor langt dei naturlege tilhøvi gjer det mogeleg å

gjennomføre ei slik plan.
3. Gjera førebuingarbeidet til iverksetjing av planen ved:

a) å få fastsatt vilkåri for grunnavståning i kvart høve,
b) å planleggja arbeidet,
c) å gjera kostnadsoverslag for kvart anlegg,
d) å få klarlagt kor langt planen kan finansieras ved tilskott frå

staten, frå sentrale og lokale idrottsorganisasjoner eller på
annen måte.

Nemndi bør samarbeide med Idrottslagi i bygdi.
Det er fyresetnaden at nemndi arbeider gratis, men kommunen

dekkjer dei naudsynte utgifter med arbeidet.
Vi gjør oppmerksom på at kommunene i henhold til någjeldende

lov har adgang til å ekspropriere grunn til idrettsplasser, skibakkar
og andre Idrottsanlegg.«

Bogen giver et fuldstændigt klart Billede af, hvorledes man i Norge
ser paa Idrættens samfundsmæssige Betydning, samtidig med, at den
er en god Hjælp i det praktiske Arbejde med Projektering af Idræts¬
anlæg, den er rigt illustreret med Planer, Billeder, Maal, Tabeller
og saaledes af stor Interesse for den, der beskæftiger sig med dette
Arbejde. Bogen er i Kvartfolio, indeholdende 111 Sider. Der med¬
deles intet om Bogens Pris, men Oplysninger maa kunne indhentes
herom paa den i Artiklen nævnte Adresse.

Samtidig med denne Bogs Modtagelse kom det smukke finske Ar¬
kitektblad »Arkitekten«, Nr. 6-7 1947, hvori der fandtes en fin
Plan over Kanavasaari Idrottscentrum i Varkaus. Planlæggeren, Ar¬
kitekt Yrje Lindgreen, omtaler i sin Plan i ovennævnte Blad, hvorfra
baade Artikkel og Plan er hentet, paa følgende Sider.

Ogsaa i Danmark arbejdes der med Idrætsanlæg, saaledes har der
været afholdt Konkurrence om Aarhus Stadion (omtalt i Arkitektens
Ugehefte Nr. 22-23 *947)- Næstved Stadion omtalt i samme Blad
Nr. 40 og 50 1946 og sidst har der været afholdt en Konkurrence om

Idrætsanlæg i Ringsted. — Resultatet af denne Konkurrence findes
omtalt sidst i dette Blad. S. H.
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Kanavasaari i
i Varkaus
I den regionplan for Varkaus med omnejd, som uppgjorts av pro¬
fessor Alvar Aalto, befanns Kanavasaari vara lampligast som idrotts¬
centrum tack vare sitt lage i omedelbar narhet av kopingens centrum
och i mittpartiet av hela regionplanen.

Emedan Kanavasaari till storsta delen ar orort, erbjuder det idea-
liska mojligheter for ordnandet av ett idrottscentrum, aven om den
kuperade marken delvis kommer att fororsaka ganska omfattande
terranarbeten. Dessa blir dock av jamforelsevis latt karaktår, emedan
jordmånen nåstan genomgående består av morångrus.

I planen har man beaktat den på on forut befintliga badstranden
med dess siminråttning och den framfor on belågna lilla holmen med
dess forlustelsestållen.

Idrotts- och tråningsplatserna, hand-, korg- och wolleybollspla-
nerna samt gymnastik-, ringtennis-, krocket- och skogsgolfbanorna
har liksom idrottshuset och simhallen forlagts alldeles i nårheten av
badstranden. Sålunda kan man forena de olika anlåggningarnas
restaurang-, omkladnings- och bekvåmlighetsutrymmen och skota
overvakningen av området med mindre arbetskraft, an om de olika
inråttningarna låg mycket spridda. Samtidigt undvikes att folk ligger
overksamma på sandstranden då de olika idrottsredskapen i nårheten
lockar till tråning. På badstranden har for tåvlingar och simunder-
visning anlagts en siminråttning, forsedd med åskådarplatser på en
jordvall, vidare en sandstrand, solbad for man och for kvinnor, en
vattenrutschbana, en bastu, simsållskapets hus samt en restaurrang.
Strandremsan framfor simhallen har gestaltats som en gråsplan for
tåltning och lekar. På samma strand, ons våstra, har vidare placerats
anordningar for kanot- och roddsport samt bakom dem tennisbanor
jåmte tennishallar.

På ostra sidan om landsvågen, som loper over on, har på kronet
av en hojd byggts ett utsiktstorn, från vars fot en kålkbacke for
barn loper ånda fram till en annan kulle. Dessutom finns det på
denna side av on en idrottsplan for barn och långre borta på udden
ett friluftsmuseum samt en friluftsteater på den lilla holmen strax
utanfor. På Tivolion har man reserverat plats for cirkus och andra
tivolianordningar samt for en dansbana och en restaurang. De olika
idrottsplatserna står i forbindelse med varandra genom en parkvåg,
»maratonvågen«, som loper runt on och år avsedd for långdistans-
lopning och promenad. Då jårnvågen loper over sodra udden av on,
har dår dragits ett stickspår for ett »tåghotel«. I våster ansluter sig
terrången for vintersport direkt till Kanavasaari.

Bland anlåggningarna i detta idrottscentrum har badstranden med
siminråttningen och några bollplaner redan blivet fårdiga, och som
båst håller man på med huvudidrottsplanen. Kanotsportarna har ett
kanotskjul, på Tivolion finns en dansbana och vid kraftverkets kanal
en kafébyggnad.

Faltmåtten for de olika idrottsgrenarna år foljande: tåvlingssport-
planen, lopbanan 400 m, bollplanen i mitten 65 X 105; trånings-
planen 65X105; sportplanen for barn 45X85; tennisplanen 20X40;
korgbollsplanen 15 X 30; handbollsplanen 20 X 40; krocketplanen
20 X 30; wolleybollsplanen 10 X 20 och ringtennisplanen 10 X 20.

Kanavasaari idrottscentrum har planlagts av Yrjo Lindegren.

FORKLARING:

1 maratonvågen
2 tåvlingsplan (stadion)
3 åskådartribun
4 jordvall med åskådarplat¬

ser

5 idrottshus
6 simhall

7 restaurang
8 anlåggning for simtåvlin-

gar

9 simsållskapets hus
10 tråningsplan
11 tennisplan
12 tennishall med jordgolv
13 tennisklubbens hus
14 gymnastikplan med om-

klådningsplats
15 handbollsplan
16 korgbollsplan
1 7 krocketplan
18 skogsgolfbana
19 badstrandens sandplage
20 musikestrad och resultat-

•tavla for tåvlingar samt
hogtalare

21 solbad for kvinnor
22 solbad for man

23 vattenrutschbana
24 bastu
25 wolleybollsplan
26 ringtennisplan
27 tråningsbanans omklåd-

ningsbyggnad samt be-
kvåmlighéter for den och
for badstranden

28 badstrandens kassa och
låskedryckskiosk

29 miniatyrgolfbana
30 flaggstånger t

31 grasplan for camping och
lekar

32 båt- och kanotskjul
33 brygga for kapprodd och

kanoter

34 damm med ånder
35 dansbana
36 cirkus
37 utsiktstorn
38 kålkbacke for barn
39 lekplan for barn
40 friluftsmuseum
41 friluftsteater
42 kraftverk
43 parkeringsplats for bilar
44 parkeringsplats for cyklar
45 jårnvågshållplats och stick¬

spår for jårnvågshotell



 



Konkurrence

om Idrætsanlæg
Der var rettidigt indkommet 35 Forslag. Eet Forslag var ikke
anonymt, og Forslag 30947 var beskadiget ved Modtagelsen.
Ved et afsluttende Møde i Ringsted den 10. 10. 1947 i den
samlede Dommerkomité, blev det enstemmigt vedtaget at
tildele følgende Forslag Præmie:

1. Præmie Kr. 4.000,— Projekt 11047
2. Præmie Kr. 2.500,— Projekt 66961
3. Præmie Kr. 1.500,— Projekt 72358

Endvidere vedtog man at indkøbe Projekt 54810 for
Kr. 750.

Dommerkomitéens Bemærkninger:
Det fremgaar af de indsendte Projekter, at den stillede

Opgave har været meget vanskelig at løse med den givne
Hovedform paa Arealet, og den opgivne Begrænsning af
Dyrskuepladsen, naar der samtidig skal tages Hensyn til en
god Beliggenhed i Forhold til Byens Gadenet.

Det er nærliggende at anbringe de dominerende Bygninger
i den nordlige Del af Arealet, men dette medfører, at Hoved¬
adgangene bliver Teglovnsvej, der ikke har saa direkte For¬
bindelse til Torvet som Anlægsvej. En Placering af Stadion
paa Arealet nærmest Lystanlægget er vanskelig paa Grund
af Arealets ringe Bredde, men Placeringen paa den østlige
Del af Arealet vil muligvis føles noget fjern.

Trods Vanskelighederne er der vist mange udmærkede For¬
søg paa at skabe en Helhed ud af det eksisterende Lystanlæg.
Dyrskuepladsen og Idrætsanlægget, skønt dette ikke har
været krævet i Konkurrencens Program.

1. Præmie. Forfatterens Beskrivelse:
Arealet er beliggende saaledes i Forhold til Byen og Vejene fra Op¬
landet, at der maa søges tilvejebragt gode Adgangsforhold fra alle
Sider for saavel Stadion, som Svømme- og Idrætshal.

For Idræts- og Svømmehal samt Tennisbaner maa tillige kræves
kortest mulig Forbindelse til Byen og Stationen.

Det vil være naturligt at inddrage Dyrskuearealet i Projektet, saa¬
ledes at hele det øst for Parken liggende Areal paa en harmonisk
Maade indgaar som Led i hele Parkomraadet. Ud fra disse Syns¬
punkter er Anlægget projekteret.

Situationsplan, i : 30.000.
Stadionarealet er med Skravering vist i
Kortets nordøstlige Hjørne.

Situationsplan. 1:16.000.
Øst opad.

1. Præmie.
Snit mod Syd af Klubhus, Idrætshal og
Svømmehal. 1 :2ooo.



i. Præmie.
Arkitekt Hans Schack, Charlottenlund.
Situationsplan i :4000.

Dommerkomiteens Bemærkninger,
i. Præmie viser en tiltalende Løsning,
der bevarer en klar Opdeling af Park¬
anlæggets forskellige Elementer. De be¬
grænses af Alléplantninger, der baade
danner en markant Indramning af de
enkelte Anlæg og skaber et samlet Hele,
idet man mellem Træstammerne har

Udsigt over de forskelligartede Arealer
og Livet, der rører sig paa dem.
Idrætsanlæggets Hoveddisposition med
Tennisbaner, Friluftsbad og Idrætshallen
nærmest Lystanlægget og Byen og Sta¬
dion længst mod Øst er klar og enkel.
Solbadeanlægget, Fodboldbanerne, og

Dyrskuepladsen danner smukke aabne
Arealer paa begge Sider af den viste
Stadionallé.
Pavillonen er tilknyttet Anlægget paa en
god Maade.
Adgangsforholdene med al den kørende
Færdsel holdt udenfor det grønne Om-
raade og Fodgængerfærdselen ført ind
gennem de foreslaaede Alleer er udmær¬
ket løst. Parkeringsforholdene er gode.
De idrætstekniske Krav er efterkommet.

Ved den viste nord-sydgaaende Allé er Kravene om lige gode
Adgangsforhold fra begge Sider af Byen opnaaet.

Stadion, som kun anvendes af faa Personer til daglig, er anbragt
længst mod Øst, hvor Til- og Frakørselsforhold hurtigt kan afvikles.
Se Oversigtsplanen over Adgangsforhold til Idrætsanlægget.

Da mange Mennesker, som kommer gaaende fra Byen med Fordel
kan benytte Parkanlægget som Adgang til Sportsanlægget, er en Allé
ført gennem Sportsarealet til Stadion, hvilket er en stor Lettelse ved
Afviklingen af Trafikken. I den nord-sydgaaende Allé er alle Ad¬
gange til de forskellige Anlæg samlet, ligeledes til Dyrskueplads og
Pavillon. Herved skabes der rige Muligheder for de forskellige An¬
lægs Kombination, f. Eks. ved By- eller Landbrugsudstillinger.

I hver Ende af Alléen er Parkeringspark, som kan benyttes til
samtlige Anlæg, alt eftersom hvilken Side man kommer fra. Desuden
er Arealet nord for Teglovnsvej foreslaaet inddraget til Parkerings¬
plads til meget store Dage (det spidse Anlæg syd for den gamle Allé).
Det maa fraraades at bebygge dette Areal. Den tidligere Adgangsvej
til Pavillonen Syd fra tænkes nedlagt, men der er intet til Hinder
for at bibeholde den, hvis det ønskes.

Ved Pavillonen kan der mellem Alléerne etableres Friluftsserve-
ring med Udsigt til Folkelivet her.

Alle Veje tænkes kun udført som Cykle- og Gangstier med Over¬
kørsel ved de omgivende Veje.

Dog maa Bilkørsel gennem Tværalléen tillades, naar der er Ærinde
i Pavillonen og Idrætshallen m. m.

Der er taget fornødent Hensyn til Anlæggets Omformning i flere
Tempi.
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2. Pro:mie. Forfatterens Beskrivelse:
Tennisanlægget er som ønsket i Programmet anlagt direkte øst for
det bestaaende Lystanlæg med Omklædningsbygningen placeret mel¬
lem de udendørs Baner og Hallen, da Tennisspillerne i Reglen ønsker
en forholdsvis isoleret Tilværelse — uafhængig af de øvrige Sports¬
grene. Idrætsfolkenes Omklædningsrum paa den modsatte Side af
Hallen med seperate Adgange til denne og Friluftsgymnastikpladsen.

Svømmeanlægget ligger saa centralt som muligt i det samlede
Idrætsanlæg, da man har anset det værdifuldt, at det let kan an¬
vendes i Forbindelse med Udøvelsen af de forskellige Idrætsformer.
Soppebassinet har ikke direkte Tilknytning til de øvrige Bassiner,
men er henlagt til mere havemæssige Omgivelser, hvor Mødrene,
uden selv at bade, kan rekreere sig samtidig med, at de holder Op¬
syn med Børnene. Friluftsgymnastikpladsen er anlagt i Forbindelse
med Frilufts- og Solbadepladsen ved Svømmeanlægget, herved op-
naar man et stort sammenhængende Græsareal, et Friluftsrum lukket
mod Nord af Bygningerne, mod Øst og Syd begrænset af en Støtte¬
mur til lidt højere liggende og tættere beplantet Parkareal.

Omklædnings- og Afvaskningsrum til Friluftsbassinerne er udfor¬
met med Henblik paa deres senere Anvendelse i Forbindelse med
Svømmehallen.

Omklædningsbygningen til Træningsboldbanerne er placeret saa-
ledes, at der herfra bliver nem Adgang til Stadionopvisninger. Træ¬
ningsbanerne anvendes til Opstilling før Indmarchen.

Stadion er som vist anlagt paa det mest skraanende Areal, hvorved
man opnaar, at Tilskuerstien omkring Stadion kommer til at ligge
i samme Plan som Hovedindgangen, medens Idrætsfolkene kan
marchere direkte ind paa Opvisningsbanens lavere liggende Plan.

2. Præmie.
Arkitekterne Henrik Iversen og Harald
Plum, Gentofte.
Situationsplan i 14000.

2. Præmie har en klar Hoveddisposition
med Bygningsanlæggene placeret i Area¬
lets nordvestlige Hjørne, Stadion i det
sydøstlige og Træningsbanerne som et
sammenhængende Omraade ind imellem.
Især er Bygningsgruppen i Forbindelse
med Idrætshallen, naar den er fuldt ud¬
bygget, pænt formet som en Ramme om

Bassinerne, og der er skabt Mulighed
for en god Forbindelse fra Idrætsarea-
lerne til Lystanlæggets Pavillon. Spørgs-
maalet om Badeanlæggets Indhegning er

dog ikke løst.
Udformningen af de enkelte Anlæg er

god. Der er tænkt paa en rimelig Be¬
plantning omkring Stadion.
Tilkørselsforholdene er tilfredsstillende,
men Adgangsforholdene til Stadion er
ikke helt gode. Parkeringspladsen ved
Stadion kan ogsaa benyttes til Dyrskue¬
pladsen.
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3- Præmie.
Arkitekterne Anton Holm, Sally Kvetny,
Helge Krarup-Hansen.
Situationsplan i :4000.

3. Præmie er fremhævet blandt de For¬
slag, der placerer Indgangene for Pu¬
blikum i en samlet Gruppe ved Tegl-
ovnsvej og benytter den østlige Del af
Arealet til Træningsbanerne.
Haandboldopvisningsbanens Tilskuerter¬
rasse, der i sig selv er en pæn Idé, er
dog mindre smukt indarbejdet. Detail-
udformningen af Stadions Indgangsparti
og de forskellige Arealers Sammenskæ¬
ring er ikke helt tilfredsstillende. Bibe¬
holdelsen af Mergelgraven virker ikke
overbevisende i dette Forslag.
Pavillonen er paa en god Maade ind¬
draget i Anlægget.

3. Præmie. Forfatterens Beskrivelse:
Hoveddisposition: Ved Udarbejdelsen af Projektet er Hovedvægten
lagt paa at faa placeret hver enkelt Bane saa ideelt som muligt,
d. v. s. Opvisningsbanerne ved Længdeaksen Nordvest-Sydøst og
Træningsbanerne Nord-Syd, endvidere er der givet Banerne saa god
Plads, at de kan flyttes for Slid.

Den paatænkte Vej mellem Dyrskueplads og Idrætsanlæg føres
videre mod Syd, saaledes at Tilskuere fra Stadion kan fordele sig
mod Syd til Anlægsvejs Forlængelse — mod Vest til Restauranten og
Lystanlæget og mod Nord til Parkeringsplads og Teglovnsvej.

Foran Indgangen er sørget for Plads til Sammenhobning af Folk.
Mergelgraven bevares som dekorativt Led i det samlede Anlæg.

I Tilknytning til den i Programmet foreslaaede Friluftsservering
tænkes anlagt en Legeplads for Børn.

Hele Anlæget tænkes indhegnet af et 1,4 m højt karbolineum-
behandlet Bræddehegn. Stadion og Opvisningsbanerne tænkes ind¬
hegnet saaledes, at Adgang til Kampene kun kan foregaa ad Hoved¬
indgangene, hvor Tælleapparater opstilles. Omklædningsbygning ved
Stadion er lagt mellem Opvisningsbanerne, saaledes at Idrætsfolkene
faar kortest muligt at gaa til Banerne ved Opvisninger. Foruden
Omklædningsrum og Baderum indeholder Bygningen et Klublokale
og et Bestyrelsesværelse.

Boldspilhallen tænkes udført af Jernbeton med Tagkonstruktion
af Staalprofiler. Vægge og Lofter forskalles med lakerede 3" Brædder
med Mellemrum paa Rockwoolmaatter — af akustiske Hensyn. I
Gulv findes Bomme og lignende Rekvisitter, som i Tilfælde af
Opvisninger kan etableres i Løbet af ganske faa Minutter, ligesom
der kan afdækkes Springgrave for Atletiktræning. Gulvene udføres
fjedrende.
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Omklædningsrummene deles saaledes, at Tennisspillerné faar deres
egen Fløj, som eventuelt kan bygges før Hallen.

Af Hensyn til det samlede Anlægs Størrelse, er der projekteret en
Bolig for en Inspektør, som samtidig kan passe Kantinen.

Badeafdelingen er placeret saaledes, at en fremtidig Svømmehal
kan bygges direkte til Anlæget.

Gæstehus: For tilrejsende Klubber foreslaas det at opføre et Gæste¬
hus med Køjeplads til 24 Personer — samt en Opholdsstue.

Indkøbt Forslag.
Arkitekt Tage Corfitsen, Slagelse.
Havearkitekt Georg Georgsen, Sorø.
Situationsplan 1 14000.

Indkøbt Forslag. Forfatterens Beskrivelse:
Ifølge Programmet tænkes en Del af det Øst for Anlægget liggende
Areal stadig reserveret til Dyrskueplads. Paa Kortbilaget er denne
Del skaaret ud af det samlede Areal paa en meget ubehagelig og
teoretisk Maade. Det vil vxre naturligt, at betragte hele Arealet øst
for Anlægget som en Enhed og lade Dyrskueareal (paa Størrelse med
det paa Kortbilaget angivne) indgaa som et naturligt Led i hele Park-
omraadet, saa meget mere som Dyrskuepladsen kun anvendes ganske
faa Dage om Aaret til sit specielle Formaal.

Disse Synspunkter har været bestemmende for Anlæggets Ud¬
formning. De fire Træningsbaner for Fodbold placeres (taget fra
Øst til Vest) i Koterne 51, 40-51, 20-51, 70-51, 70.

Springet langs Banerne tages i den adskillende Beplantning, der
ikke udføres tættere end Spillerne let kan trænge igennem for at
hente Bolde, der er sparket ind paa Nabobanerne. Beplantningen
tænkes udført i Eg og El, der taaler en saadan gennemtrængen uden
at tage Skade.

Indkøbt Forslag placerer paa en meget
smuk Maade alle Bygninger og Opvis¬
ningsanlæg paa Omraadet umiddelbart
udenfor Lystanlægget omkring en cen¬
tral Festplads, hvorfra der er god Ad¬
gang til alle Anlæggene samt Pavillonen.
Træningsbaner og Dyrskueplads er pla¬
ceret mod Øst.
Stadions Orientering med Længdeaksen
Øst-Vest er næppe den bedste — selv
om der ikke fra Idrætsside rejses absolut
Krav om anden Orientering. Bygnin¬
gerne er noget knebent dimensioneret.
Hoveddispositionen, der giver mange
Fordele, er saa fjernt fra Programmets
Krav, at Forslaget ikke kan præmieres.
Dyrskuepladsen har iøvrigt en udmær¬
ket Udformning, Størrelse og Beliggen¬
hed.
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